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On aeneaenberi çiftçilik yapmakta 
olan Gireaun aaylavı Fikret Atlı memle
kette bir ':Hayvan yemi yeti§tirecekler 
cemiyeti,, kurmuştur. Fikret Atlı memle-

Gil'C9UD SayJavı 
J.1kret; Atlı 

kette bir zirai inkılap yapma ihtiyacını 
duymakta ve yapılacak inkılabın hatları
nı etraliyle izah etmektedir. 

Yazan : Asım Us 
. Diin bu sütunlarda. 1'iirkiyc Tif

tik Cemiyeti reisi Sırrı t~oı:'ün Or· 
l_a Anadoluda. kendi \&rlığını tif
"" dal"aSına vermekle yaptığı hil. 
lnetlcrden bah~derkcn bu hareke
tin. bir sİ\il fcdailjk olduğunu söy-
1entiştim. Bu;ün de memlel.etimi· 
~.~ zirai kalkınma da' a roda pek 
gu,..el örnek olacak bir ~ift~iyi ta
:,_1tnut.k isterim: <fire un saylan 
c ıkret Atlı. 

'Ray Jrtkret Ath'nm on senedcn
lıeri çiH~lliği 'iicntll ine me:.lck 
hptığıru blliyordwn. rakat .. imdite kadar onunla bu konu ü1.~rlnde 
onuşroa.k fırsatını her nasıba. bul

~·nu~tım. Ge~en gün Ankaradan 

1
8lanbula gelirken birlikte yolcu;k. etmek bana. bu fırsatı \'erdi. 

1 
hakkındaki fikrini ~onnaklıı. .kalbi
nin ha'i'i:ıs bir noktasın:ı. basmı
~ım. Bana. bütiin bu ~eyleri hc;ye. 
canla anbtttı. Ondan sonra da 
memlekette bir (ilan an Hmi ye. 
ti~tiriciler cemiyet Ô ı.-.;rdu~nu 
habc: 'erdi. 

.<Hay,·an yemi yeti?ıtiriciler <·e
nııyeti) niıı ma"nsndı bir taraftan 
konınga, M'ı bakla, mcrrimclc. bc
zely~,. fly Ye burçak gibi ha)' nıı 
neı:;hnın et kıymetini süt kı~·mcti-. ~. , . 
n.ı, enerJı kıymetini artıracak ~ı-
dal:ınn yeti~firilm~i iı;inin mcm. 
lekette ı:ell::;lntine ~alı~mak, nynı 
z.amanda bu türlii ekimlerin J{t:.h· 
mesi ile t-Opra'klarnnızın lst hisa.I 
ku\Tetlni artırmaktır. 

(Dc:uamı Sa. 2 Sii .f de) 

Son giinlt'rde biıtUn ceı>h<'lerdc müt. 
hlı:ı bir tayyare harbi baıil:ıdı • .Japon
lar Birmanyad.a. her ~ C'rl yakıp 

~·ıkıyorlar, ln~lllı.lcr Alman toprak· 
rnlan üzerinde, Alınıınlıır İngUlz 

\'O Rus topral•larında a~ ııi hareketi 
tekmrlıyorlar. Şehirler, ordular ,.0 

dev cüsseli donanmalar hep hava 
tehlllit'Sl altındadır. Hcslm, \'eni Oi
ne'de :yapılan bir harhl tllS\'ir etmek. 

tcdlr. 

Bugün gaze
temiz 6 s·ayfa 

L _J 

il sene memll'k~ ilim cttiği
ınt-, zirai sefcrberlı"k binden fay
()~lı netlreler alabilmek için ne 
()Ö§ÜD()Uğünü öğrenmek istedim. 

9ift~i nrkada5nn, fikrini huliısa 
tclerek dedi ki: 

- Zirai lstibsalde mühim rol 
~Ynayan döri unsur yar: 'l'oprak, 
llsan \"e hay,·an enerjisi, tohum. 
~emlcketimizde t4lprak istediği
lnlzdC'll daha fazla.clır. Topraf,ra. 
ekiıceek :t.ohum da. bulunabilir. 
\·ııınu: dünya. ,·aı.iyetl d<>layıı.ilo 
lnecburi olarak aldığımız'milli mü
«14faa tffbirleri neticesinde ziraat -

Reisicümhurumuz 
Alman generalini kabul buYurdu 
Ankara, 29 ( A.A) - Bugün reisicümhur ismet lnönü 

vaktiyle maiyetlerinde fırka kumandanlığı yapmıt ola~ 
ekselans general Gur'u hususi olarak kabul buyurmuşlar 

s u i k a s d dünkü 
davasında eelse 

~ffl~...:e~ks~: 

ve öğle yemeğine alıkoymuş!ardı.r. . . 

~ ........ ~~istanbuldaki §ahitler 
Kornilof'l_a Omeri, Pavlof'la · Abdurrahmam luyor. Tabii olarik lstlbsali nor

tnat derec<'yc getirebilmek için de 
:>iraatte eksilen in an \'C hay\'an 
~erjflerlnl makine kun·etl ile te. 
lifi etmekten ba ka. tare yoktur. 
lltikfunet bu iş iizcrfnde büyük 
Rayretlerle ~ı~ıyor. 

Fakat asd me11ele bu gayretle
~ll köJ1ere kadar gitm<'Si ,.c köy
hilerden toprağa gctmer;idir .,, 

Fikret Atlı, aramızda. bu ~kilde 
~~tayan bahsi geniı;letti. Türk 
koylUsiinün neden dolayı zlraat.t.en 
fayd&laomadığmı anlattı. 

Onun kanaatine göre zirai lst:Jı. 

bir arada gördüklerini söyledif.er 
Ankara, %9 (\'akıt mubablrlnden)

Suikaııt tc§ebbUsU mezunlarının mu. 
hal<emelerinc devam edildi, Birinci 
Amme şahidi olarak infil!k Mdlsesl 
gtinU arkadaşı Blgilm ile beraber A. 
tatUrk bulvannda Kavaklıdercye doğ. 
ru gezintiye çıknn ve hfl.dise sırasın· 
da yaralanan Mefharet Koruner din
lendi. !>iefhnret, 20 yaşında olduğunu, 
Ko.dıköyündıı oturduğunu söyledikten 
sonra bildiklerin! ~öyle anlattı: 

Müddeiumumi 
Pawlolan tezvirata 
sapmak lstedll nl 

söyledi 

- Ben arkad~ımın sağ tnra!mda Reis - Bu ııırada Alman sefirile 

• 

- Arkalarmda oldıığunu tehmJD 
ediyorum. 

- Ne kadar mesafe ..ıardl? 

f 
J 

- ln!üft.k JıeDdüıerinden 35.,o mat.. 
rcı kad.ır ayrıldıktan sonra vuku& gııll: 
dL 1nfi1A.lun vukubulduğu nokta ile 
Fon Papcn ~rasmda nıı kadar meaafe 
olduğunu tahmin edemem. Ancak biz 
Fon Papen ve rcflkamııdan daha ziya
de zcde1enlp yaralandığımız için iJrfi. 
ıAk noktuına daha yakın ol<hlğumum 
tahmin kabildir. 

İ~aıı artırmak için zirai bir inl•ı
~p Ji:ı:ımdır. Karasaba.ndan pullu
h ve iki tekerlekliden dört tc · 
l<~rlekllye gitmek bu lnkılahın b\i
)'lik hedefleri olmakla beraber 
l<liyltlnün arazisini parçalayarak ü
~'rlndc ekcceğl hububatı \"e bak
'l-.tı sıraya koymak zamanı 
gelnııştir. Acınacak haldir ki 

(ncuamı Sa. 4 Sü. t de). 

sordu: Mefharet - Evet, Fon P:ıpcn \'C 

ı olduğum halde yUrUyorduk. 3 kl§lye refikası yanınızdan geçmişler, öyle 

ı 1 tcsadUf ettik. Bize baktılar BigUm mi? 

- Kimdir bunlar? refikası aşağıya do~ru iniyorlardı. 

Tanımadığım için ehemmiyet ~r - tnfilAk Mdlsesi Yeşil apnrtımana ya. Amerikan axan 
?ürk "öylüsü bunu bilmiyor. Hay
''•nrn et kıymetini, süt kıymetini, 
fllerjt m·metlni artırmak i~in her f !ftttye hayvan yemi olarak yonca 
&ınn olduğunu farketmiyor. Bir 

ha:vvandan bugün bir kilo .süt a.h· 
bıyorsa korunga. acı bakla, mettl
~ek, bezel;'.\·e, fly, burrak ıı;ibi bak· 
1•1'llt Yedirildiği surette he!'} kllo 
8\it alrrur. Bundan başka bu türlii 
~kliyatm zlrsatl toprağın kune
tıru art rnr. Zira bu turlü bitkiler 
toprağa girdiği zaman handan a.1-
dıkJan azotu toprağa nrir. Topral' 
~endı kendine kuwetlenmill olur. 

11 türlü ziraatin müna,•ebesindcn 
!!onra yerine ekil<'n tohumlardan 
"'"hskkak ~urette % 20 den yüı
de )'iiv.e klMlar, fAzla mahsul alınır. 

Marc~ııl Fon der Oolç Jçln Ankarada blr müze vüf'.udtı gı•tlrlldiğlnl diin 
ya:r;mı, ve burada ~·ııpılan meraalml vermlıı}tlk. lteııimlerlmizde· bu merıı
slm<le bulunmak \izc.rC' memll'ketlmlı.e gelen Almıın generali Gur'u \O Al
man askeri \'I' srfıtrf't hıoyetlnl Atatlirkün muvaltkat kabri önifıde ihtiram 
re5llllndc, P!J."lğıda Ma~I Golç miizesindekl merasimde görü,yorsunu:r. 

örfi idare kanuTıu 
ııı:;;ı~~i;7.ell::ındcu:~:ıml:~n~;~ 7 nci maddesinin degwiştirilmesi hakkın• 
~'oktur. Halbuki Kayseri yon<'l\sı 

~;.::::. ~,: i~!r~·~~c;;~~1,1{;nn~ntü:; da dün Mecliste ilk n1üzakere yapıldı 
1oOo - 1500 kilo arıı,.ın<ll\ kuru 
l"Ollea alınır. Hem bu )'Oncanın Ankara, Z9 (A.A.) - Büyük 
~l~me knv,·ctı c:a ·ıı·dnn blr mis- Millet Me:c'isi bugUn Refet Cam-
lı faılaclır. Sonra yonca öyle bir t"zin reisliğinde toplanmıştır. 
"1ahsuldiir ki senetle lıir yerden Kazanç vergisi kanununun Uçün-
l'edı defa biçilir. Toprakta tohu- cU mn<ldesinin J 3 üncU frkrasiyle. 
~un hayatiyeti altı, yedi sene de- meıııurların ta.h5il müesseselerin -
~~ eder. ı·aını:ı bu lürlii yonca de talebe olnmıyaca.klanna dair 
"91 su ister su olan ,·erde ,·onra kanunun birinci maddesinin deği.ş
Yetiştinnem~k bir ~lfttl için· dna- tiri1me'eri hakkındaki kanun ıayi
Yettır. Su olmsyan \'erlerde de bnlan ile ikt.ısadi devlet teşekkül-

tkorunğa tarlı\!ıı yapılı~. Toprakta leri memurları t~luüt sandığı halc
<ıhuınu U~, <lort sene dayanım ko- kındııki kanunun JAyihasınm iki 
rııngan111 husmılyetl de !lltepdc ,.e maddesi hariç diğer maddeleri ka-
ı..,,,,.k arulıte !ı?ti')me~id1r. bul olunmu'.;itur. 

tine devri Ye örfi idare kanununun 
Yt>dinci marldesjnin değiştir lmc
sine dair kanun layihalarının bi
rinci müzakereleri yapılmıştır. 

• Meclis, gelecek toplantısını pa
zartesi günü yapacaktır, 

Birmanya 
tehlikede 

1\fcğer hen Fi'ltrf't, Atlıya. m<"m- Erzurum - Kara.bıyık hanları 
,1ekette zirai &derberllk · vaziyeti_ dar ha.ttıı:wı JDiU1 müdafaa veUlo. I' 

Mindanao adasına 
Japon ihracı yapıldı 

ı,l'uzışı 2 ııt•itlcl 
1 

medim. Bu sırnda yanımızdan siyah kın bir yerde vukua geldi ve hattA azası Pepper'in 
renkte bir otomobil geçti. Geçmesile önUmUzc bir et parçası dUştU. Ben l T •• k • 
beraber de müthiş bir lnfillk oldu. heycca.,ıa bağtrmağa ba§ladım. • 1 ur ıu e 
Biglim: .Mefharet eğil dedi, tayyare Reis.- İnfilA.k ı.~on Papcnle refika. ı , 

~ __ :_:_ı~-~_.:_:_u_~_._!_ .. _O_;>_·e_r_e_y_a_t-tı_, _bc_n_ı:ı_llt'_-__ ~m_ı_~_ö_n-lc_r_ın_d_e_m_i -o-ld_u_._a_r_k_a-la_r_m-~ 
1 
hakkında 

1 

beyanatı 

"' N 

DUn <}iplomalarıım alan Deniz Ticaret Mektebi talebeleri bir arada 
1 

Yüksek deniz ticaret mektebi mezunları 
YUksek Deniz Ticaret Mektebinden 

bu sene mezun olan 20 gence, dUn 
merasimle diplomaları verilmiştir. 

Mcrns1mc, 15,15 de İstiklAl ma~iyle 
b:ışlnnmıştır. Bundan sonra mektep 
mUdürU Salt ôzege blr nutuk söyle. 
mlş. Denizyollan umum mUdUrü Ab. 
dUlhalim, mUnakaUlt vekili namına 

söylediği nutukta gençlere muvatfa. 
klyet temenni etmiştir. Daha aonra 
diplomalar verllml§ ve geçit ruml ya· 
puarak misafirler bUfcdc izaz ve ik-

• ram edilml~tir, 

Mezun talebenin isimleri aşağıda. 

dır: 

Kaptan: Nur Eren, Adnan leın, 
Hüseyin Selhun, Mu.starı. Kıılkn\'an, 
Haydar Kaptanoğlu, ltahml Tonıbu,, 
Salih l"aucıoğlu, Süreyya ço,kuntu. 
na, Fct.lıl Arslan, Fılhrettln Ak'ur, 
Fikret '.!\lalatyalı, Muharrem JCama. 

oA"lu. 
Makine: Memduh Atı~, Sabri :hıır'" 

tulmaz, SWey- Aköz, HUunet Ak
dojtan, Nooatı ll!l&flam, NCV7.at ErkftD, 
lbra.blm Yılmaz, AlklllllıMlır ~ 

iNôNÜ 
ı Vatan müdafaasın 

da kat't kararını 
vermiştir 

---0--

Propaganda Türkiyeyi; 
ne korkutmuş, ne de 

aldatabilmi§tir 

AmerlkaT&\rlılJer 
bayii mllllmmat 

verdi 
\·a ' iugt.o•?, 29 (.ı\.A.) -· A~ 

az11smda.u Peppet", ~ ._. 
.Millet l.ledisitUD ~öıtr 'i ..._ 
JlMCbeıtilıe lywmd-. hQll:"._.._ ... 
r.:un•-. 

,..,_ -"-~-ı. - ' --



• 

2 

Ak denize 
gelen 

Amerikan 
gemileri 

Ne qapacak ?· 

Alman 
taarruzu 
Doğudan baş
ka yerde de 
yapılabilir 

Mihverin ir 
taarru~ 
mi 

ekettne 
oyaca 'l 

• ıışiugton, 2tl (A.A.) - Ofi: Siya· 
mllşahldlerc r;öro Ruzveltln millete 

Jaıtaben ncı;ırettlği mesaj iki kısma ay. 
Jll:mı§lır. Jlk kısımda fiyntlnrm yUk. 
aelmesi.nc mani olmak için hUkQmetln 
tatbik edeceği program anlatılmakta 
\C haklı göstcrllmcktedlr. Bcklcnllml. 
yen ve birincisi ile alil.kası alil olan 
ikinci kısımda Jse harici vru:lyet reJ. 
elcumhurun gördUğU gcklldc g6sterll· 
mektcdlr. En çok dlkknU çeken kısım 
ua bUdur. Bu kısımda bllhnssıı §U pok. 
talar kaydedilmektedir: 

ı - Ruzvelt harbln uzun sU"3ceği 
kanaaUni izhar etml11tlr. Bu kanaa.t 
IJeUrmeğe baglıyan eylms verllği ge. 
niş ölçüde zayıflatmaktadır 

2 Ruzvelt Amerikan harp gemi. 
!erinin halen Akdenlzdc bulunaufwıu 
llp etmlıllr. Halit ıılnıdlye kadar bti. 
nu bllmcınıekte)'dl. Bu olay, A.kdenit 
bô1gc8lııdeki "vaz.lyet.üı §imdi en bU· 
yUk dlkkııUe takip edildiğine., dair 
rcWcumhur tarafından yapılan bCya. 
na.t ile kar§ılll§tırılmaktadır. Ameii -
kan blrllklennln bu kesime mthvenn 
bir taarruz ıuı.rcke.llnc kargı koymak 
içı.ti mi glin6erildikJerınln yok8a tııiA. 
kis birleşik mllletıerln Akdenizdc bir 
harekete geçmek nyetlnde rol olduk. 
!arının anlaşılmasına medar olacak 
ortado. resmi bl9blr malQmııt mevcut 
değildir. 

3 - Ruzvelt evvelce matbuata tev
di edilmiş olan metinden aynlarak 
••yUz binlerce Amerikalı askerin ~ 
bahriyelinin yabancı cephoJere gönde. 
rildlkierini.. tasrih etml§tır. Harici 
ha.rekA.t ıınhnlarında çarpıııan Amerl. 
ko.n kuvvetlerinin ehemmiyeti hakkın. 
da söylenen bu sözler resmi bir •ı'tız· 
la yapılan ilk itııanttır. 

4 - "Cenubu garbiye doğru yapı. 

:ı.n Japon ileri hareke tinin durdurul. 
• uğuna inanmak için bazı sebebler 
mevcut olduğuna,. dair yapılan beya. 
nat Avu~aralyanm §imdi kurtulmuş 

<Jlduğu hakkını.la hasıl olan umumi 
kanııatı teyit etmektedir. 

5 - Buna mukabil Birmanya hak. 
kınd:ı RuzvelUn söyledikleri, aynı malı 
fıllerde, bu bölgede halen cereyan 
etmekte olan muharebenin mUttefik -
er ir,;ln bilfiil kııybedllmio olduğu ııek. 
lınde tefsir edilmektedir. 

ncrn, 29 (A.A.) - Ln Sllls ga
zeteı:ıinin Bertin muhabirine göre, 
hariciye nnzırlığmda. yap:lan liir 
basın toplantısında Alman kumM
clanlığı sözclisü d•mlşlir ki: 

Gelecek tanlT\lZun doğudan baş
ka bir tarafta yaptlinnsı ihthnali 
vardtr. Bir çok taarruz ihtiınnlleli 
mevcuıttur. 

Bu gazete Hitlerin, nutlrnnc:'ln 
t'ioğu taarruzundan bilhassa bah
settiğini ve son knrarm doğu ce-p
besinde verllece{:;r!ni EıiSyledlğinı 
belirtmektedir. Doğu cephesinde
ki Almnn ktt.'1.ları ta.hşidatmo. ge
lince Bei'linde söylendiğine göre. 
AJmanlo.rm ·mdi yaptrklan taar
ruzl.nr sadece mevzii mahi:>'etlc o
lup ilkbahıı.r taarruzu bı:ışlangıcr ile 
lıi~ rnUnasebetli değildir. 

;.....;....-...-----~o---------

Ruzvelt 
ır amtrala 

umnmtaz blzmet,, 
madal ası verdi 

Va lngt<Jıı, 29 (A.A.) - DUn bcyu 
sarayda Ruzvelt istisnai bir yararlık 
g6sterdiğüıdtın dolnyr visamiral Vil. 
son Brovna (mUmtaz hizmet) mııdııl. 
yasını verd!ğl zaman Amerika.n deniz 
kuvvetlerinin §Ubat ve mart ııylıınnda 
bUYtık Okyanusta muvatfaklydle ne• 
tlcelenen mühim hareketler yaptığı 
meydana çıkmıştır. 

Bahriye nazın Noks, amiral Brov. 
nun 20 §Ubatta taarruz eden ıs Japon 
bomba tayyareslnden 16 sını tahrip e
den deniz kuvvetlerine kumanda et • 
tiğinl teyit etml,cıUr. 

---------0---------
T 8 r ki ye bakkında 

(Baş ta.rafı 1 ınci sayfada) 
Pepper, yeni Tür.klyenlıı vücude 

getirilmesinde tatürk ve lnönü
nUn icraat ve muvaffakiyetlerln
den uzun uzndıya ve peik sltayişli 
bir lisanla bııhretti!kten .sonra 5() . 

zil Türkilenin umumi harp knr§ı
sın.da.ki durumun~ n:ı.kJederek, harp 
harioi kalmak suretile sulh yolun
daki mesaisine devam Umidınde 
bulu.nen Tül'klyenin Alman §arka 
cioğru rüyasmm gerçekleşmesine 
son bir engel olduğunu ve Alman 
ts.arruzunun ba.~lıyacağı söjien
mekte olan ilkbahar mcvsmtinin 
gtid.ği gJ anda Alrnıı.nyanın muta
dı eılduihı gibi diplomatik ve pro
.,agnnda taarruzlarma. ba.'.lladığrnı 
kaydetmi§ ve fakat bu propagan
daların Türkleri ~diye kadar ne 
korkutmuş, ne de alda.tabilnılş ol-
duğunu ilav~ eylemlştlr. · 

6 - .. Çankay§Ck or<lusuna tayya. 
reler ve mUhlmmo.t gönderllnıcst çare. 
lerlnln bulunacağına .. dair relslcwn • 
hur tarafından Çine yapılan vaid Çin· 
lilerin manevlyatmı yükseltmek ve 
Birmanyanın Jap:mlar tarafmdan Is. 
tllAsmdan sonra bile onlan mücadele. 

Pepper, Türk devlet adamları
p_•n itidal ve nezaketi az.im ve ka
tiJikle karıştxrınamayı pek iyi bil

ye devamı te§vik etmek makaadlle diklerini ve beşinci kol faaliyetle-
söylenmiş hlssliıl doğurmaktadır. rlni §iddetle tenkil etmekte hiç bir 

Gönüllü Amerikan 
tayyarecileri 

ıı Ja .. on tayyaresi 
du;ş rdüler 

ter~ddüt göstermediklerini söyli -
yerek lnö.ı:ıünUn her türlü arazi 
vaatlerine karııı, hudut haricinde 
bir karış yer ist~mediğini .söyledi
ğini hatll'la.t.mrş ve Avrupa tara
fındaki Türk hudutlarında Alınan 
~rdusu bulun.ma!'ma, Çanakkg,le bo
gaı.ınnı hava tehlikesine maruz 
kalmasına rnğ.m~n Türklerin hiç bh
sure ti e boyun ı>ğmediklerini söy-

\'enJ Delhl, 29 (A.A.) - Çungklng lemiştir. 
de bulunn.n gönuııu Amerikan tayya. l'eppor, lnönüniın "Sebe.tkarlığı
rccileri gn.ıpu karargft.hından b!ldlri • nuzm sırrı hakknnrza riayet olu
llyor: nıı.cağına lrı..anımızda, başkalarının 

Amerikan gönUllUlerine alt tayya. hakkma riayettı:ı ve vatanın mUda
rcler, salı sabahı Japon tayyareleri faası husuımnda.ki kati azmimi.z
Blrmanyıının §imalinde bulunan gö· dedir... dediğini zikrettikten son
nUllU Amerikan tayyarecUerl grup:ı. ra, Amerikanrıı kirnla.nıa ve bo~$ 
nun UssUnc taarruza tcoebbUs ettik. verme 'kanunu Ile Tilrklycye hayU 
teri zo.man (0) mo<iell.nde 11 Japon mUh!mmat verdiğini ve Alnınnya
av tayyaresini dUşUrmU~lcrdlr. nın bu müdafaıı haZirhğmı Türki

---- Yenin kendisine meydan okuması 
manasmda telA.kki etmesine lcar§ı 
cümhunclsini.ıı "Bize te<:avüz niye. 
ti bulunmıyan memleketler hazır
lığımızdan endişe etmemelidirler. 

• Ml.,cl demiş : "Kendini Allah zan· Bunlıır hakkımızı muhafaza etmek 
nebncdcn bUyUk şeyler yapılamaz,, iD!ediğimizden dolayı bizi tehdit 
ınsnn kendlni Allah sanırken hastaıa_ edemezler ... dediğini hatırlatmı.ı, 
nırsa, paraaız kalırsa, kader ve it!ba. Türkiyt>ııin taarrı.ıza karşı koymak 
nn t<>ne.zzUlline duçar olursa hep o azmini lnöniinün ehemmlyetle be
zann ~t.a sebat edcbllccek L I"' o ~ · lirttiğini ve bütün karannın Ame
de okuyucusuz mtiellif, Ulkcsiz hU. J ika için olan ön"mi üzerinde dur· 
kCımdar gibi olmaz mı? duktan sonra sözlerine şu ı;ııretle 

• "Onıiros'un en büyük eseri Vir- soıı \'CrmlsUr: 
jil'in zuhllruna sebep olmasıdır,, §U "Tilrkler kendi istiklallerini ve 
halde Virjil'in esert Momer'ln eııedn. 1 tcıprnk bütUnlilkJerini mUdafaaya 
den dta. mı demek? Ve Momer tıyn- ı karar vermekle, b~er hürriyeti 
dayı Trova muharebesine sebep olan davasrn:ı büyük bir himıet etmiş
Eıcnrye medyun mudur? 1lyada'ya a .. !erdir Birleşmi~ müttefik ınlllet 
§Ik olan lakender clbıı.n&'!rllğinl Ele. ler yarın sulh rnı:ı.easın dn, gnyesi 
lli'J'• borçlu mudur! esarete ksl'fiı hürriyeti müdafaa 0 • 

• Blft MeTlıı!r1 mtımtırperver bi· lan bu cihan htL""binde ııerefll Türk 
.. •t olmak otsylc dursun, herkesi l~rir1 ~eref vekar, ve hilrriyet yo
kendi evtrıde bile misafir kalamıyacak I !unu tercil1 ettiklerini unut.maya. 

r luıJe 80ktular. caklardır.,, 
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Ruzve t 
diyor 

Fransız topraklarının 
mihver tarafından kul· 
Ianılmamaın için bütün 

tedbirleri aldım 
-----<>----

Uçan 
kaleler 

Yakında Avrupayı 
hürriyete 

kavuşturacak 
-<r

Akclenir.de döğliıen Ameri .. 
kan harp gıımileri. var 

VB§lııgton, 211 (A.A.J - Enflasyon 
aleyhindeki program h:ıkkında enlı 
akjnmı radyoda bir nutuk 86yllycn 
relslcümhur Ru:zıvelt blllinssa ştlylc 

demlııtır: 

Pearl • Harbur t.aarruım Uzerlndcn 
be§ aya yakın bir uma.n ~eçU. Bu ta. 
arruzdan evvel İld sene mUddctle 
memleketimiz gen~ 6tc;:Udo cephane 
ltnallne intibak ctml§ bt.ihıtıuyordu. 
Buna rağmen harp gayrellttiiz a.ra -
mızdan bir çoklarının yaoaYııı tarzı 
ilzertne pek u rnUessır olmu9tur. Pe. 
an RarbUrdanbcft ordumuzun ve bah
nyelJlitüı Dlilbitıı kuvvetlerin! memle. 
keUmt.Zaen biftlercc kllomelfe uzakta 
bulunan Uslere ve harp cephelerine 
yolladık. Harp lmalAtımtzı sUraUeş -
Urdlk ve bu lma!D.lı cndUtıtrl kudretl
tnlzl, makine deliamw ve iktisadi tcş. 
ltlUU.imw bUyUlt bir lmtlhana tabi tu. 
tan bir ölçUyc çıkardık. Amerikan 
harp gemileri şimali ve cenubi atlan. 
tikte, Akdenizdc, §imali ve cenubt Pa. 
slflkte muharebe etmektedirler. A· 
merlkan kıtaları cenubi Amerikııda, 

Grocnlandda, lziandada, İngiliz adala. 
nnda, yakın şarkta, ortnşarkta, uzak. 
prkta, A vustralyada vo Puifikln bir 
çok adalarında bulunuyor. 

Avrupa cephesinde R\18 kuvveUeri 
diğer bUtUn birleşik devletlerden fazla 
dUşman askeri kuvvetlerini tahrip et. 
ml§ler ve etmektedirler. 

Fransanm naziler tarafından ID&a. 
ll emıaınnda blrlqlk Amerika latlkl!l 
Jlnl kurtannağa, hürriyet, müsavat 
ve kardeşlik prensiplerini yeniden kur • 
mağa çalıııacak olan bir Fransız hU
kQmetı göreceğini ümit etmlgtl. 

Blrleııik milletler icap ederse dün. 
yanm herhangi bir kısmında Fransız 
topraklarmın mihver tarafından aske. 
'11 maksatlarla kullanılmasına mani 
olmak için tedbirler alacaktır. İyi 

Frarunz halkı birleşik milletlerin Al· 
manyanın, 1tazyanm ve Japonyanın 
kara, deniz ve hııvıı. kuvveUerlne yar. 
dımlnrr dokunmama.sı için bu toprak. 
lara kar§ı böyle bir harekete geçmek 
icap edeceğini anlıyacaktır. 

TayYerelerimlz bugün Fraruıız mUs. 
temlekelerlnin mUdnfaasma yardım 

etmektedirler. Yakmda Amerikan u. 
çankaleıeri karanlık Avrupa kıta.sının 
hürriyeti ıçın çarpıpcaklardır. 

Alman ve İtalyan mllletlerlnde nn· 
zlzm ve faşizm dava.sının ümltaiz bir 
dava olduğuna dair gittikçe kökleşen 
bir kanaat mevcuttur. Cenuba doğru 
yapılan"Japon Uerl hareketinin dur. 
durulduğuna inanmak için kuvvetli 
scbebler mevcuttur. Avustralya ile 
Yeni Zelanda ve daha birçok topraklar 
taarruz hareketi lçln birer Us vazifesi 
göreceluerdir. Japon Uerı hareketleri. 
ne rağmen Çankaygck ordularına tay. 
yare ve cephane göndermek çarelerini 
bulacağız. Japonya kayıplarını hisset. 
meğe ba.§laınıotrr. Hattıı. söylenildiğine 

göre Japonyada blrlal Tokyo ve Ja· 
pon harp endUstrLsinin diğer başlıca 

merkezlerine bombalar atmıııtır. 

Entlaayon aleyhindeki programdan 
bahseden Ruzvelt bu programın bir. 
IO§tk Amerikada herkes Uzerlnde bir 
tealr bırakacağını .aöylemlg ve sözleri. 
ne §öyle devam etmiştir: 
Ateş altında bulunan bDyUk Hrltan. 

ya ahallalnln cesareti bu adaya tııtun. 
mak lmkO.Omı verml§ ve 1940 da Hlt
lerln harbi kazanma.ama mani olmuş. 
tur. Londra Covcntry ve dlfer şehir. 
lertn harabe!erl bugün İngiliz kahra. 
manlığının en mağrur libldelerlnl teş. 
kil etmektedirler. 

Ruzvelt netice olarıık şöyle demiş· 
tir: 

Vişi Madagaskara 
donanma gönderdi 

Amerika gazeteleri 
Madagaskarın İşgalini 

istiyorlar 
, ·c,)ork, 29 (A.A.> - Üfiited 

Pres: Tokyo nıdyosunun Röma
dn.ti alman habet1cre atfen verdiği 
blr habere göre Vlşi liUkfuneti, 
ınUttefiklcrin herhangi bir leşeb· 
btısline mukavemet edJlırtcalnl te
min mallsa.611e Mndagaskııttt kuv
vet1i bir filo gôndermlşUt. 

:ıtı?lbum radyosunuıt lllldirdlğinc 
ı;orc, Mo.claga&kara giden deniz 
kuvvetleri arnsında 8 !kruvaılJr var 
dır. 

Huenosayrcs, 29 (A.A.) -:- Bü
vük Amerikan gıızetetetinin Da
knr llınaiıı ile M~dngnskarm işgali 
lehine yeniden ~ddctıı neşriyata 
b:ışladığı Va.5ingtondan bildirilmek 
U:dlr. 

---------~o ....... --------
İla l yan politikasın-

da değişiklik 
olmıyacak 

Roma 29 (A.A.) - SaHthiyetli 
, l' nı!thfiller, ltaıynn po ıtiko.sında de-

ğişiklikler olabileceği hakkında yn. 
bancı rnemteketlerde dola§all riva
yetlerin yalanlaı.mağa bilo dcğrno
yccek kadar gü!Unç ve asılsız ol
duğunu bildirmektedirler. 

--------o~-------

Karne satanlar 
malıkiim oldular 

Galata !&..;.cıc memuru bulundu
KU sını.da, birçok ekmek karne
sini Leon ve Yaşar adında ikı 

kişiye vererek gizlice sattıran 

Hasan ile Y~ar ve Leonun iki 
numaralr Milli Korunma rnahke-

Avusturalya 
başvekilinin nutku 

Avusturalya 
1 

istila beklt9or 1 

l.ondra, 29 (A.A.) - Avustralya 
ba§vekili Kurtin ı..ondra radyosu tn. 
rııtından neoredilen bir konuşma yap. 
mıştır. Başvekil bilhassa demlııtir ki: 

Avustralya şimdi bir' istililyı bek • 
!emektedir. K!fl miktarda suıuumız 
ve tayyaremlz yoktur. önümUzdeki 
günler !karanlıktır. Fakat biz her za. 
ma.nkinden daha mUttehldiz. 

Kurtln bundan sonra Avustralyanm 
bUtün harp sahalarına asker gönder • 
nıJ,ş olan ilk memleket olduğunu ve 
,ımdl bile Avustralyalı askerlerin, 
bahriyelilerin ve tayyıııecllerln bUtUn 
dllnyada mUcadeıe nallnde bulunduk 
ıarmt hatırlalmıııur. 

Avustralya başvekili İngiliz mille • 
tine mUııterck davada bir sadakat ve 
b!rlik mesaj: yollıyarak ıözıerlnJ bitir 
mlşUr. 

* * • 
l..oodra, ~o. (A.A.) - Londrada ne' 

rcdllen Vrij Nederland lımlndeki Ho. 
landa gazetesi §Öyle yazmaktadır: , 

l<'elemenk Hlndlstanma gönderllme. 

mesinde görlilen muhakemesi dün 
bitirilmiştir. 

Mahkeme. Hasaru 2 ay 10 gün 
hapse 70 lira para cer.asma, Ya
şarla Leonu da 29 ar lira 10 ar 
kuruş para cezasına mahkum et
miştir. 

Alman maliye nazırı 
diyor ki: 

Harp ne kadar 
sürerse sürsün 

Mali vaziyetimiz çok 
•ağ lamdır 

Rerlio, 29 (A. A.) - Harp mas 
rafları hakkında. tefsirelrde bulu· 
nan Alman maliye nazrn Reinhardt 
demiştir ki: 

"Almanya nekadar uzun sürer
se silrsUn mııhnsamat devam etti
ği müddetçe mal1 lhtiyaçlan kar. 
§ılryac:ık bir vaziyettedir. Harp 
masraflıırnwı temelleri ilk dünya 
harbine nazaran daha geniş ve da 
ha sağlamdrr. Alman mali kudre· 
tinhı ve parasmm iki buçuk sene 
süren bir iktısadt harp neticesin
de sarsılması için hiçbir sebep 
mevcut değildir. 

··rnek 
çiftçi s1 evvelce kararlaştırılmış olan tay . 

( Ba.:J tarafı 1 inci sayfada) yareler, tanklar ve mUhlmms.t §imdi 
O<>miyet ilk u, olarak Ankara- muazzam miktarlarda Avuatra.lyaya 

nın Dikmen me\·kiinde bir korunga gelmektedir. Bu maızemenln bir kuımı 
t.arJa,1 yapmı)hr. Avustralyada bulunan Holanda kuv • 

Sayın Giresun sayla.\lnın bu söz- vetıert tarafından kullanılacak, Ust 

Kil ve T rondhaimin 
bombardımanı 

Londra, 29 (A..A.) - İnglllz tayy&. 
relerinden mUrekkep bUyük bir ~ki
lin dUn gece Trondhaym ve Kll'I bom. 
bardımnn ettikleri resmen blldlrllmck. 
tedlr. 

ıcrini alaka ile dinledim, Bllhao; :ı taratın mUttetık kuvvetlertn emrine 
memlekette ı.irai bir inkılap yap- vcrllf.'cektlr. 

ma1t thtJyacı du~lln aydın bir !:İU- Bcrmanya tebllkede 

tngtıtcrenln ııimall şarldalnde York 
şehri de dün gece 20 kadar dtl§man 
tayyarest tnratmdan bombardıman e· 
dilmi§Ur. Bu tayyarelerin be§l d~U. 
ruunuotur. 

çinin yal.mdan tanuhğı ıneslekda5. 1 • • 
lannı böyle bir güzel mak.'Ja.t et- . )falına, .29. <~.;~·) - .. Domeı a
rafmcla ~alı. mal< için toplıunı) ol- Jtınsmm ~ıldırdıgıne gore, Jap~n 
ıusr;ma ııek e\indinı. J{en<lisi ~·· ~uvvetlerı bu seooh saat 4. de M:n 
bi aydın Tiirk çiftçileri ara'lmda annao ada.smda Kota.ba.to Y~ ç.ık
Fikret Atlının i>mek olduğunu 'e mışlal'dır. İ&Snl saat 8.30 da ta
~lmdikl ha.lıle ancnk Anltara Ç>Cvrc- mamt.anrnl'ljt.ır. • 

• * • 
.Berlln, !9 (A,A.) _ Sal&hlyettar 

bir membadan blldl.rillyor: 

sint.e Jm~c. elli ki!'ilden ibaret bir I.ondra, W (A. ı\.) - Unitcd 
t-Opluluk olan (Hayvan yemi ~·etfB- Pres· • . 

Kolonya ~hrlnde aivil ahaHnln bom 
bardrman edilmesine bir mukafıele ol. 
mak tlzere Almnn hava kuvvetleri 
dllıl gece lngUterede. York aehrl.n9 ta. 
arruz e~lerdir. Bu akm noticeatnde 
mUhim huarlar kaydedlhnlı ve bir 
çok yangınlar çıkmıştır. 

tirlcllrr <'emlyeti) nln memleket Londranın salahıyetli kaynak -
ölc·ltsUnde bU)iiylip genişlediğini lnnnda Japon i!eri hareketinin Ö· 
~örmek bizim ~in derin bir de· ııilmüzdeki gUnlerd; Birmanyanın 
<lan 7e, kidir. mukaddera.tmt tayın etmesinden 

ASIM US 

Alman tebllftl 
Bertin, 29 (A.A.) - Alman or

ciuln:r: bn.şkumandanlığınm tt>bllği; 
Karadenizde ve Azak denizinde 

Sovyet. liman t~:Slerine ve gemi
lerine kat'SJ tesirli hava hücumları 
yapılmıştır. Doğu cephesinin mer
kez kesiminde ılU3mnn bir kaç yer. 
de tesirsiz hlicumlarına <.levnm et
miştir. Şimal keslıninde mevzli Al
man taaITUzla.ıı: ve kcııif teşebbüs
leri muvaffakiyetle yapılmL5tır. 
Bir Alman piyade tümeninin düş. 
mana ait bir köprU başmı iş:;ali es. 
nasında, düşma.'l 1400 dan fazln 
telefat vermiş, 6 tank, g top ve 
kiilliyetli miktarda sililh knybet
nıiRtir. Layonyada Alınan ve Fin 
krt.alnrı düş~ııın bir c;ok taarruz
larını püskilrtmilslerdlr 

Pasifik denizi ~ephesİnde Alman 
avcı tayyareleri hlç bir kayba uğ
mmadan 14 ü Hurilı:an tayyaresi 
olmak Uzere 15 di.l§man tayyaresi 
dü§ümıU5lerdir. 

lskenderiye bombardı
manında 58 ölü 

Kahire. 29 (A.A.) - tskenderi
ye bölge~ine bu gece ynpıhın hii
cum esnasında 58 kişinin öldliğü ve 
l 11 ki~inin y:ırala.ndrğr resmen bll
clirilmektedlr. 

korkulmaktadır. 

Miithiş ,Japon bombardımanları 

Kunming, 29 (A.A.) - l 1nited 
T'reıı: 

Japon pilotıa11 imparatolarmm 
~ ılclönümünü kutlamak için diln 
sabah snat 10,30 da Birmanyada 
Lashio'yu şiaucUe bombalamışlar 
ve şehri alcfte vcrmiı;lerdir. 

Japonlar muhareb:! sahasına çolı: 

Vilayette: 

İkinci yiyecek dağıbmı 
İkinci de!a yiyecek madde t.ev

zi edilmesine başlanmıştır. Vali 
muavini tevzi merkezlerinde ~ 
kikler yapmışur. Aynı şekilde 
her ay tevziat yapılacaktır. 

bUyük snyıd!'l. bomba ve av tayya- Müessif bir ölüm 
releri gönderlyor'nr ve s:.rmanya. 
uın her ~ehrini, her köyünii kili tpekçi.z..:ı.de merhum Halil Rifa.t. 
haline getlıiyorlsr. Japonlar müt- Beyırı kızı, Şehremaneti emekli 
tt•fik Uslcrini tahribe ve halkı deh- mümeyyizlerlnden Sa.nıi Noyanm 
~et iı;inde brra.knuığa çalışıyorlar eşi, Jstanbul mt:busu .Abid.in On.
ve ya(rımır mevs'mi gelip de yollar verle merhum doktor yarbay Şem
ı;nmur denizi halini almadan Man- settin Atet1in k&ymvalidesi. Top~ 
dalny ve Vıshio'yu el<' geçirmek rak ofisi ura.unıt ıntldür muavini 
istiyorlar. Şnklr Turalının, Sirkeci Gtı.m.rnğU 

5 ,faporı Uimeni ilerJiynr müdUrU Cezmi Şahlngiraym, İs-
tanbul elektrik idaresi mü.diirler.in 

(Junklng, 20 (A.A.) - United den Necmettin Y&tmaıun ve Zafir 
Pres: Metyanm büyük knymvalideleri. 

B rmanyada durum son derece öğretmen Nuri Noyan'm a.ımest. ve 
buhranlı bir safhaya girmoktedir. Hem.şeri ve Kırmm w Bcyu ~e
Ln'iih!o - Mandalsy yolunu kurtar- mua.Jan ealıti Tal~t H~in 
ınak ir,in Çin t . kviyclcrinin Yu- teyzesi, 
nang"dan Birmanyaya akma.kt.s 
oldufonu Çin sözcüsü söylem.iştir. Bayan FEYZİYE NOYAN 

Çok F.:ıyıda t.:ın.k, zırhlı otomobil dUn sabah :irtihal t>tm.l§tir. 
\'C honıb:ı tayy:ı.relerile destoklc- Cenazesi, bugUn saat ıo da Ka
ııen beş Japon tümeni yukarı Bu·- dıköyünde, Albyo]aıl'zmda, SöğUt
manva yaylii.sına !aldırmaktadır. lti<:e~e caddesindeki evf:nden kal
Çinliler La.shio - Manclnlay yolunu clınlarak namazı ~ğleyin Beyazıt 
ümitsi?.ce nılidaföa et.me·kte ve Ja· • camisinde kıl.ma.caJt, ı:ıelıitli!kteki a-
Jl<ln motarlü birliklerinin ilerile- ile kabrine defnedileceldl'. Meıiıu-

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ıı mesini önlemek içfrı Lashio etra-li meye rahmet dilet', e.ileti cfradmn 
fında.ki yollan tam&.mıle tahrip tıWyeUerimizi eunanz. 
eylemektedir. 

HABER 
Yazlık programının ekaik. 
liklerini tamamlamaktadır. 
Pek yohında okuyucuları 
önüne yepyeni ve lstanbu. 
lun okunmaya değer tek 
gazetesi halinde çıkacaktır. 

Bnııl ·c:ı. Jı:ıpon hamlesi Sıılvcn 
''fıd~inde o!.ma.k tadır. 

~~-----o--~-----

F r 8 D S l Z l ar b va 
~evi papiyor 

f'lennont • Ferrand, 29 (.\. A.) 
• Marinyon'da inşa edilmekte bu-
lıman Nomıandi • Er tayyaresi 

T asarrul bonom.na vere/iği. 
nız para, size faiz getirir, 
aynı zamanda hududu bek. 
liyen askerlere daha lcızla 
malzeme, daha fazla teçhi. 
zat, claha fazla .ilah temin 

ecler. (4857) 

Amerikanın harp gayreU Amerikan 
hırlstiyanlığına hiyanet eckn bir suru 
gUrUltllcU hain tarafından tehlikeye 
dllşUrUimiyecektır. Kaıblerl ve ruhla. 
rllo Httıerızmc meyleden bu dlkta6r 
namzetıert cumhuriyetin kendilerini 
laklld etmesini istemektedirler. 
--o-- Yeni tefrikalar, 

~yakında ika.t'i tecrübelerini yapıı• 
ca.ktrr. 200 S. E adı verilen bu ha
va dPvi yir.m.l yolcu alabilecek ve 
A vrupn.da"l Arn erikaya 24 saatte 
gid ooUeoektir. 

Mahmud Ptl§a'clan ıeçmeler: ... ·----·····--··········-... ···-··-··· 
Gelecek sonte§rinde lngilte. yeni SÜfBDlar, 
rede motosikletlere benzin 

verilmiyecek 1 y if yazı ar,. j Altın fiyatı 
Londra, 29 (A.A.) - Gelecek 1 son l'epyeuı lr gazete ~ Dün, bir altının fiyatı 34 lirn 

teşrinden itibaren motoııılkletıer için l'iİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiil 80 kunıg, külçe altının bir gram 
benzin vcrllmlyeooktır. 111 fiyatı ise 478 kuruştu. 

~le . lıfırtlur: Altında ,imi_ huy 
c!inm; 

Toprak clo~'Un;.qnıı . gözürıii iıı
..,iinm ! 

Kaarun :,.ribi ol a doyrna)or 
ç~m·ı hasis: 

Rır ımla \Crir ce' herini imanın J 
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~fili]~ 
Ruzvelt'in 

Yeni tedbirleri 
lı 8iricşjk mcrika harbin tesirini 
e~11ri ayıuda adamakıllı hlsset

llıtğe be ladı. Cümhurrcisi füız
\'elt kongıl'f'~ c ı.:öuclcrdıği bir mc· 
~.kla harbin ha) at SC\ iyesi İl"C· 
:•ilde ) aııtığı nki-;leri ifııde ctmek
e \e hazı ta\ sil elcri ihti\lı ct-
lrıektooir. 

lln mesaja nazaran, Ci.tmhurrebi 
haı..tan hayat sc\ iyelcrinl alı:aıt. 
;:aıarmı rica -etmektMlir.ller fürhi 

taftn önıinc ı;ctllmck lumuzu Ü· 
tt . bu 11~de ısrar eden l\li!>t.er Rıız\ elt, 

l«in hayatın % 15 Jazlıılaşmı) 
11~1 nğtmu fakat simdiden telll>irler ' . 11\rnazsa ~ele<' k sene\ e kadar bıı 

1
1 treffı.iiio ':o 80 J ahuf • % 00 ı bu· 

1~•irnı sö~ lomh;, bunun için bazı 
~btrlerln n1ınmnsı Hizumu i.ızl'· 
~ilde ısrar etmi~fir. AmerikAnın 
.•rp masraflarının ~in<le 100 mil. 

311fl talıınin eden l\Jlc;tu RnueH 
~Clec<'k sene bu masrafın iki rni"
~rıe ı:ıkamğmı ~i) lcmi ''e hunun 
bf a hlİlli ~eHrin yansı ohlui,'Unu 

1dirmistlr. 
• ~ei; Ruz\clt Amerikanın harp 
~hd<' ııhlığı bu 'ıızi~ «'ti ıslah 'e 
'l<·ketı hnrp gayesine t;('wıh 
ttlntok için 'ergilerin fa1.lalnştml • 
'-'ll8ını, giindcllklcrin, lıina kirala
~llı tesbit ini, 7.aruri fakat. mik-

rı az hulıınııuı nwldcW.rln 'eslka
fa tabı t:ut.ulmw-ı, , .e harp ta..;ar
t11r11nun teş\ikini i!ttcmekt~dir. 

\rnPriknnm şhndlye kadar kv.ı
~n alclıj:,-ı, bundan sonra da aia
~iı tedbirler harı• edt>.n, 'c~·a 
L~tbin tesirine t:ıbi olan bir m<•m. 
~etin 1.aruri olarak yapma~& 

llıeebur olduğu islerdir. 
1014 • 1918 harbinde de bö)le 

~!•nııstu. Bütiın düny:ı ummadığı 
•.r !Irk.ilde harbin icaplarına uya· 

'-k ckonomıl. tedbirler almaya 
ltıe<'hur olmu.,lardı. iFıı';.--at bu harıı 
~lletlcri dnha h~ph olma~a lc
~r edi~ or. };kononıl ile harp jcaı•· 
•rtnm daha sıkı bir sıırett-0 birbi
'!rıe bağlı bulunmasını 1.a.nırilcşti. 
~ı~:or. mrrlkanın pasifikten çeki· 
~ ı, Anıedkan sanıı~iinin h•r giln 

ra7. dahıı harıı emrine girmesi 
'"taya re, l•alad .. haller mnnınrn-
ıı • ... 
•nı an.ed«'n "ekUlerin ~ılmı&.'lına 

Sebep ohı) or. 
.-\merii<snm bugün P.tirmelde 

•lcıı.ığu hali mihver de\ letlerı daha 
'llllı zamanmda mnhte1if tarLlarda 
tedbirler alarak önlemeye çalıs
~'!ıardır. Demokratik bünyede o
llQ de,·letler ekonomik hayat Ü7.e· 
ti11d.,, tesirlerini hiı: olmazsa \aı ı· 
l\Jı hir sakilde yaı•mayn ~ahştık
~rı için t.ahdltlenle pek fazla ileri 
~l'flli~·orlar. Bunun için Amerika. 
~1~ 'e ingi.lterenln ınlhH~r 'le\ l<"I. 

rı gibi da.ha iin<'e<lmı hazırlaha. 
ltıavıslarnıın sebebi buılur. 
lı \•e lktısa.di zihniyetleri, ne ılı• 
~tıkuk kııiıleleri onlıınu t.otalit:er-

r gibi m .. ipllnli bir iki ısadi ha. 
Yat tanzim etmelerine imkl'uı 'er
llıl tir. Rıı '><'bepfon<lir ki harbin 
~elİ!Iİni demokrasiler <le diişman. 
d ıı kadar yakından AÖrmiis ol. 
~k~an halde ancnlc nskeri ı>efcr-
11}lıkle hcr.ıber j)rf ı adi seferber
r1ae ba l3yııbilcliler. lln.lbukl Al-

"~ a harhf' ~irdlğl :ı.amnn fivat 
~~le1t'rini, Jınm madde m~le
~tini, iicretleıi teshil etmis hulu. 
11111~ordıı. \merikn1ım huf.'iin nıü
~eıe etti~ sartlar istihale clc\'-

ın alamf't !eridir. 
\nıcrikanm bu "tılıada ~apıwağı 

~ıı rnunıffakiy"et li i~, diğer ınenı
:!:tlerin muktedir olamıl acaµı 
~ 1ar kın ,·eUi \'~ tesiri ço'k olan 
li arrıır nıt'Selesj ohw..:ıktır. Ame. 

1/anın hayat se' i~ esi hakkın<la 
~r fikir \c.TChilmPk içfıı meşhur 

r 1<nç nıkAmı zlkredrlinı. 
} ~lr Anıerikalmın alım kabili
; etı. ' iiı A \ rup:ılm ın, b<'s l iiz As
• 'lıuın Jrnhlll~ctlne mii'ia\İdir. A
~ıikanın hu hayat st'\iyesi h11rıı 
lt arrnfu laptıj!'ı takdirde .,mcrit:·1 a. hiç bir nırmlel<ef in fı-rt leri
lı e nasjp oln•a~nn bir mukn' ı•meı 
:ıhsı>debilir. 
~ -\tn<>ril, wın binill\ hir sulh ılc\. 
k ı>lııclc lı:ı7.ırlnnnn hu ckonomi'lt 
\ lJdı-eti h:ırp elrnnomi .. in«lc bii) iiJ.; 
· ~r kapla~'!ll'ak 1.ndnr Pheııırııiy<1t-
..:.'.'ir. SADRI ERTEM 

-
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Perşembe Cuma 

30 Nisan i_ı Mayıs 
H. tıhlr: 1 ı , it. Cıhlr: 15 
Ko~ım: l'H l\o .. ım: lio 

\-.ıııer \'a.ıatı l".zanl \ aııac Y.7.anı 
Glhleşıo 

4.M dotu,., 0.86 4.58 9.S:i 

Öffo 12.11 .;.06 ı :!,l J 5.0i 
İl{iJldl 16.02 8.59 lG.03 11.58 
ı\kpm 19.0t 12.00 IIJ.03 12.00 
l .... N.CA 1.48 %0.49 ı.u 

•mı.at< 8.0i 8.01 8.00 8.08 1 

VAK l T 

Orta ted·risat 23 mayısta 
dersleri k~siyor 

Orta tedrisat mücsscecleri ma
yısın 23 Uncü günü ~ndaa 
itibaren derslerini keseceklerdir. 
lmtiha.nlara 25 rnayJS pe.zartesı 
gününden itibaren lbaşlanacak
tır. Lise ve orta okul direktörle
ri Maarif müdürünun ibaŞkanlığr 
altında toplanarak lise ve orta 
okullann mezunivet imtihanların 

da hazır bulunacak mümeyyizle
Ii seçeceklerdir. İ'ıntihnnlar ge. 
çen Yıl olduğu gibi bu ) ıl da ku
nılacak komisyon tarafından ya
pılacaktır. 

Hariı:ten bitirme imtihanına 
girecekler için ikrz ve erkek tn
lebeleri ayrı ayrı olmak üzere 
birer o~ula ayrılacaktır. 

Milli korunma kanununa 
muhalif hareket edenler 

75 liraya aldığı .kupon J<:wna.ş
ları 95 liradan satmak suçiyle 
2 numaralı Milli Konlnma m-dlı
kemesine \•erilen Tomru adında 
birisi, dün 3 ay müddetle hapis, 
100 lira para ve 1 ay da tica-
retten men cez.ısına çal'pllmış
tr.r. 

Yeni Posta.hane caddesinde 
613 numarada ticaretle meşgul o
lan Mehmet Cemil ile kardeşi 
Abdi Antalya anbarın<la 22 san
dık floş iplikleri lbulunurken pi
yasaya arzutmemi.~er, ya.kalana
rak dün Milli Korunma maJık~ 
mesi tarafından tevkif olunmuş
lardır. 

içyüzü henüz anlaşllamıyan 
meraklı bir mahkeme 

.eçen so.ııbah:ı.rda, Balmköyun- ı vakanm olacağını esasen söyle. 
de bir yaralama Yakası ccreyaaı, et- miştim. 

miş, Baıktrköyündeki Kotranya O gece de yolumuzu bekle.mis, 
çıftiiği s:lhibi Resneli Osınanm oğ- beni öldlirmek istedi. Benim ken
lu Nıyazi Resne, bir ak~ı S8fl.t 9 (tisini çakı ile yuraladığmı ynlan
radck-lerind~ sokakta. bir çitle.ııbik dır.,, 
ağacmm aıimsmdn saklaınarak Yine Niyaziyi çakı ile ya.ralaanak 
teyzemdf:<.Ji Nim<-tin kocası İş Ban tan maznun Şadi de Niyaziyi yn. 
kası kasalar da.ırcsi şefi Reşit Ttlrk :rolamadığım, Nlyazin:"n tabanca 
"eldi yanında kansı Nimet v~ bi'r ile Re~idin üzerme atıldığım söy
avuka.t ka~.!b.i olan Şadi ile bk-lik- Jentiş, niha\ et 1e Reş.idin lm.ns! 
te ~lirken kru'5llarma çtknnı.k bir Nimet ş.'l.hit o!emk dinleniimlştir. 
e1 tab3ll<la ile Reşidi yıı.ralamışt.I. 35 yasmd:ı, UZWl boylu, ~ık b"r 
Niyazi Resnenin attığı lrariun t.e- kadın olıııı Ninwt de şunla:n söy
sadüfen elini kaldıran Reşidin par lmıi§tir: 
ııfaklaruıe. çarpmış, bilil.hR'e yaka- - NiywJ yoMe. biırdenbire kar
ll!.Ildıkt.an sonra da kaçarak te-k- snruza çıktı. Elnd~ bir taba.nc.a 
rar Reşid.in evine mutfak pencere- vn.rdı. Kocamı ya.r&ladı. 
sini kırarak girip tn:ba.nca ile ken- Sebep benimle <Wlenmek istcme-
öisini vurmak iskmi~ti. siydi. Bunu ltoc:ıma da müteaddit 

Hadisenin muhakemesine dün <iefaltır söyle!ll'isti. Kendisi i'e ak
ikiDOi ağır -OeMda ~m~. ra.ba o uğıırmB 
Mevittıf bulullftll suçlu Niyazj, her gelirdi. 
şe}i inkar edenle, Reşidin karıs: Halbuki ben !kocnlı bir kadmun 
Nimeti Jtendisinden her zaman kıs böyre bir ı>cy mevzuu bahsolamaz.,. 
kand~ bu yüzden yolda karşı- Neticedt" muhakeme maznunun 
Pmca. kendisine sövüp üzeıine ça- tabliye talebinin reddine ve muha
kı ile at:ldığmı, kendisi de nefsinı kemenin 1;3,hıtı '-1" kin ba!-lka bir 
müd:ıfaa. içm tab!lncasına sanldı- gün" brrakı!masıruı karar vemüş. 
ğını, sılfıhın o srrada. patlamış ol- tir. 
duğtınu, ikinci defa eve gidişinde -------------
ıse taba.nen. çıkarmadığını, ev ha.1-
kmm kondLc;iııılen ko'rkup bağrış
tığını söylemiştir. 

Türk tütünü 
·rakipsiz 

Bi-r mayıstan iiç mayısa ka
dar resmi dairelerin tatil bulun
ması dolayısile maa.'ilnr bup;ün 
verilecektir. Bıına ait karar Ma
liye Vekaleti tarafından Defter
darlığa bildirilmiştir . 

I ktisat haberleri: 

Gömleklik kumaş 
Bugünlerde p"yasaya 200 bal

)C gömleklik kumas crkarılacak
trr. Bu miktar kmnaşla SO bin 
gömlek yapılabileceği hesap edil
miştir. 

Piyasaya manifatura 
eşyası çıkarılacak 

Ankaraya gitmiş olan İstanbul 
ithalat ve ihracat birlikleıi umu
mi kati:bi Salahaddin Cuhruk, 
bugünlerde ~hrinıİ?f..> döneCX'k -
tir. 

Umumi k~tibin, miihim mik
tarda.ki manifatura e-şyasının tev 
ziine dair emri· de beraber geti
receği anlasılmaktaqrr, Zirn, elde 
mü:h ·m miktarda manifatura eş
yam ve terzilik malzemesi vardır 
Yeni fi~atlarm ne olacn.ğını bil· 
miyen spekülatörler. muhtemel 
daha fazla kar ümidile malları 
saklann~ardır. 

Maniraturıwılar birliğinde i e 
muhirn miktarda lüks dibe{. adı 
dibet. krepon. saten ilh •. vardır. 
Buruarın piyasaya bir an e<.·vel 
çıkanl.masr için hazırlrklnr va
pılmaktadır. 

Belediyede: 

Konservatuar bütçesi 
Belediye Daimi Encümeni dün 

Şehir Tiyatrosu Ye HOftservntu
varın yeni yıl lbütf;elel'inı tcLkik 
C'tm:rur. 

Belediye yağ fahft.kau 
kuracak 

Bcle<liye kooperatif mildürü 
Haıydar, evvelki aksam İaşe müs
tee.arlrığı tarafından A'.ırka.ra.ya 
~r. B. Haydar. yeni 
kuni:Ja.cıdt fa.,cıe lfüiikicri hakkın
da Vekalett<>n dirclctifler ala
ca:k'tır. 

Karışık ya?; yapılması işi. lx>
lediyeye bmıkılmıştır. Belediye 
bir fabrika kuracak ve burada 
\•ücude g-etireceğı t(Ş.'cilatla yağ 
imal edecektir. 

Tramvay seferlerinde 
değişiklik 

Aynı :r • ..-ımanda, XıyMi Resneyi 
ç:~.kı i!C' yaralnmakl1tn nmznun bulu 
nıtrı !{esil Tüı:kgeldi ise 17U111n.r: 
EöylemiE;tfr: 

- Niyazi kruı:mt turlü tehdit.
terle elimden :ı.lmak istiyordu. 
Hatta bir ı:cUn Be~oğlunda bir mu
ballt>l>"cide otururken gt>1ip: 

- Bu kadım bann brra.k. Ben 
evlenccc~im! diye tehdit etti. Ben 
zabıtnya müracaat ed<'rek böyle bir 

Tramvay idaresi Bebc'k - Emin 
önü,Ortaköy - Eminönü, Orta
köy • Aksaray. Beşiktaş - Fatih 

Bu sen€' Yunanistanla Bulga Sirkeci • Yedikııle hatlanna ~li
ristanda tütün mahsulünün iyi yen ara:ba1ann c:alışma tariföleri
olmadığı anla.~ılma.lrtac1ır. Buna nE' bir deği"mc yapmrya karar 
mukabil Türk tütünlerinin Yazı· vermiştir. Buralarda aynı za. 
yeti iyidir. Tütün! rimizin Ya.km mnnda tren ve Yapur bulunma.•;ı 
şarkta hooıcn hemen ra1dpsiz va dolayısile ~f rlcrden tasarruf e
ziyette kalacağı anlaşılm.ı.kta- l dilecek arabalar, şehrin diğer 
drr. hatlarına verilecektir. 

Doktor Hayborg üzerine doğ
ru eğiHverip de Almanca olarak 
bir şeylcr bilip bilmroiğini sor
duğu zaman Kadar'm gözüne 
büyük, çok buvük, fovkalbe§t>.r 
bir mahlfık ~ürünmüştü. 
· - Hayır bilmiyorum.. hiç.hir 
şey bilmıyorum.. hiç hiç. 

Fakat birdenbire düşünmüş, 
bu adam Po!'iin bir gtin evvel 
frengi aldıöını öğrenmııı olduğu
nu SÖ} le.menin doğru olup olmı
yaenğmı hcsaplamıya başlamış
tı. Fakat fazla hesabn zama.1 
kalm:ıdan büyiik bıyıklı sivil 
m<>mur elinde iki kilğıt salhya
rak gelmis öniinc dikilmi!71İ. Bu 
kağıtlar akşam ~emeği artıkları 
bulunan tep.~:nin kenarında bu
lurı..'llUŞttı. Kadar kağıtların Pol"
ün not defterındcn kopma oldu
ğ"unu derhRI nnln.mıı:; ve ark:ıdn
~anın b..1zuk, g .. ·b~i gU7.d yazısını 
derhal tanımıştı . 

Kağıtların birinde lngilizc<' lr 
larak ~u cümleler ya?.llı 'irl•: 

'7..abıtaya: 
Şifa bu'ması imkan~ bir 

ha.c;talrk aldmı. Bu sebeple ken 
dimi tildüriıyonım. SiFıhı da 
bu ~:ıb~h satın aldım. Müm
künl;(' otopsiden sarfınazar e
din. Cescdim"n vakılrnnsuıı is
tiyorum. J<abit'sc vaziyetimi 
bir scyıiisef er•J-azası gıbi gös-
t:eri n Ye (bundan son~ satır 
çizilmişti amma yine de şu ke
lımcler okunuyordu.) Aileme 
ntihar SE>oobini de hltfeıı .. 
Diğ·er kft~rthı c1n Almanca o
:-ı J, ı:;u iiç satır vardı: 

"Tony; 

Yazan: Fran~va Körmendi Çeviren: Muzaffer Acar 
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Eı:,ö-er Viyanada onlarla gö

r~q\iraen, intiharmla. sebep ken
dilerinin olduğunu söylersin. 
Kabilse Rooet'e de bir otomo
bil kazasına kurban gittiğimi 
anlat." 

Bundan sonra oosct .naklolun· 
du. Sivil memur, ibütün eşyaları 
teker teker eline alarak: ''bunlar 
sizin mi, )oksa ölünün mü?'' 

Diye sorduhi.an sonra Pol'ün 
bütiin ~yalannın bir listCSini 
tanzim ett.i. Kücük tabanca ile 
ild meh."tup aldı. Kadar ibitkin 
bir hald" titriyordu. Kcndifinc 
doktorun hazırladığı sıcak bro
n ürti içtirirlcrken nz daha bo
ğulacaktı. 

Bir müddett('nbcri yalnızdı ld 
~fadam Kolham iceriye girdi: ve 
hiitün \'ÜCudu titriverck: 

- Siz bir ccntilmcnsiniz mös
yö, dedi. Sizden çok rica ederim, 
evimi tcrkedin. derhal gidin .. an
lıyorsunuz .. evimin ook trnuz b r 
şöhreti vardır. Derdimi anlata
biliyonım, anlasılıyor değil mi 
mösyö.. siz bir centilmcnsiniz •. 
bunu sizden ~kliyobilirim."' 

Hiç şüphesiz Kadar hadisele
rin korkunı: hatıraları ile dolu t.>

la.n bu odada oturamazdı. 
Elini alnına göturdiı: 

- Artrk kendimde değilim •. 
Dedi, gözleri kat urıyordu. Der 

hal lavaboya k~tu ve iist ü"'t<' 
üı:b:ırdak su icti Suvun n tıı
h:ı.f lcZZ<"li vaİ-d;. 1;abii çünku 
suyu diş fırçasını koydukları 
bardak ile iç.miştı. Aeabn Pol"ün 
kullandığı hn.rdağı mı kullanmış
tı. Ürkütüleceği bir ha) vanın 
duyabileceği muthiş korku bütün 
vi.icuduna hakim oldu ve midesi 
nz evvel aldıklnnnııı h<'psiıı i bir 
lfıh7.ada çıkardı. 

Yeniden ka p;ya vunıldu: g<'
lcn yine Madam lfolliam idi. f'. 
?.erinde her ?.amanki gibi penbe 
bcnjuvan \•e arkasında bir me
mur vardı. ~1emur utt>Si gün 
saat 11 de Bov Street komiserli· 
ğinde bulunması idn kendisine 
bir dnvetiyc g-clinnişli. 
Karanlık caddrdrn t~lara ~ar 

para.k vürü\ordu "acaba ben· 
den ne. i tıyorla~? Ben Porün 
intihar edeC<'ğini nereden bilebi
l1rd"m?" 

Nih~\•t:>t k<>ndisini komiS(>rin 
karşısı~da buldu. Ifomiser ii1.e
rinde ktiçük fabanca, iki mektup 
ve. Pol'iin pa.~aportu duran bir 
mmm ?trk~ c:ınd21 oturuyordu. 

Zabıta memuru kendisine ev
vela ismini ve pasaportunu sor-

Ua!'.'hğı birsz ~ıkılarak ~·azdım. 
('ıinkii be·ı 01111 .' ,ızurken, tmrsrnı

da <;e\';;İli ılt»0tıımun r•tı-rt .' ıi:rnnii 
de ;;öriir ~ibi olu,\ orrlııın. :Sii:tiiıı· 

den ~iiphelendlğinı iç n b:ııııı ha~. 
ret ·,e kırgnılıkla haluııı )lizlınii ... 

J~\·üt floğru mu acaba? lliı; tm~
le bir şey floğru olabilir mjf 

Dostum, bir d«"\ Jet nııw., e..,csi
uin müılliriidür. lılan- ettiği ı.u. 
ram, bir ~ıhla ~ iillerrc fon IHinııır 

~·:ıkar. 
"f.fi &an1'", klimiir j.,inl ii1.eriııe 

aldı~ı için, arkadasrm ıla orara 
ba.;\'lJrmu .... 

- Gib:~I, dmıişlcr; kaç ton j..,. 

t iyorsanız ııam ... ını ) atırm. Riz d~ 
ordlnosımu keselim. 

111dn hu ..,ii7.iln mana-.ıııı ıınlam:ı. 
nıı<ı: 

- l'nrayı, ben , ·ererek flrğilinı. 
Muha-.('lıedeıı nlaeal<.;mı1. Onı•e 
malı te .. ıım ediniz. Riz ılı-' ilınUhn
herlcri 'eririz. ~\·ahını 'f'nnİ<ı. 

\\3pk11 • 

- lfa~u! Siz para~, ~ctirln, 
sonra ordinoyu J <'»c>riz. füyc <li· 
rcnmi<1. 

- Cnnıın, nasıl olur? Siz de, hll 
de birer devl<-'t kuranın ız Ulllrsi
ııi:r., ki ınliesseseJer nı~h tesellüm 
et.med<'n muh:-sehe ııars YeMnl'l. 
A\ano;, de.rseııiz, o da hes- yÜ1. il· 

nıya kMlımhr. Veldller he~eıi la. 
rım ıln hunu nııcal• IMl'Ş ~ iı : llra.ra 
f'o'rtıırahilir. Benim nlnr:ığım kitmiir 
İse>, 'irıni b"ıı lirıı.rı gec:i) il'. Bu
ıı:ı mnılıletcn in.J,:tıı )Ok. G )fjn et
nw .• in, biz nıiınnku .. a edl'rk m, ba
har, ~az gec:~r.eı.., knloriferlu de 
;niıııcrk tutarak. 

Aflıutıı:ır,rız, siı~ lr.nü.,, rlnı Ye 
maııbk dı releıintl<"n .. ular getir
ıı•i.,: nnın. J.inıse~ e dinlet.et 1emJ1. 
llııttit d, lıa fen:ı .. ı da \ar. ı:>vaa 
~ ııt ırıba lıilc, 1'omiirler ish..ntml
da da teslim c<lilmiy<'cckml~. llııır 
nnie .. sese, J,rndin<' ırerr:~«'n 1 ôml· 
rıiıı ımra"iını hur:ıdn ikleye<'Ak, ~ 
lı dtı Zon;,,ııldnktn tı-sllm al.w:elr
ınıcı. 

Blitiin hunlıın dlnlf'dikten MDı
m, rırhl< in"ıuıd.1 inanma kabilreG. 
ltnlnıaz'ia, çok mu? Do,;tum aflr
lıaı;Jı hlr is udıuıu olmasaydı, ~dla. 
l:.ısı~or ana.f'~l.tım. Fakat s:ık.'\-., 
ınek so~ le dursun, zao. allı aıı'-!lt. 
kan ter lçinde,\cli. \lnında paı .... 
ııarmnk ılnmarlar kabanynr, :119';.. 
ln~an snlmkları nabr:ı:l:ınıyorrlu. 

•~·et hii~ IC'! sciyledi, hall de lıiJ
ı .. iıli Am:ı. inanmak için, haflk* 
lıiıtlin mantık <>etkrhıl yıkan Mrı 
ı<'lzf"lr olm:ı~1 ~erektir. 

HAKKI SUHA GEZGW, 

r~aı~· .... 
Başkalarını mes'ut 

etmek ' içMn ••• 
/( 

Bl\'Dt mesut cleüii mıdıı ; 
yrlıut saad~tı bu ısckllde 

mi tndryor; bilmiyorum!? Her 
hnlde ba<;;kahı'lllı mesut etme ,i 
~ilca gaye edinmiştir 1 •• Bö;> le 
in~m pdk seyrek rastlıyo
rum ve pek tabii ob.rak ııa mı) o
rum. Çünkü, baı=lkal::ı.rmı ml'sut 
etmek gibi bü}ilk bir işe htör yi
ğıt kendi başına ntıl!ı.bilir mı? 

Bah.settiğıim ad.ıın bti U d rin 
en..-:lııüyllğü -yrlabilece-k hır gh • 
llıkle sava.,tiralı: bu snad ·ti cldt 
etmeğe Ç!ı.IL'pyor... "e yapı\•or bi
ivor mu.cımuz? Birbirinden av
nlmış knrı ko alan b rle 

0

!"llC1~e 
uimışıyor. 

Bı:nla?' arasından, öne , bildJlc
lerine l:aş vurarak y:nra.ş ya'"ll 
telrfon ctmeğ<' s:ın .. c:ıyor. Aileyi 
yıkmış ol:m sebepl<'ri tahli celi- 1 
yor; bu f!C'bepl<'rden iı:ık edılmc. 
si mümklirı olanları <TOZ oniıne se
riyor ..• Rirbir:ndeıı nyıı düşınils 
et'itekten kadma ve ko.dınd".l.n er
lreğe durmaksızın mekik doku;>a
rak, ural:anndn bir neYi meşru 
"vasıtalık., e<l<."rck o yırtığı li e
nklen di'lınıeğe, o açığı kapn.ma· 
ya, ayrılrğı birl<!fltirmeğc çalışı-
} or. Ve bunu ıkendine i'l edinmiş. 
t:r Muvaffak olduğunu göstCt'('n 
misa.iler de var. 1 

'' - Niçin, diyor •.. Niçin yüz-
ı üsfü kalsmisr? İki in83n birbirin-

du .. bu kada.rcılt İngilizceyi an
lamıştı, fakat ınütcba.lcisi için bir 
tercümana ihtiy~ !ha'!;?} o1du. N•
hayet gikfükle Almanca bilen bi
risini bulabildiler ve isticvaba 
başladı: 

- Buraya niçin geldiniz .. 
- Burada ne yaptınız? 
- Kimlerle görüştünüz? 
- İntiharın sobcbi ne olabi-

lir? 
- ArkSl}a.'jmIZln ı:ıifa bulmaz 

bir hastalığı <>lduğu d~;!ru mu
dur? Bu hastaln ne · di? 

- Bu hastalığı teşrjs C'<lcn 
doklorıın ismi n<'dir".' 

- Arkad~mızın bir tabanc3. 
satm aldrğmı biF)or muydu-
nuz? 

1\ rknda!Unızm 
kimlerıiir V€' içtimai 
ııed;r? 

Ro?.ct kimdir? 

cbev-en~-ni 
mevki eri 

Bıı takımdan hin türlü sunl 
''nöıyor YC l\c.;faı b•m'nr~ '1oğru, 
knt'i ''e mi; nkün Tl'{J t be hı-.a 
cevaplar veri\ ordu. 1 

Sonra daima om.da bulunan 
biivül· bıyrkh znt yanıNı g-eldı. 
kolundan tuttu w holtuğ<ı oturt
tu \C iç'nin fena olup olmndı~nı 
bir bardak su ist yip istemediği
n: sordt•. Kad'lr kısPca: 

- Hayır .. i-.temfr.ı .. 
Diye rcddclti. <;iinl,u ı a:u:·wın

dnkı di;:; macunlu f.rça hat!~ ıı: 
~clmiştı. 

Büyük bıyıklı adam mtbıta me
muruna: 

den her Juuıgi "eb"ple ayn du • 
tı\~ü hald ', yınc bi;:<b;rllc ) ı
rnak imkünma m'.llik bulwıaln ir. 
F'nk:ıt ararta, bu iınWnı keet.ıre
cek kim.:!e belirmE'diı,"i takd:irıfo. 
o n) ıılık uzun bo)·hı devam e<lip 
grocce'ktir. Ben, önee kClldi t.a.m. 
dıkbrmı amsmcl:a, böy1ıe birhinn
clen a) ı'Ilrp ;yı."V'alanm • '1knuş ka
rı kocalar ÜZ€'rinde propaganda
) a başlıyı.rak, onları tekmr bir 
catı altında l>irle,,m ğe teşvi1t 
t"tmekle. büyük bir h!l)Jr işledı. 
ğim k.ına.at.iııde;im. füışlangrçta 
bir:ız nnıs.~ül ~örünen bu gönU!'ü 
ıçtim:ıi vnzli'c, ciddi)et ve sami
?:"İ\ etle takip E'dddiği mman, ivi 
neticeler vem:Iyor ... Çoğu defa 
manasız inatl:ır, kaprisl<>r yiiziın
den birbir:le hak"katen g~ııe
•ni~ ect>kmis gilJi ııaziyf•tler dogu. 
rnn çiftlerin, i<;lerindf', hflla. iyi 
b'r tar::ıf bulunduğunu gôrliyo
rum. Cı::Iöi ve nıclotlu bir )okla
,. b11 i) i tamf ın meydnna <;t· 

kam or ve 01• lnn sonrası, artık, 
brnfn , v ı?.ıfcdc sebatmun dere
ces.nl' ba.:ıı k .. lıyor.,. 

GfirU~·ı. tc bl!" lnyı:ı:le benzeyen 
bu ,.,ı?.· enin. cC':J'l:iyet icindc hir 
k c :ı ıklısı olsa z.ınneder
sem aynlrklar, sonsuz b r yr. 
kmı olma.ktan <'Tkar... Bir gece-
11 ·n nı-k'.ıı.rndan teikrar gün~n 
do ;rtuğu ribı, bir deııs:z.lN. aka
hr>tıfa vukua gehnis bahtsız ayn. 
lı.cl 311 d:ı, ) ~den, d:ı.h:ı sıııığ.lıam 

bir!Psmclf'r takip eimesi kabil
d r. Ze1d!. Ve tec;ebbÜS, insıa.nlık 
n:-> ·nd:ı d.· ?"C'Ce derece taksim 
~ li!T.·~ '\"'(> :mcclc, karsıldılı el 
111atm::ıl:ır :my<:>c;indc en \'erimli 
miicıi'ct ronırçl'J"n Y:ı:rılnbHmiştir. 
H r iM..'Ul ~ne b .. ma kcndisini, 
ne kadar tarr~m s..~.a. bir bRş. 
k::ı hemc=nsi . bcoklemn<Cdfk var
<hmi ,e kn'N'ıh .. ~.11 •~rlt. ~
li~ ni Ju 'lT!us o1m.,"t: mcc1"~·e
f ind<'d ,. l\:enditj:ıcicn OOhse@ti. 
• i'll H .:ı ı;.,t f0"1"1l:1 kılırnmanı öt'

nr>k tut ri<. t::uırdrğmnz ''ayril-
mıc:hr,. nr:ı:ımdan b"r knçmı oı. 
rnn. iyi niv tlc, uıdcştımın S8.l1l· 

"Tn.'l iri c:"k, kim bifo· kn<; içti
mai v ::ımızı h'lğlaınış oluruz. 
Yı ·ı dı~Jlı ""ndıi:'lllln yuvalar

dnn b"r ro ~'Umın h:ı1ıçesinde çi
çekler henüz ro1m:mırı;trr. O bah
"clere 1> r<'r lrCTe tııh'ama~'l ve 
için için gcl~<'n feyzindcırı sa
hiple> '::ıe lı~ r vcnneyi hi~ dii-
ilndi.ıniiz mi.i? 

HiKMET MUN/R 

25 vı evveil<: Vaket 

30 ';\:iEan 918 

Bulgaristan Selaniği 
istemiyor 

Bulgar Te gr.ıf Ajansının teb
lığine göre Buls:ııisfanm Sela
ııiğl takp ettiği ve Bulga.risiaa 
lm afmdan ibraz olunan ta.VR w 
hareketin Bükreg m\i:ı:Wca O 1 

ihlftl C} ledi~ rivayetleri .biuı(!w 
esastır. 
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Suikast Muhakemesi 
(B~ tarafı 1 inci Mufado) 

Buodan sonra Mefhareti;) Omer To· 
ka.dm reaınl göııterlldl ve bu §llhaa 

0 gUn gezinU znma.nmda tcsadUf edip 
etmedikleri soruldu. Mefharet t&nnna. 
dığou ~yledl. Diğer maznunlar da 

kendisine gösterildi. 
Reia - O gün rastgeldiğinl.Z 3 kiti. 

ntn arasında bunlardan biri var mry. 

dı? 

- Bu Uç kifiye iyice dikkat etmi§ 
değilim. Bunlar mıydı, değil miydi, 
bllmlyorum. 

Şehtt Mefharet. mall vaziyeU mllaa. 
ı t ohaedı~dan §&bitlik için buraya 
gelmek üzere yaptığı maarafiann ö
denmesini l.atcdl. Mahkeme bu huauıı. 
ta karar vereceğini ve muratıar ta. 
nuıbtıl mllddelumumfllğlne gönderil -
ıeceğlnl söyledi. 

KİRKOR NELER Söll.EDt T 
B06b:rre Y&rdnn apartıman.t kapıcı. 

111 Kirkor dinlendi. Klrkor 303 doğum· 
lu Te Halkaıralıdır. Maznunlar kendi _ 
•ine g&ıterilcll. Her birinin ytıgUne ay. 
n ayn baktı. Komllofu el~ l§aret e
derek: 

- Möeyö Komüotu tanının, diğer_ 
lerlnl ta.nana.mı dedi. Kendlatne yemin 
ettirlldi. ''Ba§Ua~ efendimi Doğru
ya aöyıtyeceğ1m, yemin ediyorum!,. 
dedi. 

Kornllotun l4&da.m Ojeni Abdulla. 
hm dıııtreeinde kiracı olduğunu, bir 
mlddet retlkuile beraber k&lt:bğt, re. 
filnwnmRueyayad~dU#tmil,k~~ 

amin bir müddet daha kaldıktan llOn.. 

:ra a.ynldı#tm ve apartnnand& bir ço
c:Wc~ bırakt.Jtmı, ~.Bun 
dan aonra §Wllan UAve etti : 

- Hanlar a.çmca. bu karyolayı 

?ıla8yö Kornilot& götürecektim. Ken -
di8!n1 konaoloııbaDedc aradım. ",Anka.. 
ra:ra gitti,. dediler . .Klrkom ba§ka ne 
bildiği .ııoruıdu. Kimlerin Komll<ıtU zt. 
yaret ettlğl.ni §Öyle aııı.ıtı: 

- Bazı günler mleat1ri gelirdi. Bir 
gün bir ~ç kcndlsHe beraber aparlı. 
maııa gtılcH. Hava quktu. aom.ıarmı 
yaktmı, kmdllerlnden &,YrUdmı. Onlar 
da çok oturmadan çıktı1ar. 

lıfa.hkeme totoğra.t albömtmden 
Ömer Tokadın ftolr&t.mı k~ 
gaetlerdJ.. Klrkor g~U t.ıı.Jm.rak, 

dlkıkaUe resme baktı, "Evet tamdım. 
o ı;Un Komilofa ~ mtııeıftr ~ 
beyim!., dedi. 
KOR.'NtLOF ŞAJl!DIN ~ 

Şt1rBE lIDJYOB 
Şahidin ihtiyar bir edam~ 

aklından §itpbe ett:fğtnl llltJled1 ve lleırı 
dl.sinin apartn:oaAda altr ay obmht
ğUnu ~yliyen fabld fıçin dedi ld: 

- Ben ı,s ay kadar bu apartumın. 
~ıı oturdum. Halbuki bu ed&m altı 
Byd&ıı f&zia olwduğımU BÖ~ Bu 
phldin tabibi adliye göndorHen>k mu
ayene edilmem JA.aıtngcUt'. Ben apar. 
tımana son gUnlerdc btr defa kontratı 
bozdurmak, bir defa da eıyamı almak 
Qzere gltUm. BUtUn apartrmanla olan 
mUnaııebcUm 2,5 • 3 ay kadar blr aa
ımn içinde olmu~tur. Bu adamm Ua. 
desi tamamen uydurmadır. 

Bundan sonra reis tercüman TUtta· 
... Konılloia 80rdu: 

- Şahit eenln btr adamla ap&rt.L 
1D6Da gcldl#ini ve yalnız odada ko. 
JmfmUf oktuğunu eöylüyor, ne derabl? 

Komllof - Şahit anormal bir adam 
drr. Aldt malQll~te mUbtelA.dır. Bu 
._.ta btr diyeceğim yoktur. 

PAVLOPA YAPILAN lBTAK! 
Bu sırada Pavlot aö:ı; aldL Şahldin 

llt ıtadesi hakkında &öz aöyterken re. 
.. dedi ki: 

- Faz&& uzatıyorsun. Bu phidin 
~ ifadenin 11eninle a.11.kuı yok.. .... 
Pa~ devamla: 
- Bu §ahlt ilk tahkikat ııraaında 

beniın de aynı apa.rtıawıd& daire ki· 
Wllıdııtmu aöylUyordu. Fak&t bu ifa. 
dlıl:*ı bena VUUen tercU~inde bu 
Dıakt&yı görmedim, dedi. 

Pavlotuı:ı bu aözleri Uzerlne ilk t.ah
ldiı:&ta alt zabrt okundu. Bu ifadede 
PMiotun dediği gibi oahldin ilk t&hkl. 
kat mruında k@dlainl tanıdığı ve ki. 
racM'I olduğu yolunda bir ttade yok. 
tu. 

Bunun Uzcrlne müddeiumumi mua. 
vlnl Kemal Bora Pavlo!un tuvlrata 
-.pmak lçlıı iddialar yaptığını aöyle. 
dl ve tahido Pavlofu tanıyıp tanımadı 
tı yolunda hazırlık tahkikatında ne 
cevap verdiğini aormaıını relaten rica 
etti ve Pavlof'un ben koruıoloshanede 

otururum dediği lçln ba§ka bir yerde 
oturup oturmadığı araştırıımamı,tır 

dedi. Bunun Uzerlne ı&hlde ııoruldu. 
Ş&hit Komllofu tanıyıp Pavlo!u tanı. 
madığmı tekrar etti. 

ŞAH1T ()JE:"lit ABDULLAH 
NE Dl\"OR? 

Bundan aonra şahit Öjenı Abdullah 
dinıt.ndl. Bu kadın Kornllotun kira ile 
oturduğu npartımanın kiracmdır. Yal 
ruz Komllofu t.nnıdıg-mı &Oyledlklen 
aoıı.ra dedi kJ: 

- Kornllof kiracımdı. Bir gün karı. 
'8e beraber geldiler. Dairemde lkt o. 
da tutW&r. Bunun Uzerfne aradan on 
be, rGn .-otl Kan11 Rusyaya gltU. 
Kendlet de mtltealdben 8.10 gün kadar 
npartmıa.na gelmedi. Sorduk. Ankara. 

ya gitti. dediler. Ben bunları kapıcım. ı kada.şını !(Irmak hatırıma gelme • 
dan öğreniyordum. ı CÜ. 

Reis - Kornllo! ba.ngl tarilıu apar. Abdürrah.manla Süleyman bir di 
umana geldi? yeceklerl olmadığını söylediler. 

- Pek hatırla.mıyorum fakat geçen Avukat Şakir Ziya §ahit Yusufln 
aeııeydl. nıUekklli AbdUrra.hrnan a.rn.sında 

- Kornllo!u kimae ziyarete gel. l'IKl bir mlinasebet bulunduğuna 
mez miydi! göre Abdürrahmanm siyasi kana • 

- Bir gün kapı çalındı. Kapıyı aç· ntleni hakk:nda bir malümatı olup 
maya gidiyordum. DUt1tUın. Komllo. olmacl.ığmı şahitten sorou. Şahit 

!un kap1.11 önüne kadar yuvarlandım. Yusuf: 
Bu gUrültuye I<omllot çıktı. Beni kal. - Arkad~rmdı. Konuşurduk. 
dırdı. Kapıyı kendisi açtı. Bır deli. f 'aka.t bana. aiyaAetten hiç bahset. 
kanlı içeri girdi. Kornllo!un oduma r.ıezdi. dedi. 
girerek 10 dakika görUıtUıer. Ne ko. Pavlof ,ahide 3C'nnağa başladı: 
nuttuklarını tabii bilmiyorum ve bu· l'A\'Ll)[<'UN ŞAHİT YUSUFA 
nun kım olduğunu da. tanımıyorum. SUALLERİ 
Ancak fotoğrafı l'Öıteıillrııe tanırım - Ömer, Abdiirra.hman ve SU. 
belki dedi. leyman şahit Yusufun dükkinm • 

Omerin rotoğrah gosterlldi: da sık srk toplanırlar mıydı? 
- Eve ırelen delikanlı buydu dedi. Yusuf CC\'&p verdi: 

Bu ifade hnkkmda Abdurrahman ııe - Baza.n Abdllrralıman Ömer• 
SWeynıanın ne diyecekleri aoruldu. le birlikte dükkAna gelirler ve n.k
Bir gıey aöyllyeceklerl olmadığı ceva. famlar.t birlikte bir müddet vakit 
bını verdiler. Kornllof öJenı AbduJla. geçirirlerdi. Fa.kat ben satışla 
ha sordu: m~tl olduğum ~in ne konu§tuk 

- Klrkoru ne zamandanbert tanı. ltınnı pek anlıy:ı.mazdım. Eea.c::en 
yonunuz. o kad&r fazla da kalmazlardı. Ü • 

- Takriben 2 eeDedenbe~ t&niyo. ~ünü bir arada görmedim hiç. 
rum. Pa.vlof 1940 eylül veya b!rinci • 

- Bu ada.mı aklı baftnda bir adam kirin aylarında bir be.vul getirip 
olarak mı tanıramız? getirmediğini şahit Yusufa sordu, 

- Dell değil, fllozot detü. takat Yusuf bilmiyorum, ve böyle bir 
pek de akılll delil. Ancak soruldutu şey hatrrlamıyorum cevabını ver • 
zam&Jl oeva.p veren bir adamdır. di. 

Korniıot öjeııiye hitaben: _ 9'1 Pavlof suallerine devamla: 
lkindtqrtn ayı tçinde nı ilk on bef - Bu üç a.hba.bmda.n hang~ilc 
gün artmda bir ada.mm b&zıa celdllt- fazla arlmdaş olduğunu sordu. Şa 
nı aöyıüyonrunuz. Bu tfadentzı tekrar. hit, Abdürra.hınanla daha çok ah· 
ıar muımıs. baplık ettiğini söyledi. PavlOf Yu 

Öjenl .Abdullah heeapUyarak bu i· ıou!trn dostu olan ömer ve AbdUr
f&<lelı6nl teyit etu. Rea bun.un Uzeri· rahmanla memlekette bcra.ber gc.. 
ne: zir eğ'endiklerine ve o~-nadı:ltl:ın • 

- Bu aıözler müdafaada .söylenecek na göre Ömerin sünnetli olup ol ~ 
llÖ&let"d1r, Sia, f&hlde doğrudan doğru. m9.Clığmı bir defa da F:ahitten din 
ya eonııacaıt bir ,ey varsa onlan 80_ lemck ıstediğini üa.de etti. 
nuı dedi. Komllof Öjcninln umumiyet. Milddciumumi muavini bu tale• 
Je ifadestnln dotnı oldvfunu yalnız bi yersiz buldu ve Ômcrin sünnet
tarilılerde biraz yanıldıttJıı, kendisine li olup ohna.dığmm herlteeçe ma • 
gelen deiikanlmm nam bir tipte oldu. lüm olduğunu bcyaJı etti. 
tunu phidin aöyJemeıriııi liııtedl. Öjeni HA.kimler heyt-U Pavlofun al' • 
delikanlmtn orta boylu Komlloftan zu<lttna uyarak bu hususu dıı. ;:ıa.hit 
belki blra.z uzunca oldut=u eliyledi: ten ıııormaya Jmnı.r verdiler. Kcy .. 

Reiıl Kirkonı çatn-ttı: fiyet soruldu ve şahit bu sefer be 
_Sen KornUotun kan.tle altı ay raben::e banyo Yft.pımadtk, o halini 
~ .a)'1edln. Ojen.i ı. 15 ıtln d~ bilmiyorum, dedi. 
dedi. 11-cW cıotrot Pavlof ırua.llerini uzatmaya de • 
Klnıor - mr.ncstm dlft9lde yazılı· vaın etti ve bu defa da phlt Yu

du'. Beninı tabft batınmd& degtl. Söy. 11u! vaaıtasiyle Öm.ere Abdllrrah. 
ledikJerim tahmine mnatenittlr. Kon- mana ve S~yrns.na mcm1ekctin • 
twat ~ en-el fMbedlhnlftlr. de.n mektup gelip gelınediğini sor· 
KornDot 2,IJ _ a ay kadar oturmuftur. du. Şahit Yugoslavyadan yalnız 

Vakit ceatktlll tçtn oeı.e tatil edil. Abdürrahma.u kendi vMıtaeile 
dl. mekt•Jp geldiğini söyliyerek: 

Öi\eden 80Cl'a aııa.at U,30 da 
muhskemeye devam edildi. Sa. 
ba.hki ceı.ede Komilof Kirıkonın 
akıt malü4iyetıni iddia ederek nıu. 
ayenesini ietemi~. MUddehunumi 
muavini Kemal Bora Kirkorun bü 
tün bi~ni söylemi§ olduğunu ve 
bunda.n SOCUUI için ta.bibi adltye 
n.ayeneeine lüzum hl&I obnAdı. 
ğmr bikiirdi. HAJdmler heyeti Kor 
rutofun Kiı1c.onın muay~neyc acv
lrl hakkında.ki talebini bbul etti. 
Klrkonın ıuu'r'Unda halel bulunup 
bulumnadığmm bir ra.porla mahke 
meye bftdirilmeaine ve diğer ~a • 
hitlerin yol mıııeraflannm aonra • 
dan h.a.karz çıbeak taraftan tah • 
8il edilmek suretiyle devlet hazj • 
MBden kendilmnc tesviye edil· 
mesine karar verdi. Bundan aon • 
rn şal:lt Yuıtuf Ataoğlu dinlendi. 
Şahit Ymuf kardefi lhrahimlc be
raber tntnncQlUık yapmaktadır. 

Şı\Htr YUSUF AMOOLU .llı"E 
Dtl'OBf 

Slileynuı.nı Ömer V'C Abdürrah· 
ıııamn heımoertıııf ~ tanıyor 
Kornilofu t.3.ıuyor w Pavlofu bi; 
defa dilklinJrıdan tutUn aldı~ !• 
çin tanıdtğmr söyHlyor. Yemin et• 
ti ve anlatmaya bft.şladı: 

- Dlikklnd3 bir gUn ya.lnıııdıı:n. 
Abdiirrahıruı.n bir ıırkadaıile gel • 
dı. Bu arkadaşı benden "En al! 
bir cigara ıı.ldr. Ben Abdilrrahm~ 
nı ynkrndan tanıdığmı için Jcend~· 
sine hu yabancı ad:ımm kim oldu. 
ğunu sordum. Şiveeindcn "En ala., 
derken eni uzatmasından Bulgar 
olduğunu zannetmfı;tim. Abdil?Tah 
man hana cevap vermedeın ayrrldı. 
Biraz sonrn ben de dükkanı ka 
padon. Aza.k sincmıuunm yan so -
kağında A bdilrrahmllnltt Pavlofu 
konuşurlarken gördüm. Ya.nlann • 
da bir rle ka1ın vardı. Fakat ka<h 
nen yfh.ünO gönnedim. Pavlofun 
~:rtmda hatrrrnına kaldığın.,, gör, 
kahvP rcn'?i elbise vardı. Bütiln 
bi1diifm bıı kadardır drdi 

Reis şahide &onnftya bıı~ladı: 
- Sonrn Abc:!limı.hmanı görüp 

bir şev eordun mu? 
- Hııyrr, sorm:ıdrm, Onıı val • 

nl'! l;-ir gün Omerl ııordum. Abdür 
rahıne.n Ömerin hasta oldufu içln 
fzmh-e gitti~ni ~yle<li. O giln~en 
S1'nra dlikkAnıma geldiğinde ar -

- Bu JMktuplann kimluden 
geldiğini pek de b61miyorum. Ab
dürrahmanm mdt~p adresine de 
mektuplar ~önderilebilil"di. Fakat 
ın~tUpJıan gön<)eren ldn:ıeeler be 
nim va.mtamla gönderirlerdi. 

Pavlof bunun sebebinin ne oldu
ğunu ve §8İ'ıidin ne maksatla ~en 
dJ vuıtasile mektup geldiğini a.n. 
!ayıp anlamadığını ecmhı. Yu:ııuf 
Abdilrrahmanm ne l!lebeple kendi 
vamtı\SI ile mektuplumt getirttiği 
ni bilmediğini ıfade etti. 

Pavlof sözlerine devamla Yusu .. 
fun diikkılnmm Beyazıtta olduğu. 
nu ve nerede bulunduğunu bilme• 
<liğini, ve bu §Ahiti tannnadığını 
ısöyliyerek bu defa da kendisin • 
den Abdiirrs.hıMnla beraber gele. 
re.k kendisin.den En ilA cigara a .. 
lan adıunr iyice tanıyıp tanonadığı 
nı ve bunun no zaman olduğunu 
eordu. Şah.it tUtüncU Yueuf cevap 
vererek: 

- Saat alttyl~ yedi arasoıda 
idi, dedi. Pavlof Yusuf\ln ilk ifn
des:nde f?ııhHin kendisile knJ'6ılaş• 
tığı zam.an zabıtta yaztlt olrluğu 
veçhilc: 
PAVJ,OF ŞAHIDtN tFADJ~J.ERİN 
Dl~ nA~KAUK OLDUôUNU 

ınntA EDİYOR 
Yu..,ufun dUld:Anında Abdllrrah

tnnnı kendi a.r.kıısmdan gördüğü _ 
ml l\ö~·leruği halde bugilnkU ifade .. 
ı:nde dükklnı kapayıp b!zi takip 
cderf"k A1A"..k sincmMma yakın 
aolralc:tn bizzat gördUğUnU ~öylıi -
yor. Şahidin o frlinkü ifadesi ile 
bugilnkii ifadesi biribitini tutmu • 
yor, dedl. Zabıt okundu. Şahit 
Pavlofh Aooilrr:ı.hmanı beraberce 
gördüğilnll, fakat .dU.klrA.ndan ı:ı -
karak onlan ta.kip suretiyle gör • 
dii~UnU ta.srih etroivordu. 

Pnvlof ş:ıhidin dUkkAndan cign. 
rn Rlmı~ ol.ma,mm ihtimal dahi • 
linde bulu:ıdutl•nıı. fa.kat hu ada· 
mın diikkanınm n~redr olduğunu 
blime,liiiini !lôvJedi. Söz'erlne de • 
vam etmek istiven Pavlof re=sın 
nıürl .. bıılesine m:ınız kaldı. MUdn • 
raad'\ 4'Ö\•lcnmcoi lhnngelen sözle 
rı o zamnna lıırakmR!ırnı iatiyen 
rt'iS •rrl'iim::n v:ıs-tasi'e: 

- Şah1ÖP. kar.-ı ne Yumurtl:rva. 
rnk'!a l)nıı rövlcsin. Vaktimiz geçi· 
yor li"'Rzla ülf dlnliyecc-1< halde de 
filiz. dedi. 

1rldia m3.krunı ıtıı. Yu!ntf hakkm· 
ela Pnv?o(ıın konuşmtl3mm artık 
:rersi1 oldu~11ntı bevnn ederek 
Pavlofıın daha fnz'a konul!lllak is.. 

teınesinln reddedilmee!ni Wep et. 
ti. Ha.kimler heyeti şahit Yusuf 
hakkında b;r diy~eği olmadığım 
beyan eO-~k bu müruı..~betle u • 
mumi 'urette beyanatta bulun • 
m.ı.k istiyen Pavlofun bu arzusu -
nun reddine karar verdi ve bu ka• 
rar kı>,ndislne bikllrildi. 

Pavlof rusça sözlerine devam 
et.meok isterken rem eliyle işaret 
ede~k. otur, otur, bu ııözlerbıe 
sonn devam edemn, dedi. Diğer 
§ahit Fethi Kunıçay dinlendi. 
Berberlik yapan bu şahit yalnız 
Silleymant ta.nr;or. Yemin etti ve 
anlatmaya ba..5ladı: 
Şı\JIİT FETJlt~iN SÖYLEDİK· 

LL"RI 
- Ben ~11.lrsel berber Bafonun• 

da ç:ılı:şryorum, GeÇen 9ene bir 
giln Sillcyman Ankara.dan tııtan -
bula gelıni.5ti. Arka.da.şlariyle ta • 
nl§l'P görüşüyordu. Bi:r.im dükka • 
na da geldi. O günlerde bizim a· 
oomnnız olmadığı halde tanrdığı 
Kornilofu ri~ Urorlne oınu bizim 
dükkanda tra.§ ettiğini ben c;ırak 

Moizden i,ittim. Bildiğim ~a 
~Y yoktur, dedi. 

Türle maznunlar bir diyecekleri 

olacak. Ben bu adamla yalnrz mey 
\•a ha.klan1a. Jronuştum, dedi. 
Şahit Mehmet Kökmen ifadesin 
~ J&rar et.ti, Bir kadmla. beraber 
geldiklerini ve bunun kansı oldu· 
ğunu kendisine !Öylediğini Beri sil 
ren-k: 

- Ben Rue mlilteciai değilim, 
beya.natmı tamamen doğrudur. Ba 
na da kim8e btr ICY öğretmlt de
ğildir. dedi. 

Bu ifade de Pavlofa anlattldı. O 
gillerek başka eözllm yoktur, de • 
di. Müddeiumumi muavini Kemal 
Bora, M&~t Kökmen tarafından 
söylenilen ve Pa.vlofun yanmda 
gördüğünü bildirdiği kadmnı na.sıl 
bJr tipte olduğunu sordu. ŞaJııt: 

- Ortadan biraz kJM. boylu, 
dNnıa göz!Uk Jru.llanll', §il.mania 
~-ayıf aru: bir :ııey, dedi. 

Reis de: 
- Yani belik eti ... 
Şahit: 

- Şişmandan biraz za.ytf. 
Reis: 
- .4te ona oohk eti. derler. 
Cels1!ye ou beş dakika fasıla 

\•erildi. 
t!Çtl'NO"O CELSE 

olnM\dığmı söyl~er. Kornilof bu 15 dakika latirahatten 80Dra. aaat 
berberde hiç tra.'j olmndığmı söy- 17,35 de muhakemeye devam edllmif, 
lc<li. SötU yin~ Pavlof nldı. Bun _ gıahitıerden Sellmi Vardar dinledi. Se.. 
d:ın evvelki dunı.~alarda beya - llml Vardar Yükack Ticaret mektebi. 
natta bulıınmak isterken vaktin nln eon smıt ıtalebesinden ve Beyoğlu 
g~iş ol1uğundan buna im.kin Kadastro müdürlUğU memurlarından· 
hul:unarlığmı, Tilrk ceza muhnke - dır. 
melen uısnlii kanmıuna göre mu- SELAMİ VARDARIN lFADEst 
nunun her zaman kendisini müda.. Suçlulardan yalnız Abdurrahınanla 
foada serbest bulun<luğunu ve bu suıeyınanı tanıdıfmı aöyllyen Seli.mi 
hakkmm ~ neden tanınmadı • blldtklerlnl fÖyle anlattı: 
ğmı ııol'du. Umumt beyana.t yap .. - .Abdurrahaıanla 9i0 yılında ta.le
ll".3k srzusımu imar etti. Reis oim be yurdunda tan11tık. Sonra ben ora.. 
cii şshitle!" dinlend,iti j,ıjr,ı ummnr dan aynldım, bir panalyona. yerlq -
beyanat sırası dcğı1dir, dedi. Pav Um. Bir gün yolda Abdurrahm&n ile 
lof l"Ul!!Ça. sözlerine devam etmek kartıl&§mııtım. Konutluk, bana dera. 
,;ste<li. Reis elkıriyle işaret ede • lerine çalıp.bilmeııı için ae..tz bir ye
rek: re ihtiyacı olduğunu ve eğer ilt.ereem 

- Otur otur. Sonra eöylers:in, birlikte yer tutma.mm teklif etti. Bu
Bund&n sonra diğer eamit ma • nun üzerine beraberce benim flmdl o. 

nav Mehmet Kölmıen dinlendi. turmakt& oldutuın yerde iki oda kira.. 
Mehmet yalnız Pavlofu tanıyor, ıadık. 
ci3ğerlıerini t.auınuyor. Burada bir mUddet oturduk. Bu aı.. 

Yemin etti ve dooi 1ti: rada Abdurrahmanın arkadqı Ömer 
ŞA1ltr MANAV MF.lJMET geldi. Abdurrahman saten bana Ömer 

NE DİYOR! den babııetmı,, Yugoelavyadan le tan· 
- Ben Asme.lımceçittc mAMV • bula geleeeğinl ve ke.ndiainl arıyaca -

lık yapanın. Pavlof benim mtişte- tun aöylemlıU. ömerl ilk de.fa yurdda 
;mcıır. Benden alışveriş edcfdl. görmtı.ştUm. :Abdurrahmıuu arıyordu. 

ir giin bir polis geldi ve elinde Ellride bir bavul vardı. Sonra d& bl -
bu ada.nım fotoğrafmr blllla göırte- zlm eve yerle§tl . .Abdurrahman onun 
rcrek ta.nryıp Uuınnadığmı sordu. b~m yanımızda muvakkaten otura. 
Ben fotoğrafa bıUanea hemen her cağmı söylem1ft1. Fakat lkameU bir 
hafta vey.:ı. on günde bir ahşverfı, eeneye yakm bir zaman eUrdU ... Bu. 
yapan bu adamı derhal tanııdnn ve ra.da reUı sordu: 
mlH,tf?'rim olnuğunu söyled>m. İlk - Ömer ne uman ortadan .kaybol· 
zamanlaro'.l PavJof bir gün bir ka du 1 
dmla bana. geldi. Alışveri13 yapı • - Ömer izmire l'ideceğini aöyll.ye
yol"dum. Ben Kmmlı old'ufıım için rek tahminime söre 115 iklnclkA.nund& 
r~.ayı iyi bilirlm. Ona nısça bu- yanımızdan aynlmııtı. 

yurun, cle<li:nı. O hayret etti. Ne• - SU!eymanı nerede gördün? 
reli olduğumu sordu. Ben de Kı - - Abdurrahmanın ve ömerln oda. 
rnnlı olduğumu bildirdim. mnda, fakat hangi tarihte "otdutunu 

Bunun ilzt>rine dalına bana ge hatırlamıyorum. 

lir giderdi, Ben ckı ona. iyi bir Bunlann siyast kanaatleri hakkm... 
mi!ştr.ri muamele!i yapardım. Pa • da ne biliyorsun? 

. :rarhk ya.mn.az ve istediğim para• - ömerle Abdurrahmanın komu • 
yn eatardım. <Gülllşm~ler) En aon nlzme meyyal olduk!Rrmı anlıyordum. 
diik'lı:Annna 1 Martta geldi. Bana Dalma komUnlzm eaaalarını mUdafaa 
4 Mnrttn gelen p0l1.<ı bir kaç giln vtı mUnakaşa ediyorlardı. 
evvel OtıUTıla son defa göri1'ituğu.. KOIL.,.,,,tU>FUN ŞAHiDE SUALLERİ 
mil rlü~ünerck bu tarihi tesbit et.. Burada Kornllo!' aöz istedi ve: 
tim, dedi. - Abdurrabmımıa ömerln komu • 

Kemal Bora rahit Mehmet Gök- nlzm Uzerinde mUnakaoa yaptıklarını 
menden Pavlofun bacağmdıı.n o aöylUyor, acaba ne glbl münaka,a 
znnuınlar rahatsız <>lup olmadığını, yapmıılardır. Komünizm t&raftarı oı. 
dilldtlna geldiğı sıralarda buna duklarını nasıl açıp vuruyorlardı ... 
dikkat edip etmediğini 90rdu. Şa• Diye eorau. Komllofun bu sualleri 
hit Mehm:-t Gökmm en son dlik- Şahid Sellmlye aoruldu, Sellml cevab 
kana go•dıği l Mart tarihine ka • verdi: 
dar clinde bir b::ı.<1tc>n fillın gÖ'r - - KomUniatllk l~hlndekl sözleri g-U. 
medirn. Hiçbir ak.saklık da müşa • nUn h~lısclerl üzerinde roeselA ajans 
hede etme<linı. 42 yaşlarmdıı tık- haberleri üzerinde idi. Dalma o tarata 
nazca, gi!çlü lnı~tli bir adamdı meylettlklerinl görüyor ., ... anlıyor _ 
dedi. dum. Onlar gallb gellrae daba lyi ola. 
PAVJ .. OF ~JA~A'' MF.11'!\fETTlr.'I\' cağını söy!Uyorlardı. Sözleri hiç bir 
Mt'JfAf'tR OLDUr.U tÇtı\" ALJ~- zaman ilmi esnııla.ra dayanan beyanlar 
VERt~. f~)fEKTF,N V.\ZOF.ÇMI~' değildi. 

Abdurrahman Rüleyman. I<ornı Kornilo! tekrar •ordu: 
lot ~irlin ifadt>slnc bir diyecek- - Şahit, ömerlc beraber ya-
leri <>lnuırhğtnı ~öylcdiler. Pavlof şatnl§lar, acaba Omer sünnet ol
ayağn çnllctr. 

muş mu, olına.mış mı? 
- Ben bu ad'ınlrlnn meyva alır· Jlm' dım. tstanbuln gcLdiğim gunden _ gü~U: ı kendini tutamayıp 

beri lllrs; veriş :Vllrsrdmı. Bilha! - Hayır. dedi, nereden bilc-
s~ b:tndAn :ıhşveriş yapmamm !C-

bc-bl, onun ru.sça l>ilmeı>iydl, Fa • I~URRAHMANIN AVUKA· 
kat sonra bu adamın muhııcir ol -
ciu~uııu konsolcsha.nedıın bana ha TININ SOZLEIU 
lıor verrliler. Re:ı ele bunun üze • Bu sırada söz alan Abdürrah-
r~ne ondan ::.il!} veriş f'n Vn?:geç • manın avukntı Şakir şahidin yük-
., B 1 ı....- sek tahsii gönnü!l bir ""'0" oldu-... m. u yr ·~mdan heri ben bu "'w ~ 
adamı bir cnha ~örmedim. Bu tıı· ğunu söyliyerek Abdürrahmanın 
rihten itib:ıren Galatruıamyda bir müdafa~ı bakımından sözleri
manavdan ahşvt-riş yl\pryordum. nin kendileri için çok kıymetli 
Adamm ndmr bilmiyorum. Fakat IJulunduğunu tebarüz ettirdikten 
kırtnın, ~man \'iir.lü bir adamdır S')Dra. dedi ki: 
Bu adamm Cı.ıabidin) heni t mart- ''- Şahitten bazı suallerim 
ta g5r<lliğii ve vanımtJa bir kadın \'&r. Kendisi Abdürrahmanla e
bulunduğu ve bur.u kendisine kıt. peyce bir zaman beraber bulun
r:ımdır, ona da iyi muamele ya.p, muştur. Bu müddet zarfında iki 
iyi meyva ''E".r şeklindeki ifadesi genr.in birbirlerinin karakterleri
tamamen y:ı.landır. Ben bu adama ni anlamış olmaları lazım. Aca
lıiçbir zaman bfr kadınla beraber ba Abdürrahmanın kendisile va.ki 
gitmP<li.m. Benim ya.nnnda kanm temaslarında kanaatleri ne idı. 
d:ı. Y"ktur. Bu ~ekilde konıl§:ınut Abdürralıman yalan söyler miy
•~in Mehmet Gökmene öğretilmiş 1 di, veyahut bunu itiyad edinrnii 

miydi, Abdtirralimanm !İyut il 
tısatta ne der.eceye kadar ınsl 
matı vardı. ayyaşlık huylan <; 

mıdır. Şahit; Abdürrahmanda f 
ht ve ahlaki malılliyetlere teSS 
dlif etmişimdir. Abdürra.hmatı 
Alınan büyük elçisinin şahsı ııv 
kında fena SÖ"L eöylediğini d~ 
muş mudur ve nihayet Abdilrr' 
manın elinde ecnebi dllde b~ 
mış siyasi bir kitap ve risale göl, 
müş müdür" 

Sellmi bti suallere karşı şu ~ 
vaplan verdi: 
ABDtJRRAHM.ANIN AHLA~ 

- Abdürrahmanm yalan slft 
lrcJiğini hiç doymadım. KeD41111 
dcstluğumuz kanaatleri cihetif 
den değil, samimiyet göstermes1 
den ileri gelmi~ir. A'bdürralıJ%11 
nın siyast ve ikttsadi vukufu )'~ 
tur Kendisine komünizm fikirl' 
ri bir etüd neticesi demeyip tc11'~ 
yolile gelmiştir. Abdürrahman ı 
ki sevme:zdi. Yalnız bir ak~ 
r.üleyman geldiği zaman bir ı~ 
bardak ••. 

- Bardak mı kadeh mi? 
- Evet kadeh içrni§ti. 
- Ne içmişti? 
- Votka •. Abdürrahmanın al: 

liUı:ı çok iyi idi, 
- Von Papen aleyhinde tlJ 

aöylediğini du)'dunuz mu? . 
- Hayır .. hiç duymadnn. Ehli 

de ecnebt risaleler taşıdığını d 
görmedim, yalnız bir gün ba11 
bir kitap okuduğunu söylemişt! 
Bu kitap komünimıle onun esi' 
tarından, prensiplerinden ba}ıSt' 
dermiş. 

Burada müddeiumumi ba.§nlLI' 
avinf Kemal Bora şahitten şu sıı 
alin sorulmasmı istedi. 

- İzmirdcn ömerden gel~( 
mektup kendis!ne zarflı ola.fi 
mı verilmiş, zarfsız mt? 

- Hem bana hem de Abdiif 
rahmana hitap eden bu mekttJf 
bana AlxlUrra.hman tarafında~ 
7.arfı ile verildi. Fakat :r;arfı ' 
çrktı, 

- ömer bu mektupta neler aJI 
!atıyordu? 

- Orada iyi olduğunu, halsi' 
nın kendisini iyi kat'Şllad~ 
söylftyor v~ derslerine cı1.hştr.S 
tizere. AbdülT:lhtmmdım bur 111 
taplar istivordu. Bundan başk' 
bir &ahısla Abdürrahmana psı1 
l:!öndetteeğint yazıyordu. A~arn~ 
l.sninl de yazrvordu amma, ~i~1 
hatırı ıyamıyorum, gönderil~ 
paranın miktannı da bilmiyo 
nıın. 

Müddeiumumi eordu: 
- Mektup hakikaten lzmirdeı 

mi ~eliyordu? 
Reis bu ~ıuali tekrar etti ~ 

§11 cevabı aldı! 
- Bilmiyorum, zarfm Uzerirı 

d~ki mühUrU tetkik etmedim 
Bu defa Abdürrahman 5'iz it 

tiyerek sordu: 
- MP.ktun kimin yazısı :idi? 
- Ömerin ... 
AbdUrrnhman: 
- Me5elt- yok öyleyse. 
Reis şahide sordu: 
- AbdUrrahman paralı bir a• 

dam mıydı? 
- Hayır! 
Başmuavin Kemal Bora tekrıat 

ııöz alarak: 
- tzmirden Ömerden böyle bi< 

mektup :?ön-:Icrllml§ değildir. Ab· 
dUrrııhmannm bu ci~eti açıkça atı• 
latmnsmı rica ediyorum . 

ı\bdtlrrahman r;u izahati verdi'. 
- f mıirden böyle bir mcktuP 

gnndf'rllml~ değildir. Ömer hurad• 
iken bu mektubu yazdı, bıraktı 
Fakat Seltı.ml mektubu lzmlrdc!I 
gelmiş ollll'ILk biliyor ve zaten o
nun böyle bilmesi ic;in bu mektu-1 
tertir edilm!Jti. 

ENVER RA\'DAR'IN ŞEHADETi 
Bundan aonra Enver Baydar dl#' 

lendi. Enver Baydar mAnııv Mehme 
TUrkmenin ~nmda çıraklık yapmalC 
tadır. Kınmlıdır. 1930 da lstanbu11 

gelml§tir. Maznunlardan yalnız. Pa" 
lotu tanıyor. Yemin etU ve ~unln~ 
anlattı: 

- Pavlof blzim dUkkluıdan alı§vcrU 
ederdi. Geçen ııenenln aon aylannd' 
bu münasebet ba§ladr Mart ayınd 
dördünde dUkklna bir adam geld 
Ben, hu sırada dUkklnda l§lerinı1' 
meşgul bulunuyordum. Elinde (cilY 1 

Pavlo!u (;'östcrerck) bu şııhııın foto~ 

rafı bulunuyordu. Bana gösterdi ,_. 
bu şahısı tanıyrp tanımadıftmı eord~ 
Den de: 

- Tanırım. Cevabını verdim. 
Aradan bir kaç gUn geçti. DUkk" 

nm ıııı.hlbl Mehmet Ttırkmenl kara1'1" 
la çağırdılar, Bu ıöyledlklerlml orad• 
ayntn tekrar ettim ... 

Reis phlt En\'cre sordu: 
- Pavlof dUkklna yalruz mı geıtt· 

dl! 
- Çok defa yalnız gelirdi etendiısl· 

Ba.zan da yanında arkadaşlan ve!' 
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usolininin aliler 
toplanflsındaki 

sözleri 
du!onıa, 29 (A.A.) - Mussolini 
dah1 Venedi't s:ı.r:ı.ymda valilerle 
tı liye mUstcşarlarmm ve fo.şi.st 
n nıuıni katibi ve ziraat ve kültür 
tt~Z!rlarının bulunduğu bir toplan-

1\ demiştir ki : 
dl - En tnUhim mesele ia5e işi
bJ~~~~ iş bütün Avrupacln hatta 
il ~ devletlerde ağır §3.rllar 
c~:ıınuştur. Yeni tedbirler alına. 
Zi Z:· .Alacağımız tclbirlerle va
.. ~~luntzi muhafaza edeceğimiz 
.. ıuı d· ~ ha • ıger bazı mahzurlara da ni-

SPOR .... - - - - -
Rapid takımı 

dün geldi 
Gt:leceğıni bır muddet evvel ha 

bcr \'erdiğimiz Roınanyanın Ha
pid futbol takımı oyunculp.rı dün 
sabahki trenle §Clıı imize gelmiş
tir. 

Hapid ilk maçını yarın Şeref 
stadında takviye edilmiş l<'ener
bahçe tak:ı..'111 ile yapacaktır. • 

Maç saati l'i,30 olarak tesbit e
dılmiştir. Hapidlc ikiııcı müsa
bakayı da pa7..ar günü yine ~eref 
stadında Beşikte§ yapacaktır. 

Haydarpaşalılar sipor 

• 
VAK 1 T 

Memlekette: 

Taşovada 23 Nisan 
:Milli Hakimiyetin kuruiusu ve 

çocuklarmuzın mutlu bayramı 23 
nisan bölgem;zde engin bir se 
vinç dal<!!l!!I halinde kutlanmırr 
tır. 
CJI.P. MÜFETT1Şt ERBAA.DA 

C. ll. P. bölge müfettişi Zehni 
Oran bara.ya gelmiş ve Parti t~
kilatını teftişe başlamıştır. Ayrı
CR inhisarlar başmüdürü <le şeh
rimize gelmiş bulunmaktadır. 
Başmüdür yen; mahsulün müba
yaas! ile ilgili iı:.lerle mef;guld ür. 
ERBAADA 800 METREL1K YE 

Nt BİR ŞOSE YAPILIYOH 

Lale Film 
Sinemacılık ve Filimcilik 

Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimiz hisedarlan. Ticaret 
Kanununun muaddel 386 ncı mad 
desi ile ~irket esas mukavelena
mesi ahkamına tevfikan aşağıda
ki rı..:znamcdc yazılı hususu gö
rüşm~k üzere J 8 mayJs 1942 ta
rihine müsadif pazarte i günü 
saat 16 da Beyoğlunda lsti:klfı.l 
caddesinde 8 nu.ma r•ad:ı kain mer-, 
kezinde fevkalade olarak, içti
maa davet olunurlar 

Ticaret Kanunun~n 365 inci/ 
maddesi ,.e esas mukavcJenaıne
nın 57 nci maddesi a.hkfunına j 
tevfikan müzakerata bir hisse sa~ 
hibinin dahi iştirake ve tevdi c. 1 
deoeği senet miktarınca rey ita

rc Yet vereceğiz. Bize zaferi get:l
cn~': v~ d3:hn ehemiyetli olan harp 
:::--....._ strisidir.,, 

~~==================== ! Bayan olduğu halde gcllrol. En 
ttr n ~ldlği gUnU bir mart olarak ha· 

g~nu 

6 mayıs cumnrtcsi gi.inü ::ıaat 
15 de F'enerb::ı.hçc stadında Ilay
darpaşalıl:ır ~por günü yapıla
caktır. 

• Erbaa, Tokat - Niksar şosesi
nin 800 metrelik kısmının yaya 
kaldırım olarak inşaatına Nafıa
ca başlanılmıst1r. Kenar kaldı
rımlar bet.on blok halinde bele
dh·ece ya"ltml ·-aktır 

• . BA~TU AIIJIİRT t'NAL 

sına hak.1<ı vardır. 

Ruzname: 
Ticaret Vekhleti İç Ticaret U.! 1 

mum Müdürlüğünce 10. 3. 1942 
tarih ve 1790 nu..'llaralı tezkere 1 
ile şirket esas rnukavelenamesine 1 

ilavesi emredilen iki maddenin 

lryoruın. 

t; Bazan bir kadınla beraber gcldl. 
bıı 1 8Öylüyorsunuz. o kadını tarif ede. 

lr lnlsl.nlz? 
l<t - Kadın, kısa boylu, kara ka{llı, 
~ rcgısz1u bir kadındır. İlk geldiği 
lyt tnan bu kadına Pavlof meyvanm 
llıt~ Cinsinden verilmesini bizden iste _ 

<ttl. 

ite IVıdnı Ttırkçe bilirdi bir kaç defa 
12cUsıy1e Türkçe konuştum. 

hır - Pavlofun son gell§lnde ayağında 
f'abataızlık fll!n var mıydı? 

~; Hayrr efendim hiçbir §CY yoktu. 
ket defa be§ a.ıtı kiloluk meyva pa. 
Oltn 1nı ben t.a§tmak isterdim. O razı 
Clı. az V(I kctıdi paketini lreııd181 la§ır· 

"dedi 
loı8llley~n. AbdQrrahman, KornL 
dı §llh!de kar§ı bir diyecekleri olma· 
loıt'tnı ısöyıcdller. Şah!tln ifadeleri Pav 
Qt a da anlatıldı. O da: "Bir diye<:<! -

ın Yok., d1!dl. 
l\J:Uı.ET KAYALftR'IN SÖZLERİ 

ıvı_ >..b.'Illet Kayalar dinlendi. Ahmet 
~alar Tannn lokantalıı ortakların. 

dır. Maznunlardan yalnız Pavlofu 
;::~or. Yemin etti ve anlatmayıı ba§ 

Ilı; K!nuneanı ayının nihayetinden, 
bfıı tnı Y1rm1s1ııe kadar ben Pavlofu, 
On ın lokantada blr kaç defa gördUm. 
tfS dan aonro. asker oldum ve bir daha 
ka l'tnedim. İki Uç günde bir gelir, ıo· 
lıa ntamızda yemelt yerdi.., dedi ve 

ika bir diyeceği olmadığını UO.Ve 
cıu. 

\' .\hmct Kayalar h!klmin sualine ce_ 
ap vererek: 

11 
- Pavlof lokantayıı bal!ltonsuz ge
~ Giderdi ve bacağında bir aksaklık 

Yoktu, dedi. 
Itornııot, Abdurrahman ve SUley _ 
~ bir diyecekler! olmadığını söyle. 
...ıler. 

Pavıot söz aldı: 
- Ben bu adamı hiç görmedim ve 

taıınnıyorum. Taksimde Taflan ıokan
~ llerededlr, bilmem. Olsa olsa ba
ı kI>azar gtlnlert geç kaldığım zaman 
0 antaya uğnı.rdun ve bu ara.da Re:1t loknntasma da uğrar yemek yer_ 

1 nı. Sonra bu lokantanın Beyaz Rus. :ra nıt olduğunu öğrenince oraya git· 
ekt n de vaz geçtim., dedi. 

t lıiUdde!umumt muavlnl Kemal Bo
aıun arzusu Uzertnc §ahide soruldu: 

1 - Sizin loknntanm Uzerinde Kodak 
e\thaeı var mıarr? 

- VarOır efendim. 
'ita - Peki yUzlercc insan a rasmda bir 
lla ı; deta lokantaya gelen bu adamı 
~1 habrlıyorıfünuz? 

t - Efendim Pavlof yemekleri be. 
t:nınez: geri çevlrlr, huysuz bir mu, 

1~1 idi. Onunla bizzat ben meı:ıgul o. 
tyı duın. Bu sebepten dolayıdır, ki onu 
ın ~ tanıyorum. !sterseniz yediği ye. 

e lerı de sayabll!rim. 
- Say bakalım! 
~ Taa kebabı, hindi dolması ve ka· 
'lla tauıaı. Yemeklerin sonunda mey
li:ıı tazıa yerdi. Bllhaua elmayı .. 
eıın ta. her yemekten sonra mutlaka 

'f> a ~rnek mutadı idi. 
a'lllot sordu: 

<la;- .\caba ben, onunla hangi l!Ban. 
nnıa§ıyordum. 

fSahtt cevap verdi: 
; Yemekleri Türkçe isterdi. 
eıa sordu: 

ltı; Yalıtız mı gelirdi? Bera berinde 
.:_e bulunurm!yd!? 

l\ıllı:ı Yalnız gelirdi. Orta yerlerde o. 
l> az. kenar masaları tercih ederdi. 
nvıot: 

Çe - nen 'l'Urkçe bilmediğim için Tilrk 
Olar k <llnı. a nasıl yemek ısmıırlaynbtllr. 

<llzn ~k.ecriyetıe yıılnız yemek yemez 
buı · Bcnırn1e Sovyet bahriyelileri de 
hırı~:Urdu. Vapurlara gider, onlarla 

tc Yemeğe gidcrdım.,. 
B ıoız·ıs IFAD!!; ı 

~ "~dan sonra Baron oğlu çırak Mo. 
-ıııendı 

tn~l . berber salonund~ bir 
ı:zncıa <'t çınıklık eden Molz 18 ya
hildikı ol~uğunu söyledikten sonra 

_ erıni şöyle anlıı.ltl: 

l< rrı·u1:lir sab:ıh G.30 da dükkanda 
lcre' ~k yap:u ken ; "Kornilofu gös 
rı ;,e •· bu efendi ge ldi. Kıılfala
bı~ .. ;:tu: gelmedik!Prinl söyledim. 
tıllnd ~tı bir müddet kaprnm a. 

e doJn§hktan sonra kayboldu. 

Bu bayrama I Iaydarpuşa Jisc
sesi talebel-crı ile Hn}darpaşa li
sesinden yeti§Cnler l; tirak ed~cck 
tir. Bayram için çok z~ngin bir 
spor programı hazırlanmıştır. 
Bu programın en cazip karşılaş.
masından biri liseler beva.z küme 
şampiyonu Haydarpa~ lise -
sinden mezun olanların yapacağı 
maçtır. 

1'8ugünkü radyo -7,30 Program, memleket &'lat ayarı 
7,33 Haf,f program Pl. 7,t5 ajana 8,00 
Hafif programın devamı Pl. 8,16-8, 
30 Evin saati. 12,30 progra.m, memle. 
ket saat ayarı 12,33 Kadınlardan fam! 
şarkıları 12,45 ajans 13,00 Fasıl pr. 
kıları programının devamı 13,15-13,30 
Konuşma <Çocuk F..slrgeme kurumu 
adına). 18.00 Program, memleket saat 
ayarı ·1 ~.03 lı'asıl heyeU 18,4:> ziraat 
takvimi 18,55 müzik Pi. 19,30 memıe 

mü?,akE;resi. ı 

Osmanlı Bankasından: 

Bahar Bayramı münasebetile 
Üf'm:ınlı Bankasının Galata mer
kezi ile Yenicami ve Beyoğlu su
belcri. 1 mavra. cuırm \'e 2 ma
yıs 194.2, cumartesi günleri ka
palı bu1unaC'aktır. 

TURK.i'IE 
KU-:iik T- "arruf 

Hesapları 
ıııu - uA.Mh'l! Pt,ASl 

. 
1 B 

il.il% ! K.tvt. M J ı· l'.:.ı..t.JU 

ı a<ıet ıroo<ı L.Jraı ı.k - 2000.- ı...ı.ra 

B ı ooc - aooo.- • 
• • l~ • - 1500.-
il . ooc • -ıwo.- . 

10 ı:KI -~-- . 

Haydarpa"'-a mezunları arasın
da Gnlatasarnydan Saim, Eşfak; 
Fenerbahçedcn Orhnn. Semih, K 
Fikret, Nevzat, lbrnhim, .Naim, 
lstnnbulspordnn Tn.r:k, Beykoz. 
dan Sadettin gibi 1stnnbul spor
sevenlerinjn çok iyi tanıdığı fut
borcular yer alacaktır, 

ket saat ayarı, ajan• 19.45 yurttan 

1 sc1<ler 20,15 Radyo gazetesi 20,45 saz K A y J p L A R ı 
e.s,..rlerl 21 00 ko::ıuşma (derdleşme sa. -------------
atil 21,15 Suzinak makamından §ar. Tarsus Nüfus Memurluğundan 1 
kılar 21,110 lwnuşma (hlkO.ye saati) aldığım nüfus tczk.cremi zayi ı 
21,45 Radyo senfoni orkestraııı 22,SO 

Maçın devre arasında da saat ayarı, aj:ına ve borsalar 22,45 • ettim. Yenisini ahı.cağımdan es-

tU~Ştnr::t.ı-,ttı ıı ~ubıat. 4 

t").,8. , • • ~)"'""' ~ lk&., 

~ltı·.,nn t.arlhlt•rin<ıı 

..apılrr 
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MJ 
~ 

:.'00 

-
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)() 

- ~ 

ıc 

• 
• -4iJOO,- • -lt!J(J.- . 
• - cıooo.-· --2(1()(1 

kisinin hükmü yoktur. H a y d a r p a ş a lisesi bavrah 22 !50 varınk! program ve kapanış. 
takımı ile mezunlar arasında Tarsu~: Dabağhane rnahallcsı 
b . 4Xl00 1 1 Tan Sı"nemacılık 19 numaralı hanede Esat oğlu ır yarışı yapı aca >tır. Ali Esat Smdar 337 

Mezunlnr tnk?m1nı Muzaffer. Tiirk Anonim Şirketinden: * "' • 
Nazmi, Neriman, Rm-·zi gibi bi- İşlerimde kullandığım tatbik 
rinci sınıf atletler temsil edi- Şirketimiz hissedarları, Tica- ··h mu rümü zayi ettim. Yenisini a-
lecektir. 1 ret Kanununun muaddel 386 ncı 1 ~ 

madde~i ile şirht eeas mukave- acağnndan eskisinin hilkmü yok 
Bisiklet 'koşusu knamesi ahkamına tevf;kan aşa- tur. (39678) 

1 
ğıdaki ruznam"'de yazılı hususu Şehr~ini: lhra.him Çavuş rna 

Bisiklet Ajanhğmdan: goıüşmok üzere l8 mayıs 1942 hallesi Yaylak so:kak 24 No.da 
Seri bisiklet yarıF!larmm ~şin tarhine müsadif pazartE'si günü l\Iehmet Nuri Büyükderr:.ir 

ci ve sonuncus:t 3. 5. 1942 pazar sa::ı.t 16.30 da Beyoğlunda İstik- * * * 
günü sabahı saat 9,30 da Topka- lal caddesinde S:S, 87 numnrnda Haydarpaşa Lisesinden al.dı-
pı ile Silivri arasında ve 125 ki- kain ınerı<ezinde fevkalade ola- ğım 2778 sayılı tasdiknamemi 
lometrclik bir mesafe dahilinde 1, • kaybettim. Yenisini alacagyım.dan 

ra~. i~t·maa davet olunurlar. 
yapılacaktır. Ticaret Kanununun 3G5 inci eskisinin hükmü yo.1<.tur, (39677) 

Pehlivan giireoleri 
Ş~hzndelxışmcla Silleymanıyo 

~por k!Ubti!ıdc pazar gtinU ~at 14 
de iddialı ~i~ler tertip edilmi'!
tlr. Bu gt\reklcre Tek4rdağlı Hli
!'"eyin. Mllldyim, Aıfopazarlı Arif 
gibi t.anmmnj pehlivanlar işt•rak 

~dccektir. 

Meşhur bir Alman 
operatörü öldii 

Ucrliıı, W (A.A.) - Marııf Al
ınnıı opı:>ratiiı ü Dr. Thcınistokleıı 
Gluck 69 ya.c:ınd:>. olduğu halde 
Bt111inde hlml.iı:tür. Dr. Gluck b;r 
~ok yabancı t·ıı cemiy(•tlerı azalı-
ğında bulunmakta ve beynelmilel 
ilmi koııgrclercle A lır.:ın cerrahis:
nı Ealfıhiy<'tlc :cmRil etmekteydi. 

Sonr:ı Süleyman geldi. O srrada 
Kornllcf d:ı tekrar dönmüştü. Sü
lcymanln kars·Jacmcn birbirıer·ınc 
asinnlık ettiler, bundan sonra Sü
leyman b:ınn Kwnilofu traş etle . 
C:l' f ni söyledi. Evvel5. razı olma
:lım. Fakat ~nra Sıileyman ısrar 
edince kabule mrcbur kaldım. Kor
ııiiof nıa.saıım tizninc 20 kuru.ş bı
raktı, Sill"'yman bunun 10 kuru
~unu aldı, 10 kuuşunu patron için 
bıraktı. 

Ba.c;.munvin sordu: 
- Moiz Komilofla Süleymanı 

dükkanda hiç yl'.lnız bımkmış mı? 

- Evet. Sıcak su getirmek için 
1'ir aralık yanlarlından aynldım . 
Az br T.aman yal'lız kaldılar. 

Bu s·rndıı söz nlan Süleyman 
ciccli ki: 

- Bu yulnızlrktan istifade ede
rek Knmilofa AhdUrrnhmanm ba
vulundan çıkan ve NlyaziYe ait 
\'e~llrn !arı '!erdim. 
Aynı zamanda bana pa1..ar günü 

saat 5 de Sult:ı.nnhmat parkmda 
bulıışulnc:ağını Abd ilrrahmaruı ha
ber verip vernıed!ğlmi sordu. Ber. 
ele haber v~rdiğiıni söyledim. 

' 
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ma-:ide-si ve eeas Tl)ıtkııvclt'!n~ 
nin 57 ncf madd':'Sf nhk&nına 
tevfikan mü1.aı<f'rata bir hisse sa
hibinin dahi iştirake ve t-e\'di e
deceği S!!net m;k arınca rey Ha
sma hakkı vardır, 

Ruzname: 
Ticaset Vekaleti Iç Ticaret l'

mum ;\llüdürlüğürıce 10. 8. J942 
tarih ve 1790 nuımarnh tezkeıc 
ile ı::irkot esas mu!<nvelenamC'Sine 
füı.veqi f'mredilcn iki maddenın 
müzaker .... si. 

Terzi }(alfası aranıyor 
Dolgun ücretle çalı§tırılma\{ üzere 

temiz lf yapan terzihanelerde çalıfilTII§ 
tam ml\naslyle ihtisas kesbctmlş bir 
bayan İ§Çi ve bir bay terzi kalfası a. 
ranıyor. İsteklilerin acele Sirkecide 
Salkımsöğllt Ayazma karşısında No. 
47 Temiz iş terzihanesine mUracant-
ıarı. ( 896Sl) 

ISTA~UlJI. • 80RSA8~1N 
ıı).-1-1112 Fiyatları 

. 
ıa~tlılJ \it! t\.tll UU• 

Londra 1 Sretıın 15,22 
Nevyork 100 Dolar 130,70 
Cenevre 100 İsviçre Fr. 0.03 
Madrld 100 Pezct& 12.89 

8tokholm 100 !aveç Kr. 31.16 

l!':SHAM VE 'l'AHVtl.A 1 

İkramiyeli % 5 933 Ergani 23.10 
Sıvas . Erzurum 2-7 19.65 
941 Demlryolu Il 19.70 
AMan Çimento 16.515 

,;ark değirmenleri 5 .60 

_ Sınıf 4/M 2021 İ&met Urs. ..... 
lstanbul Limanından aldığım 

941 '2014 numaralı tayfa cüzda
nunı kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hilkmU yoktur. 

1\lustafa Kaya 

ÇANAKKAT.E iCRA 
MURLUCUNDAN: 

ı\IE-

Çanakkalede yukarı çar~ :da 
bakkal 1brahirn oğlu Ahmet Mer
sine masraf haric 100 lira vermi
ye borçlu ve ipôteğe müstenit o
lan i~bu borç i~in yapılan takip 
üzedne borçlu Çanakkalenir. Ba
lıkesir yolu civarında jnndrrmn 
paviyonlannın karşı kısınmdaki 
evinde sakin iken rnezk(ır haned~ 
s.i.kin iken mez.1<ur haneyi terl<e
derek altı senedir bir semti meç
hulde bulunduğu bildirilen Ömer 
oğ!u Tuğlacı St.laJıaddinln Hu· 
kuk Usulü :Muhakemeleri Kanu
nunun 141 inci maddeleri muci
bince ılanen ödeme emrinin trbli
~ine karar verilmiş olduğundan 
bor<:lunun Çanakkalenin Karaca
vıran köyünden Mcm1erli kuyu 
mevkiindc. bir bap tarlasının 100 
lira ic;in &lacaklıya ipotek edilmi~ 
ve z:ı.m:ını rreldiği halde borçlu 
parayı ödememiş olduğundan ipo 
tf>ğin paraya çevrilmesini talep 
ctmi!; olması itibarile işbu ilan
dan itib~ren yirmi ~ün içinde 
bo·çlunun lcra daire.~ine gelip bir 
dıyeceği varsa bildirilmesi ve 
nk~i takdirde kanunen iktiza e
den mu='Jllelenin ifa olunacağı 
malü.mu olmak üzere ilan 
olunur. (39675) --------

istanbul Defterdarlığından: 
Adliye levazım anbarmda mevcut (182) kalem makara, sal&§pur saten 1 

yatak yUzU vesalr muhtelltulclns c§ya ;(.5.042 pazartesi gUnU saat 15 de 1 
~'lUli Emlfık MUdürlüğilnde mliteşekkil komisyonda açık arttırma ile satıla
caktır. Muhammen bedel (264,48) teminatı (20l liradır. Görmek ve fAz.11\ 
izahat için me7.ltür mUdilrlUğe müracaat (4632) 

Ankaı·a Valiliğinden: 
1 - Ankara - Ayaş ıltisakı Kızııcahl\mam - Gerede hududu yolunun 

f>7+ooo - 11+000 eı Kim, ter! arasında. ynpııacak toprak tesviyesi l!lınal 
lmAllt, şose ~nşa:ıt ve esaslı tamirat ışinln ihalesi ll.5.9.f2 tarihi.ne rastla
yan•• pazartesi gUnU saat 15 de Vllı\yet Daimi encümeninde yapılmak üzere 
kapıılr zari usuHıe eksiltmeye konulmuştur. 

. 

Kap ah zarf la eksiıtme 
Çorum Nafia Müdürlüğünden: 

ı - Çorum _ Ç.erlkl! yolunun 7S+"7ıo - 79+ 894 arası \'Rryant ve btb 
11.5.942 pazartcs. gUnU saat 15 de Naiiada mUteş kk ı ıtomUı,>ondn 

ihale edilmek tlzcre kapalı znrf usullle eks!ltmeve konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 16456 lira 41 kuru~tur. 
3 - Muvakkat teminat 1234 lir:ı 23 kuru§tı.ır. 

4 - Bu işe alt e'•rak şunlardır: 
A - Ek~!ltme aartnames1, 
B - Mukavele projesi, 
C - S!lıı!lel fiyat \'e kc§U hUl~aa cedvellcrl, 

--.---D erafil. plln, grafik Ve \"M:J.ti mesafe ced\·cU. 
• E - BaymdırJık i§.lm1 uenel, ~se ve ktlprUler fenni ve husus! , 

nameleri. 
F - Bu evrak her gUn natla mUdUrlUğündc görUleb11lr. 
5- tsteklllorin yukanda yazılı teminatı yatırdıklanna dair belge ne ek. 

s!ltmeden en az Uç gUn evvel vllAyet mal:aınına mUrncantla alacaklan chli,>et 
ve ticaret odası ves!kalarmı ve ııyrıca kapalı blr 2:arfa konmu~ yukarda 
yazılı evrakl okuyup tamamen kabul ettikleri şarhmı havı teklif mektup. 
ıannı mevzuata uygun şekilde diğer bir zarfa koyup ihale Metinden bir 
saat cvvellne kadar Çorum na!la dn!rcslndek! l:om!syonn makbuz muknbl_ 
llnde vermeleri veya göndermeleri UO.n olunur. Postada olacak gecıkmeler 
muteber değildir. (4554) 

Belediye Sular idaresinden: 
ı - İdaremizce sarı madenden 6715 adet muhtelif kuturda numunesi 

gı bl boru bilezifti dökturuıcecktir. 
2 - Sarı maden hurdruıı idarece verilecektir. 
3 - Dökülecek biıczlklcr idarenln atelyeslnde !şleneeeğind"'n yalnız 

dliküm için fiyat verlıteektlr. 

4 - Bilezik nUmunelerl idaremiz levazım dairesinde herglln görUle_ 
ttllr. 

5 - Bu dökUm işini Uzcr!nc almak istıyenlerln 5 mayıs 9t2 salı günü 
!inat 12 ye kadar bir melttupla flyatıarnnt Taksim S.raııcrvilt"rde1'ı ldnro 
merkezinde muıımelll~ dairesine göndermeleri. (4078) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 

Hava bi.rllklen !çın 15 kalem clcktr!lc mıılzemcsı pazarlıkla satın alı • 
~ac&ktır. !stel<lilc"ın 5. 5. 942 ııalı gUml saat 115 de yeni postahane knr§tStnd:ı 
BilyUk Kmacı»an han ılcinel knt 9/ 10 num:ımda Hnrn satınalnıa komls. 
yonunda bulunmalrırı. (4042) 

1 
Deniz levazım Satınalma Komiıvonu 1 

llimlarr 
---..~~~ 

Deniz HMtahanesı ıhtıyaeı için aıınacnk muhte·u ciruı 29 ka lem llfl<'m 
t.5.942 pazarte.sı gtınU saat · 11,30 da Kasımpa ada bulunan Deniz I..e\·azı 

Satınalma komisyonun(!n pa?.arlığı yı pılacalttır. 'l'a l ıp•er pazarlık gllnürıt1 ,. 
evvel mtçlarm cins \·e mlkdarlnrını mezkur ltom·syon i.ı görebilir! r. 

isteklilerin belli glln ve saatte ndı geçen komısyon ::ı mUrac:ıat•arı. ( 
• • • 

Deniz hastahanesi ihtiyacı için a lınacak olan 66 kalem muhtelif e. 1 

!IAcın 4.5.942 pazarte.s! gllnı! saat lt de Iförımpapd:ı bulunı:.::ı Denlz levazım 
satınatma komısyonunda pazarlığı ynprlacaktrr. •rallplerın paz:ırlık gtınUn. 
ıen evvel !IAçlnrın cins ve mlktarııınnı meıo:'tur komisyondan öğrencb!l!rlcr. 

ll!lteklilerln belli gün ve saatte adı geçen komisyona mUrncaatınrı. (6035) 
* :w; 

Mı:vcut resim ,.e fenni şııı tnnıııe~! mucıo!n<."C 5 çift. deniz vasıtası dU. 
ıncnl yaptırılacaktır. Pazarlı~ı U.5.91:.! salı gUnil ımnt 14 de H:ıuımıpa§ad<1 
bulunan Deniz levazım satıı.alnıa kom!syonundn yapıl caktır. Resim vo ı.µırt. 
namesi iş snatl dahilinde nıczkıir komisyon fa ı;örUleb!l :r. 

!steklllerln belli gUn \'e saatte adı ue~en kom.syonn nılirncaa~la ıı. ( r>OSJ 

lstanbul Defterdarlığından: 
Dosya No. !'\c\ I Muhammen bedel Temina• 

Saat 21 e gchnişti. Şahitler mas 
raflarının ödcmmesinf istediler. Se. 
lami S lira yol parast, berber kal
fası Fethi 4 lira, çırak Moiz arada 
kaybettiği yevmilerini, Bayan ö
Jeni de ınn.hrum kaldığı yevmiye
lerini i~.tcdiler. Manav da portaka: 
ve elmn.l:ırının çUrüdUgtinü söyJi
yPrt-k el likklinınm kapalı ktı.Jdığ: 
günler için tazminat istedi. Çırağı 
kayb~Uiği yevmiyelerinin tayinini 
temenni etti. Mahkeme bu cihet
leriı:ı nazarı dikkac nlmacağını bil
dircli ve duru.'1Jln yarın saat 9,20 
ye bırakıldı, 

2 - Keşif bedeli "179943,, lira ''49., kuruş ve mu\'akkat teminatı 
'·10247,. lira '•18., kuruştur. 

51217 - lllt/ 429 MecidiyckoyUn de 12 pafta 7620 

3 - tsteklılcrln tekli! mektuplarını muvakkat teminat mektup veya 
makbuzları lle Ticaret Odaaı vcsllmlarını ve ihale gUnUndcn en ıız •'3,. gUn 
P.VVel vilAyet makamına istida ııc mUrııcaat ederek 6u iş için alacakları 
~<>nnl ehliyet vesika.lıınnı hlı.mllcıı yukarda adı gcçerı g'Jnde saat 14 de kıı.. 
dar Daim! Encümen ReisllJ11nc ver:melcrL 

• - Bu ıoe &it ke:I! ve şartnamoyı ber ırlin Natia MUdürlUğUnde gö 
rebtieceklerl. (2951-488f) 

b7 ada D parsel No. lu (5-080) 

metre murabbaı arsanrn tam:ı.mı. 

Yukarıda evsafı yaz.ılı gayrimenkul 1115/ 942 pazartesi saat 15 de :Mil 
11 Emltı.k mUdürlilğilndc mUtcıekkll komisyonda kapalı ZB.l'f usunıe ihale • 
yııpıll!caktır. İsteklilerin t eklif mcl{tuplannı mezktir gtınde saat UdJe ka 
dar komisyon resıliğlne tevdi etmeleri muktnzidlr. Fazla izahat için mez'ıl' 

1 
müdürlüğe müracaat. '(4878) 
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~stan>;i&l Levazım Amırı_tğlnden veriler; "HERiŞ,, 
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r Askeri Kıtaat llinları 
~------------------------------------....ı BfJROSU 1 

Aşağıda cin.s ve mlktnrlnrr yazılı beıı kalem mutablye malzemesi ~. 5. 
:142 pazartesi gllnU saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. Hepsinin mu. 
llam:nen bedeli 386:5 Ura 15 kuruş olup kat'l teminatı 504 lira 76 kuruştur. 
ŞJirtnamesi her gUn komisyonda S"l:Srtllcbilir. İsteklilerin belli ı;Un \'e sa-

•atte Fmdıklıd!l satmalma komisyonuna gelmeleri. (30:59 • 4975) 

Cinııl 

Tavla halalı 
Köstek 
Paybent 
Yem torbaSl 
~bre 

bliktıı.rı 

Adet 

35 
öO 
60 

1000 
1600 

ı 

' t 
1 
1 

ı\ukara c:ıddesl, Adalı't ilan No. :?l. 

Umum gazete!er bayii, 
tercüme, komisyon ve 

emlak i§leri 
Anadoludan her tilrlli I<. hııklnnda 

ııo kuru!!luk damga ııulu llo blrliktf', 
ımrulan suallere derhal cevap \erilir, 

• ahlp: .M. ::-1. Oellorman, T. ı·urd-
IW"\·rr, H, ~ı,ıı. (89655) 

,, 

Baş, Diş,- N~zle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve· Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

1 Dr. FabrJ Celil ~· 1 B:Ll:,·alı 150 ton saman pazarlıkla satın almacaktır. Tahmin bedt'll 10.875 1 
ııre. kat'1 teminatı 1631 lira 25 kuru:tur. Taliplerin 5.5.942 Sair gfinU saat ! 
15 de Gcllboluda merkez ı..atınalma komisyonuna gelmeleri. (306S--50li) Sinir ve kekeleme t.edavtııı 

• • • Her ı::-Un 4 te Ca~loA'lu So. 21 

125,000 kilo sığır etı kapalı zarfla eksiltmeye konmu§tur. İhaıesı 11.5. •••••••••••••mii 

lCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABiLiR 
• \: ~ .. · .. :_ ' ,.1.. ........ 1 ·,~· . .... ... 

Muhlis Sabahattin \'
Opereti 

. .. :-- -+ .!"" .... - f - ~- ...:·· ,,.. • 

' ::ıı2 gtınU ııaat lö de Samsunda askert satınalma komisyonunda yapılacak. 
tır. Tahmin bed1?li 100,000 Ura ilk teminatı 750() liradır. Taliplerin kanuni 
veıııkalarile tcfdif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vl'nneterl. C:l022-•81l6) 

• • • 
Aşağıda ya:.-.ılı etlerin kapalı zarfla eluılltmelcrl 10.5,9oi2 ı;UnU saat 15 

de Dcvrek'de a.ııJ;erl ı:atmaıma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin ka
nunl vcııikalatile teklif m"ktuplarını ihale saatinden blr saat evvel komla. 
yona vermeleri, 

Oinsl. 
Koyun etL 
:lCtr eti. 

Miktarı 

Kilo 
:?00,000 
200,000 

• • • 

Tutan 
Lira 
150,000 
00,000 

Teminatı 

Lira 
ll,2M 
6,750 

I (3027-4901) 

Kapalı zarf usulıle 390 ton Mde yağı alınacaktır. Evsaf ve hu.susi şart
lan komtayonda gorüleblllr, Bu mikdar sade yağlar toptan bir taıibe ihale 
edilebileceği gibi her anbar ihtiyacı ayrı ayrı taliplere veya iki takside 
t&lip çıktığı takdirde ihale edilebilir, lhalesi 12.5.912 salı günll ııaat 11 de 
yapılacaktır. Muvakkat teminatı 32610 liradır. Tallplerln ihale saatmdan 
bir saat evvel teklif mektuplarile Harbiyede Yedek subay okulunda satın 
alma komlayonun.a müracaatları, (300~838) 

• • * 
Kapalı zarf usuınc 600 ton böğrUice alınacaktır. Evsaf ve hususi §ıırL 

Jıın komisyonda görülebilir. Bir istekllye ihale cdlleb!lece~I glbl !ki taksi· 
de de çıkacak taliplere ihale edilebilir. İhalesi 12,5.M2 salı gUnU saat 11 de 
yapılacaktır. Muvakka~ teminatı 

0

11750 liradır. Taliplerin ihale saatından 
bir saat evvel teklif mektuplarile Harbiyede Yedek subay okurunda .1111tın 

alma komi.syonuna müracaatları, {3~ı:!39) 

• • • 
00,000 kilo .sığır veya koyun eti pe.zarJikla satın alınacaktır. !halesi 

4.:5.942 Pazartesi günü aaat 11 de Ba.kırköyde askeri .11atmalma komlsyo· 
mmda yapılacaktır. Teminatı 8100 liradır. Taliplerin belli vakitte komis. 
yona gelmeleri, (3025-.(890) 

• • • 
Beher kilosu •8 kurut 33 santimden 200,000 kilo sığır eti kap!llı zart. 

ıa ekşfltmcye konmuıtur. İhalesi 18.5.942 Pa.za.rteat gitnU sa.at 10 da Mld. 
yatda aekert aatmalma komlsyonunda yapılacaktır, Tutarı 96,660 lira ilk 
t"mlnatı 7249 liradır. Tallp!erin kanwı! vealkalarile teklif mektuplarını ıha· 
le saatinden bir saat evvel komisyona ~rmeleri. ( 302•-•89~) 

••• • 
79,500 kilo 8aman alınacaktır. Ekslltmcai 13.5.94:! Çal'§amba günU saat 

10,ao da Gaziantep askeri ıatınaıma ltomlsyonunda yapılacaktır. Tahmin 
'le~cll 4770 Ura ilk teminatı 357 lira 75 kuruştur, Tallplerin belli vakitte 
<omisyona gelmeleri. ( 3040-oi928) 

• • • 
.Aoağıda yazılı mevadm pazarlıkla eksiltmeıeri •.:5.912 günü aa;ıt 1:5 de 

Kırklarelındc askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır, Tallpleruı belll 

vakitte k01:1~yona 1:elmelori. 
Mlktar1 Tutan Teminatı 

Ura Olnel. Kilo 

Sade yağı. 1,000 
Kuru fa.llulye, 10,000 
Barbunya faal!lye. 10,000 
Sabun. 3,000 
Y. Mercimek, 5.000 
K. UzUm. 5,000 
Pirinç. 5,000 
Nohud. 10,000 
Koyun eti. 86,000 
Keçi eti, 86,000 
Koyun eti. 97,000 
Keçi eU. 97,000 
~ığır etL 17,408 
Keçi eti. 17,408 
Koyun eU, 17,408 
Kavurma. 8,000 
Kuru .so~an. 15,000 
Ayaktan canlı sığtr hayvanı. 36,000 

Llra 

1,775 
2,200 
2,HS 
2.550 
1,600 
3,500 
3,250 
3,200 

103,200 
94,600 

116.400 
106,700 

17,408 
19,HS,50 
20,889,60 
l0,400 

2,850 
21,600 

• 

133,12 
165 
183,60 
192 
120 
262,50 
243 
.240 

7740 
7095 
8730 
8002,50 
130:5.60 
1'36,16 
1566,72 
780 
203,75 

1620 
{3016_.849) 

• * • 
Aııağtdakl mevadm pazarlıkla ~ksiltmelerı hizalarında yazılı gUn ve 

saaUerde Geliboluda Merkez satına~n komisyonunda yapılacaktır. Taılple. 
rin bdll vakitte komlsyonn ~lmelerl. (3032 _ 4068) 

Cin-.i 
Patateı 

P11tatee 

I'atatu 

l\Ilktar1 Tutarı Teminatı lbalc 
Kilo Lira Lira glın sant 
20,000 GSOO 1020 4. li. 942 16 
40,000 
20.000 

8000 

13,61'10 
6800 
14,000 

• • • 

.2040 
1010 
2100 

!l. 5. 042 ıı 

4. l'i, 942 16 
5, li. 1)42 15 

87,000 kilo ııı~ır veya koyun eti paz.nrlıkltı satın alınacaktır, Tahmin fi
yatı 130 kuru;tur. Taliplerin 11. 5. 042 pazntesi gUnU saat 10 da Yeşllköy_ 
1c Rall paşa kö~ktindekl atıkerl satınaıma komisyonunda buıunmala.n. 

(3053 • 4959) 
• lJ • 

50,000 kilo 61ğır, koyun ' •Ya keçi etı pa7.arlıkla satın alınacaktır. Ta. 
l•plerin 7. 5. 942 per~~mbc günll sau 10 da Topkapı Maltepesinde askeri sa.. 
tmalrruı. komisyonuna yüzde 15 temlnatlarile gelmelen. (3054 _ 4970) 

• • • 
Beh!:r metresine 550 kuruı fiyat tahmin edilen 1000 metre branda bezı 

'lilmunesıne göre 4, fi, 942 razartcsl ı;Unıı saat 11,SO da pazar:ıkta satln alı. 
nacaktır. Muhammen bedeli 5400 llra olup knt'i teminatı 870 lıra•lır. 1stek. 
li'e.rin belll ı;un \'e saatte li'ındıldıda !!Jttm:ılnıa komisyonuna gelmeleri. 

' l:;o5g - 4074) 

••• 
Cinsi Adedi Klloı;ıı 

Dikmelık ıos 

Payandalık li5 
Mertekıtk 217 
K, Altı tnhtası 427 
Yan kaplama tahta· 

'' lamy11h 212 

Eh'11dı 

4 X l5 X l5 
4 X l0X l0 
4X 12X 6 
4 x 25 'I( 1,5 

X2:5X 2 

Tııh, Cl.mtı 

M. ~t. Lira Kr. 

1,620 
7,000 
G,249 6 
2,D 9 

4,210 

7li 
75 
75 
75 

lll 

BEYOGLU HALK SiNEMASI 

1. Alev Şarkısı, 2. Deniz kızı, 3. 
Kovb-Oylar yıldızı. 

Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında 
Kadınların Beğendiği • 

Yazan: M. YESAR! 
Beste: Muhlis Sabahattin 

Çivi 400 5, 10, 12. Sn. lik 1 
15 
35 

(307~50:51) 

Kumlu bez ıamorit 
Cam 

15 Top Boyu 10 metre eni 05 Sn, 
1 sandık liO,so Se.nlimUk • 

• • • 
Aşağıda yaztlı m~vari•n pazarlıkla. eksiltmeler! 7.5.M2 Perııembc günü 

f.öat 10 da Topkapı lı1tıltept.ıılnde a!kert satınalma komisyonunda yapılacak. 
tır. Taliplerin ~o 15 temlnı.>tıarile belli "akitte komtsyona gelmelerL 

(}imıl. 

Sığır etL 
Sn bun. 
Zeytin yağ. 
Elma kurusu. 

M!hum 
5000 
5000 
MOO 
5000 

(, 

• Cinsl. 
Kuru fasulye. 
Odun, 
Saman. 
Mercimek. 
Kuru ot • 

• • • 

.llllktan 
15,000 

200,000 
40,000 
10,000 
•0.00-0 

(3085-5061) 

Aşağtıla yazılı mevadm kapalı zarfla cksiltmelcrt 25.5,9•2 Pazartesi 
gUnll hizalarında yazılı ı;aatıorde J\flıraıı aııkert satmaımıı. komisyonunda 
yapılııcaktır. Talıplerin kanun! veGikalarile teklif mektuplannı komısyona 

vermeleri. 

Cin@!, 
Kunı ot, 
Saman. 

Mlktan 
Ton 
850 

• 630 

Tutan 
Llra 

63,750 
31,:500 

Teminatt lhal~ 

Lira aa.ati 
4781,25 1:5 
2362,50 16 

'(3083-5059) 

·~· 16 X 1050 eb'admda 100 ve 20 X • 
1350 e'J'admda 10 ki ccm'ıı.n 110 adet 
iç ve dı' Oto JAstlği 4.5.942 pazartesi 
günU ııaat ıo,ao da pazarlıkla aa.tııı 

alınacak ır. uhRmm n 1 54 7 

lira 60 kuruştur. Kat'l teminatı 7938 
Ura 75 kuru§tur. İateklllcrin belll gün 
ve saıı tte Fındıklıda satınalma komla.. 
yonuna gelmeleri. (3076-50:52) 

* * * 
.Muhtelif nakliyat yaptırılacaktır • 

Tahmin bedeli oi3,780 lira ilk teminatı 
3ZA3 Jirıı. 50 kurll§tur. Kapalı zarfla 
ek.siltmesi 20,5.9•2 Çarp.mba günU 
uat 11 de Trabzonda askeri satma!. 
ma komisyonunda yapılacaktır. Ta· 
lıplerln kanunl \'eslkalarllc tekli! mek 
tuplarını ihale saatinden bir ııaat ev. 
vel komisyona. vermeleri (3082-5058) 

$ * * 
40,000 kllo koyun veya sığır eti ka. 

palı zarfla ek.sillmeye konrnuııtur. 1ha 
lcal 18,5.942gUnll eaat H de Afyon 
askeri satmalma koml.syonunda yapı
lacaktır. Koyun etinin tahmin bedeli 
40,000 lira ilk teminatı 3000 liradır. 
Sığır eUnln tahmin bedeli 28,000 lira 
ilk teminatı 21,00 liradır. Taliplerin 
kanuni veslkalıırlle tekllt mektupla. 
rın1 ihale saatinden bir saa.t e~l k0-
misyona vermeleri. (3034--5060) 

* * * 
36 kalem ruıman pazarlıkla satın 

alınacaktır. Tahmin fiyatı 22,824 Ura. 
dır. Ayrı u.yrı taliplerden de ıiıınabillr. 
lhalesl 9.5,942 Cumartesi gUnU saat 
11 de Ankarada M. M. \'. Satınalma 
komisyonunda yapııacaktır. Taliplerin 
belll \'nkltte komisyona gelmeleri. 

(3071-5047) 

'* * * 
210 kUçfll< ve 56 bUyUk asit karb<ı· 

nlk ttipu pazarlıkla satın alınacaktır 
İhalesi 4.5.9•2 Pazartesi gUnll saat 
10,30 da Anl<arada M. M. V, Satın.al. 

ma komisyonunda yapılacaktır. KU
çUk tüplere 56 llrıı 50 kuruıı ve bil. 
yüklere 113 lira fi!it tahmin edilmlıı· 

Ur. Taılplcrln 2728 lira 95 kuruş kııt'I 
temlna tınrlle bclll vakitte komisyona 
~lmcJnrt. (806' 5018) 

"' * * 
Beher kilosu 3 kuruş 50 s.-ıntlmden 

500 tondan Uı; parti 1500 lon ve 250 
tondan iki parti 500 ton ki cem'an 
2000 ton çnyır otu pazarlrkla satm 
alınacaktır. 1'allpler!n 4.::i.942 gtinü 
saat 14 de Yıılovndn askeri satmalma 
kom.syonuııa t1?ıniuallıırilc gelmeleri. 

• 13080 iıOS6) 

* *' * 
Korrisyonda me\'cut evsafı dahılln

de kimye\'I muayene ile 1400 kilo sa. 
de yalı" ı:::cliı11lycdc anbare. tesllm şar
tile pazarlıkla satın alınacaktır. Te_ 
m!natı 367 Ura 50 kuruş olup pazar. 
h~ı 1.5.tH2 Cuma gilnti saat 15 te 

1 

Selimlyede asker1 satınnlnın l<om1ııyo. 
nundıı yapılacaktır, (3073 5049) 

Pazarlıkla 19 ton Mde yııtı sıı.tın 

nlınacaktır. Evsaf ve hwrwıt şartlan 

komi.llyonda görülebilir. Aaidin U&rot 
d•reccal (8) uir, İha.leai IS.15.9~2 sa ı 
g U of. te ya.p!Iacnktır. 19 ton 

sade yağ? toptan ıılmablıcceğl g ibi 
daha az m!ltdarda veya be§er tonluk 
partiler halinoo de almablllr. Tııliple. 
rin kat'l teminatlarile Harbiyede Ye· 
dek .subay okulunda komisyona mtira_ 
caatlan. (3079-5055) 

* '* "' 
Pazarlıkla 22 ton sade yağ? satm 

alınacaktır. Evsaf ve hu.susl p.rtıan 
komisyonda görülebilir. A.9ldln Azami 
dereceııJ (8) dlr. !halesi 5.5.942 salı 

gtınU .saat 15 de yapılacaktır. 22 ton 
sade yağı toptan nlmabileceği gibi de.. 
ha az miktarda veya be§Cr tonluk 
partiler halinde de aımabllir. TaJlple· 
rin kat'i temlnatlarilc Harbiyede Ye_ 
dek sub:ıy okulunda komisyona mtira. 
caatıarı. (3078--50l54) 

,,,. * * 
Komisyonda mevcut evsafı dahilin. 

de kimyevi muayene ile HOO kilo ,sa. 1 

doyatt Scllmlyede anbara teslim şar 
tile pazarlıkla satın alınacaktır. Te. 
m!natı 367 lira 50 kuruıı olup pazar. 
!Iğı 2.5.0i2 Cumartesi gUnU saa.t 'll 

de Selimlyedc askeri satmalma komis. 
yonunda yapılacaktır. (3074.5050) 

* * "' Apğıda miktarları yazılı zeytin 
yağları pazarlıkla eksiltmeye kol"muş 
tur. İhalesi 6~.942 Çar,şamba gtınU 
saat 15 de İzmir Lv. Amirliği aatTn 
alma komisyonunda yapılacaktır. 1hı:ı. 
le bedelı llzcrinden % 15 teminat alı· 
nacaktır. Taliplerin belll valdtte ko: 
misyona gelınderi. 

~liktıtrı Ftatı Tutarı 
Kiln 

50,000 
60,000 

Kunıs • Lira 

---
105 52,500 
105 52,500 

(3081- 5057) 

"' * * l(omlsyonda mevcut evsafı dahilin_ 
du kimyevi muayene ile 1400 kilo sa· 
deyağ pazarlıkla Sellmiyeclc anbara 
teslim şartllc satın alınacaktır. TcmL 
natı 367 lira 50 kuruş olup pazarlığı 
l.IS.912 Cuma gUnll saat 11 de Selimi. 
yede nskerl satmalma komisyonunda 
yapılacaktır. (3072- 50>18) 

* * ıı. 
Harbiyede Yedek subay okulu bina_ 

sı çatısının ikinci lcısmmdnld ycrlertn 
aktarrnn ve çinko oluk ve derelerinin 
tam r1 pazarlıkla mUnakasaya kon
muştur. 

Hususi ve fenni ııartıarı ve llk ke~fl 
komisyonda görUlcbılir. 1halesı 4.5. 
!H2 pazartesi gUnll ıınat ıo da yapıla. 
caktır. İlk keşfe göre muhammen be· 
dftlı (2ı:i6'5J lira (64) kuruştur. Talip. 
ıerln kat'I tcmlnntlarile Harbiyede 
Yeuek subay olrnlunda koml..'l~ontl ıııU. 
racaat.ıarı. ( 3077-5053) 1 

Türkiye Camharlyeti · 
~ 

ZiRAA T BANKASI 

Şube ve Ajanı adedi: 26{ 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri.. 
Para biriktirenlere 28.800 Ura lk:ramlye Yeriyor. 

eııraat Bankaamda kumbaralı •• ihbarsı:z tasarruf beaapıannaa mu 
60 LiruJ bulunanlara eenede' dert& çekilecek Jrar'a Ue &ga#Jd•kt 

plana göre ikramiye da.ğıtılacaktır. 

' . ' . ' . '° ., 
ı60 

100 
• 
• 

ı.ooo • 
ı,ooo • 
1,000 -
4.000 • 

1%0 
120 
160 

• '° . .. 
• zt 

• -• 
.... . 
c.soe • ... . 

Dt:KKNr: Besaplarmde.kl paralar bir eene tçlnde 151) 1İradan t.fl'1 
1Qfmiyeıuere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaa1yle ~. 

K~l<leler: 11 M&rt. 11 Hazlran, 11 EylQl, ll Bl.rtopkAnna tarlhle
~~&lolı. 

.l ; • • ~ ' • ~ •• 

1 
!stanbal Levazım Amirliği ıatınaıma 

komisyonu llAnları 

18 kalem dl' laboratuvar malzemesı aıınacaktır. l'azarlıkla eksUtmcai 
4. 5. 942 pazartesi gllnll saat 14 de Tophanede Lv. Amlrliğl satınalma ko.. 
misyonunda yapılacaktır, Tahmin bedell 305 lira 70 kuru§ kat'1 teminatı 
59 lira of.O kuruştur. Taliplerin belli vak.itte l>omi.syona gelmeleri. (708-4.963) 

• • • 
M~ \ • 

100 Rekor §lrıngası kutusuz birlik. 
200 " .. ikilık. 

1100 .. .. ,. be§llk, 
100 .. .. ,. yirmilik. 
Yukarıda ıni';(tarı yazılı rekor ı:ıırıngalan pazarlıkla ııatm alınacaktır. 

ihalesi 4.li.942 Pazartesi günU sant 15,30 d::ı. Tophanede Lv. Amirliği sa.tm 
alma komlt;yonund:ı yapılncaktır. Hepsinin tahmln be.deli 31lö lira kat't te. 
mlnatı 467 lira 25 kuruştur. İsteklilerin bcllt vakitte koml.syona gelmeleri. 

, (711-5008) 

• •• 
Saltpazartnda Lv. Me.uıul nnbarının cümle kapısı yaptırılacaktır. P&• 

zarlıkla eksiltmesi 4,5.942 Pnurtesı gUnU saat 15,45 de Tophanede Lv. 
Amirliği s.ı.tına'ma komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 019 lira 50 ku_ 
ru;;; ltat'I teminatı 138 liradır. Taliplerin belli valtltte komlayona. gelmeleri. 

(710-6007) . . .. . . 
2,25 X l,50 ebrıdındn 6 adet 1'ilrk bayrağı ve 6 adet Kızılay bayrağı 411. 

nacaktır. Pazarlıkla eksiltme.111 4.5.942 Pazartesi ı;UnU saat 15 de Topha_ 
nede Lv. Amirliği satınaıma lrnmisyonundn yapılacaktır, lstcklllerin nU-
ınune ve teminatlarile belll saatte ltomisyona gelmeleri. (712-5009) 

• • • 
200 adet kadar bUytik veya kllçUk gemici !<"enen alınacaktır. Pazar:. 

!ıkla eksiltmesi 4.5,942 Pazartesi gUnU saat 14,15 <le Tophanede Lv, Amir· 
llği .11atınalr.ıa komisyonunda taliplerin ~etireceltlerl nUmunolerden beğenlL 
mel; surellle yapılacaktır. lstckı!lerln belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(715-5046) 

Ankara ValiJiğinden: 
Kalaba köyünde yapılacak ilkokul ve yatakhane binaları lnşaaUatmıı 
eksiltmesi 11.5.942 tıı.rih•ne rastl!yan pazartesı gilnU saat 15 tc vilayet 
daimi encUmeninde yapılmak hzerc kapalı zarf usulile eksiltmeye ko. 
nuimu,ştur. 

'.? - l{eşU bedeli (30313) lira (13) kuruş ve muvakkat temlnaU (2273) 
lira t51) kuruştur. 

S - 1.steklılcrln teklif mektupııınnı muvakkat tcmınat mektup veya mıık. 
buzlar:ıc ttcaret odası \•esikalarıru V1l v!H\yet makar,ıına. istida ile mU
racaat ederek bu iş ıı;:tn alacakları fcnnl ehliyet \•eslkalarmı hamilen 
yukarda adı geçen g~nde saat 14 c!e kadar daimi encllmen relsll#lne 
vermeleri. 

4 - Bu işe alt l{eşif ve şartnameyi hergUn nalla mUdUrlOğUnde g<Sreblle.. 
cckleı1. ( 2D4D-4882) 

S:\ uıoı : ASl.\I us 
Uınumı Neşrlyalı idare eder 

Basıldığı yer: VAKiT MATRAASl 

Refik Ahmet Seve1111n 


