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Yapağı fiyatı fesbit edildi 

Devlet memurlarının yabancı 
dil imtihanlar. 

YazJlarJ 3 üncü sayfamızdadır 

Dabiliye Vellili 
istila etti 

Madagaskar 
mukavemet 

ediyor 

ııomba divası 
mlbimsalhada 

Doktor Fikri Tü-zer 
Dalıilige Vekili oldu 

Parti Genel 
Şevket 

de Memduh 
edildi 

s~kret -.-rl iği ne 
Esendal tayin 

Jetine En:nrum mt'hll!lu Or. Fik ri 
Tüzer'ln t ayini yük&ek ta.."ldlka ik tr
ran etmiştir. 

Ankara, 6 (A.A.) - Erzurum mt>
busu Dr. l "lk rl T ü7.er' in Dahlll~·e \'e-

Lava), vaziyeti 
tetkik için Ber
line mi gidiyor? 

lngiliz kuvvetleri Ma
dagaskarda ancak 30 
kilometre ilerlediler 

Pavlof, "Berlıava olan 
Hıristigandı,, diyor 

Abdurrahman dedi ki • 
• 

Vişinin vereceği b."r 

muk Jvemet em!i bir " On!ar nasıl Rus menfaatlerini müdafaa ediyorlarsa 
harp ha:ek:. t i benı· m de mat: s ıdım Türklüg ... Ü ve 

ı kili kine t.a.rlnl Ür.t>rlne aı:ılRn C'. JI. !.. • 
P. umıınıi ida re hı•,n'!tl Azalı~ına \ t' 

C. H. P . Gent-1 Sekrt>terll;'tlnc mıedk 
nıebuı;u :\lcmdulı ı:;e\'lıe t F.•wnılal ta-

sayllacakrmş ı 
Clermont • Ferl'and, 6 (A.A.) Türk menfaat!~rir.i m~= d 3faa ve tebarüz ettirmekti 

Iyi haber alan mahfıllcrde söylendı· ı llt..._ " 1 

yin t'dllmiııtır. 

(Dahiliye Vekilliğinden çekilen Fa
ik Oztrak, epeyce bir zamandanberf 
sıhhati .sarsılmış olduğu halde bir fe
dakarlık diye \'aZlfcsinl muhafaza e
d.yordu. 

ğine göre. Fransa kara kuvYet eri • 1========= 
Madagaskarda mukavemete devam 
etmektedir. 

ı.:n·aı Berllne mi Gidiyor? 
Londra, 6 (A.A. ı 'I'imes gnze

tc.<ı[nln l-'raııs:z • Isp~nyol hududun
dan sldı~ı bir halı4!re göre, ır. Lami, 
Madn:::-askar içı;allnden doğnn vazı. 

Doktor Fikri TUzer, Parti Genel ye'.ı tetkik ı;in Berllne gidecektir. 
~ekreterllğlndeki dUrUst, intizamlı Tune3 gazete.~ı bıı hebcr!n Fransız 
ve anlayı.şlı bir çalı{lma tarzile pek kaynE.klııı rndan alınd·Jını da kay. 
çok sevgi \'e saYSı kazanmıştır. detmc ktedir. 

Parti Genel Sekreteri sıfatUc rnem- Ankara, (Radyo Gazetesi) - Bu-

~ 

Yt-nl Dahiliye VekiJI l'·ikrl T üzer ı leket i;ılerl \'C halkın ihtiyaçları hak- ı Faik Oztrak g.~n Bo.~to~ ı~adro~u bir neşrıyatınd:ı 
Ankara 6 (AA ) Dablli~·e Ve- kında iki senedir dt'vnm ettirdiği 81• ok-un b'r !=ı&h .. t b' .. U ı ı;oylı• demıştıı: "Frnasa tıırafıııcian 

k llt T k ' . • - lk O. t k kı temasların yeni vazifesinde bir hı."b. olaıra·k, sıl)ie . geBn.~ ırfglord!'.1~b~-1 giri~!keek bir harekel, yirmi nltı 
f' lrdağ mebwıu F a z ra ı ge yor . u vası ar a. ır ı 111 t . 

muvaffakıyet Amfll olacağ'ına şUphe ı nı c e karşı yapdnıış n I' hareket 
rabattıızlı~ı dolayıılle Vela\le t ,·azı- yoktur. kı~etten umumi hayatımı:>-da bu sayı llcaktır. Yı~l'nin nılhver taraC-
feaJ 11ekılde ıstlfade edll:nesl bilyUk bir ' 

nden atrını r ica etmiş \'fl bu ar- Memduh Şevket Esendal P~rtl 1 tl darlığı ;;"lz!cnnılyo:- ,.e ,·ereceği her-
• . .. memnun ye e karşılanmağa değer h . 

7.11Suonn kabuJU :ile Dahiliye '\'ekt.- Genel Sckretcrlfğlne çok kıyrnetll \'e bir hAdisedir.J angı b.r mukavel"ıct emri bir harp 
haı eketl !layı lal' aktır. 

Zat er nası 1 lf Baı. Alman '\ [ ll'Zlkfark l 
kazanllacakmış? '- ll••fl ..._ __ llalt•ı 

La\.al Imtih:m ını f·:ılil ~·ıır? 

Ankara, 6 ı Radyo Ga::etesl) M a. 1 
dage.skar meselesinde Almanların ne 
yapac'nkJan <Slkkat.Lçc.kmf'!<'t, dtr • .ı\l· 
man gazeteleri Lavaliıı mihver tara- S uçlu PaYlof • uçlu s:'Jeyman 

[ 1.5 Eylül 1940 da 
/limanlar, L ondra 
hava muharebesini. 
hatta bütün harbi 
kazanmışlar, f akat 
zaferlerinin farkmJ 
varmamışlard1r. / 

-Bir iddia: BirSovyet alayı Corregidor 
imha edildi ·teslim oldu 

fından şimdi imtihan edild.ğini yaz.. Ankara, 6 (Telefonla) _ Zabı. f Alıclurrahınan konUfU)·or 1 gİbi hareket ed yorJar. 
maktadırlar. Bir Alınan gn.zetcsl, tanın sıkı kordonu altından gcçc-ı Ve Abdurrahınnr. sözleriııc şiiy· Du ifadeler z:pta geçtikten son· 
cBekliyeliın, zamanı gc ince ırrıınsa- rek mahkeme sllo 1 u :ı z'rlyoruz. le de\•am cdıyor: 1 ra Sille) manın stldası okunuyor. 
nın, Italyanın. Japonyanın ne diye- Pavlof, Korn'lof, Sı.ileyman, Ab· - Geçen celsede onların yalnız SUJeyman bu istidasında b:Jhassa 

Yuan: AJunet Eıaln YALMAN 

(? M. gazetesinin başmuharr-i 
ri Ingcrsoll'ün 90k meraklı 

bir kıtabı çıktı. Adı, (l,ngiltcre 
hakkında rapor) .•. 
~itabı derın blır alfıka ile oku

dum. Alfıkamın sebebi ııudur: In
ı;crsoll, cidden görüııüne ve sötil· 
ne inanılır 'bir ndamd~r. Geçen se. 
ne Moskovada bir kaç hatta ka. 
larak tmklkler yaptı, s~ra A n· 
karaya geldı. Orada k-endisılc ta· 
nışrp dilşüncclcrinl sordum. Şöyle 
demişti: ııRus milletinde ve Rus 
o~du~ur.da kimsenin farkcdemedL 
~ bir mukavemet kudret var. 
ra~du bozulmam~tır, aksine ola. 

1 . gün geçtikçe )'<!nl harp usuL 
er~ b' k c ır al daha uyuyor. Bu se-
n~ kıştan evvel KIY'Cf ve Odcsa 
~u~:ek1tr, fakat Lcnlngrad \'C 

os <>va dayanacaktır.,. 
Bu sözlerın ö 1 . 

mih k 8 Y cndığı sırada ver ayı akları R 
dan c~cr kalmad ı.' us ordusun. 

ı6ını iddia cd' 
yor, d<!mokrası Alemi de b ı-
rı yarıya inanıyordu. I una Ya· 
~örüştiı kleriınJ 2 1 ve 2~ıerso.ıı ile 
rihlcr ndc iki ayrı yazı ha~ri'ıl ta
aütunlıı ra geç rdlğl'rn zam nde bu 
k b an her 

es unu yersiz, miıbalAı:alı bl. 
•ddia sanmıstı. r 

Nckadar iyi bir kAh n old 
bu derecede sıkı bir ımtrhan~!~ 
geçen ve b1r taraftan da hiç IIAn 
kabul etmeyen, dürlist gazeteslle 
matbuat tar lıındc yep)enl bir çı 
f~r aç. n k ıymctlı muharririn ır,: 
glltere hakkında ınc gıbl b r ka
naate vardığı da elbette merak 
C'dılecck bir şeydir. 

Jng rso\J b~ıkın ne ılıyor: ,.1940 
~;·Iulilniın yed si lle on öcşı ara. 

10 gün içinde 100 
Sovyet taarruzu 
oijskürtülmüş 

ll l man/1Jr, Sovyet 
• hücum/arma 
karşı kcyuy orlar 

Helsinkl, 6 (A.A.) _ Fin resmi 
tebligi bildiriyor: 
Doğu cephesinde dUşman, Luhi 

cephesinde bir alayla taarruza geç. 
mlş \'e bir tabur kUV\'etle mevzileri
mize girmiştir. Bu tabur derhal sa
nlm111 ve tamaınUe yok edilmiştir. 
DUşman kayıpları 500 ölüye yUkse!
mi.ştlr. Tabur komutanı ve 50 er esir 
alınmıştır. Yapılan bir karşılık taar
nız sırasında düşmanın, başka bir a
layının mUnakale yolları işgal cdıl
mtş, bu alaya mahsus tren de tahrip 
olunmuştur. 

24 !'<isan - 5 Mayı.s arasındaki 
mllddette Fin kıtalan cephenin bu 
kesiminde dUşmanın 100 kadar taar
nızunu pUskUrtrnUşlerdir. Ayni dev
re eıınıuıında dUfman kayıplannın 
sayısı binlerce ölUyU bulmuftur. 

( De\&ml Sa. 4, 8ü. 2 de) ·=· 

Japonlar Akyab hava 
limanını da işgal ettiler 

Ruzve/t, bir mesajla 
Corregidorun kahramanca 

müdafaasmı övdü 
Londra, 6 (A.A.) - Avustralya u

mumi karargihı, Corr egidor'un tes
lim olduğunu resmen bildirmektedir. 

Aky ab Alındı 
Tokio, 6 (A.A.) - Resmen bildi· 

rfldiğ'ine göre Birmanya'dakl Japon 
kara ordusu kU\'\'etlerl 4 Mayısta 
A1tyab hava alanını ifpl etmi,ler
dlr. 

RaneU'in :Veııe.Jr 
\'a.şington, 6 (A.A.) -· Cumhurre

iııi Roosevelt, General Vainvrlg1ıt'a 
bir mesaj göndererek F illplnlerde 
hAlA çarpışmakta o'an askerlerin 
kahramanca mUdafaaııını övmUftUr. 

4o lapoo Tayyaresı DüşllriUdü 
Yeni Delh., 6 CA.A.) - Haber a

lındığına göre. bu sabah Mingaladon 
ha\'a meydanına karfı yapılan akın 
esnasında •o Jaı><>n tayyaresi dtlfU
ruımu,, 25 tayyare hasara utratıı
mqıtır. 

ceklerini bckliyellnı.> demelıted.r. durrahmar. geçen cel~edeki >:crle-ı b r koınunlst g bi değil, bir Rus 1 şu noktaları llcrJ sünme~ted 'r: 
Mlh\'ere gör<'. ı.avalin mu\'affakı· rint muhafaza ediyorlar. gibi, benim de b'r Ti.irk gibi hare· , - Alm• '.! devi-et rJcallnden Fon 

yetli imtihan i:"l'Çirmcsi Fransayı ln- Kornllof türkçe bir g~zctc oku- ket ettiğımi .söy:em;şt m. Bundan Papcnc suikascl yapmak cürmlle 
gi!tere ve Amerikaya karşı harbe sü- yor. Süleyman mütenudıycn ök· m ıksadını onltr nasıl Rus menfa. huzıırunu~ çıkarılmı§ bulunuyo· 
rüklemeııile beli: olat·aktır. 1 

sürüyor ve mendilİle ağzırıı kapa· atlt'rlnı müdafaa ediyorlarsa be- runı. Halbuki ber blgünahım. Ay. 
lRgiliz Kıtala rı :ıo Kilometre vor. Saat ıo a 20 kala re s Sabri nJm de TilrkJüğü ,.e Türk men!a· ı rıca okumak, yazmnk bilmem. 

Kadar IlerledlJer • Yoldaş basta olmak üzere hak 'm- atlcr!ni miidafaa ettlğ.:ni tebarüz Kendimi miid8fnadan acizim. İle. 
Londra, 6 (A.A.) Londranın sa- ler heyeti içeri giriyorlar ve yer- ettirmekti. Bunda da bir suç de- ridc l\T(tdrl?iumumi, davanın esası 

lA.hlyetl mahfflerl, Madaga.,kardakl Jcrfnl c:Iıyorlar. ğll blr gııyc vardır. Bu gaye be. hakkında iddiasını ileri siırerken 
mukavt'metiıı ltat1leştlğinl bıldir- 1 Zabıt k~tlbl, durusma zaptını nim bir Türk çocuğu g bi hareket müşkül vazıyete dü~ebilirim. Bl· 
mektedir. yazarken Süleyman ayağa kalk•· etmckliğim 'çin jçlmden gelen bir nııc~nleyh söyliyccek~er_lmin naza· 

Ingiliz ku,·wtleıi karaya çıktıktan vor, söz söylemek lst'yor. sestir. Bana verilen ıslmlcr şahsı- rı ltıbara alınmasını ıstıyorum. 
beri cehennem ;:ıca.ğı altında ancak • Re:s Sabri Yold:a~ ona: mın -evvelce bir dalalet içinde bu· ı - Ben homşcrlme iyilik yap. 
30 kilometre kadar Jlerlemlşlerd.r. _ Acele etmeı..: Junduğundar. İleri gelmekted ır. mak ıstcdığlm için buraya silrük-

(De\'amı Sa. 4• Sü. 4 de) X Diyor ve zabıt katibi işini bitir· Üzerimde bulunan bir maskeden lendim. Komünizm filan nedir bil· 

Çinliler 
taarruza 
geçtiler 

Nankin tersanesi de
miryclu garını , cenup 

koptsmı aldılar 

d ktcn. sonra Siileymıına ne iste. değil, b:r örtü ve p:sllkten kurtul- mem. Bildiğim makaslarını ve 
diğmİ soruyor. Süleyman reise bir mak, bunları temizlemek i~tiyo. usturalarımdır. Ve bu hal ben me· 
istida vert?rıck dileklerinin burada ı rum. zara girinceye kadar devam ede. 
yazılı oldtJiunu söylüyor. Abdurrahnuaaın a,,ıqtnırn iilt"*ı cektir. Bir glin N!yazl İstanbula 
Ayağa kalkan Abdıırrahmıının Abdurrahmıının avukatı da şu geliyor, clinrlc on:ı. yarclım etmek. 

avukatı Şakir Ziya ve Abdurrah- noktanın b,lhassa zapta geçmesini liğİm hakkır:da 'bir mektup var· 
1 lsti~·or: d B S t k 1 h · · man şu talepte bulunuyor ar: ~ ır. ana ovye onso os anesu:ıı 

- Geçen cel~dc söyledi#imİz - Onlar yalnız bir Rus gibi de. soruyor, ben de tarif ediyorum. 
b ir söz zapta yanlış geçmiştir. lil, ayni z8manda bir komünist ( Df'\"amı :? nd 8aytada) 

Ekmek istihkakı bugün 
tam olarak verilecek 

Meclis 1 •• k 1 
1muza ere eri 

Çin kıtalar1 Hangşova 
g irdi ler 

Çungking, 6 (A.A.) - Resmen 
bildiriliyor: 

Vali, /ıer türlü tedbirin 
alındığını söglügor iki kanun liyihası 

kabul edildi 
Nahiye teşkili ve idaresine ait liyiha 

müzakeresine devam edildi 
Ankara 6 (A 

Meclisi ~ .A.) - Bllylik Millet damı usullerine dair kanun IAylhaaı-

Çinliler , Çinin doğusunda umumi 
bir taarruza geçmişlerdir. Çınliler, 

Şang-hay·a, Nankin'e Hanno\''a, Nin. 
f&llg''a, Ninghe'ye ve Amoy'a taar
ruzlar yapmışlardır. 

Çin kıtaları Nankln tersanesini, 
demiryolu garını ve cenup kapısını 
almıflardır. Şehrin içinde, birçok 
yangınlar Ye fnfilikler olmuştur. Çin 
kıtaları Han~v·a girrnlfler. orada 
sokak muharebeleri yapmışlardır. 

Blrmanyada Vaziyet 
Yeni Delhl, 6 (A.A.) - Blrmanya 

hududuna gelen subaylar, şu haberı 
\'ermektedlrler: 

Bir müddettenberı muhU-llC ia
şe işleri ve kurulması mukarrer 
Mahrukat Of:si c.trafır.da Arikara
da temaslarda bulunan Vdi ve 
Beledive Re si doktor L(ıtfı Kır· 
d'"° dUn sabahki ekspresle Anka· 
radan İstanbııla dönmüştür. 

tem\n içın gelir gelmez meşgul ol· 
dum. 

Ekmel. istihkakının pek muvak. 
kat t•lan bu müddet zarfında bir 
gün tam, bir gün nısıf olarak ve. 
rılmesını temin ettik. Buna naza· 
ra.n ha•kımız ekmek istihkakını 
y.arın (bugün) tam olarak alacak
lardır. 

Mahrukat işin~ gelince, Ofisin 
kadrosu VekilJcr hc~·cUnden çık. 
rnıştır. Pek yakında b .zc tebliği 
bcklenmekh•dİr.ıı ela tarihin en mühim muharc. 

~~l,.rlrctcn biri l..onclranın gbkyil· 
b ncle rercyan etm 5tlr. Almsnlar 
k u ınuhnrcbeyı parlak blr şekilde 
r atanmışlar, fakat knandıklarının 
~rkında oım m:şlardır. EğC'r Al· 
k anlar. ~ilnclt' kj yüz ta~ ya reye 

ısağınd'e tııgUn, Refet Canıtezln re
Oplanmıştır. 

Erzurum • Karnbıyık hatları dar 
hattının Mim Mlldataa v kAl ti 
devrine ve örn ld e e "" 

nın müzakeresine devamla encümen
den gelen dört madde 1 e JAyltıanın 

diğer iki maddeal kabul edllmif ve 

bir maddesi encümene gönderilmiş
tir. 19 uncu madde üzerinde muza. 
kere cereyan ettikten ııonra cuma 
gtlnU toplanmak üzere içtima& son 
verilmıştlr. 

Müttefiklerin Birmanyndaki rica t
lerl sür'atle ilerlemektedir. Pek faz
la Çinli ile Ingilizlerin Japanlar ta
rafından esir edileceğJ muhtemel sa
yılıyor. 

Şantung'da \'azlyet 
Çunklng, 6 tA.A.) - Şantung'da 

vaziyet karanlıktır. Çin tebliğ, Ja
Ponların Birmanya yolu uzunluRun
ca ,ımaıı f&rkl istlkametınde tıerlc
rneye devam ettiklerini blldırnıekte
dır. 

Gerek kurulması mukarrer Mah 
rukat Of'si ve ı;;crekse muvakkat 

olarak ekmek i~tihkakının yarıya 
lnr!'rilmC"si hakkında kendis:ııe 
müracaat cdPn bir muharrlrim ze 
Vali \'c Beledi) e Re si şunları s(iy
lemlşlir: 

•- V !Ayetin tebl ğinde de b!l
dlrild ğı V'~çhllc bu miktar. mu· 
vakkat ve: bütün memleket-O şa· 

mil bu tedbirin devam edeceği şu 
bir kaç gün çlndc m;haili im
kanların azamisini. kullanarak ek
mek istihkakını bir gün tam, er· 
!esi gün nısıf olarak verilmcslnı 

Val i ve Bell"rllyc Reisinin bu 
sözlerlındcn ar. laşılacağına göre 
halk bugün ekmek lstihkskını 
tam ve yarın yine nısıf olarak a. 
lacaklardır. 

<ıd r 7.,ı\ ~ t v.-rmcı?I ı?oze ıılarak 
(Dr\ amı Sa. 4, s. 3 de) + 

. are kanununun ye-
dıncl maddesinin detfştırilmeslne da-
ir~:~" layihaları kabul edilmiştir. 

ıye lefkllı ve idaresine ve na
hiye mUdiJrlerlnln intihap ' 'e ıstıh-

VaJJ ,.e Be.lediye Reisi Lfttfl Kmtar 

Yine öğrendiğimize göre Vali 
ve Beledi~ Reis.ne Mahrukat O· 
!isi faaliyete geç 'nceye kadar bu 
ipl~rc bakacak: bir müdür tay in-t 
müsaadesi ver.Jmı,tJr. 
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Bin yıllık 
bir gidiş 

Yazan Cemal BARDAKÇI 

Piyango 
biletlerinde 
sahtekarlık 

Bir şebeke nihayet 
yakayı ele verdi 

_ 5 _ ı yor, daha evvel tayin olunduğu 1.stanbul Em!liyct tcşklliltı, 1\iil-
Sıv;o~ va.iliğine gidiyor. Derebey- Ji P.yango bil~tlcri üzerinde SJh· 

.~ ·man ogulları Jevr.nde de- lcr de zararlı faaliyetler.ne rahat- tekftrhk yapmak ve bu srıhte bi· 
~ rebeyllk \·e ~şiret sistem· ça devam ediyorlar. letlerle Piyanıo id.ırcsindcn parrı 
.•r.ne ilişllmcd· Hatta tımar, ze- CiJmhur:yetin kuruluşu arife almak suçu üzerinde bir şebeke 

:.ı net mukataa, iltizam u.;;ullerile, s1nde buralarda içtimai, lktrsadi, yakalamağa muvulfak olmuştı.ır. 
a.. ret aıayları teşkililtİle, beyler- zirai durum b:n yıl evvelkinin ta- Şemsettin adında zckisını !ena 

1 ~iret re slerine ve mensupları- mamilc ayni ıd .. Çölden gelen, dağ bir ınaksaıt için kullar.mağa k.:ılkr. 

0 .., a~ıl k. kumtındanlık, kayma- lardan inen aşiretler aç kurt sürü- şan bir del:kanh ile Agop adında 
kamı-~. r'lh':.,.e nıüdürlüğü g lc-1 gib: ova küylerinc saldırırlar, bir sabıkalı \'e K:ryakiçe adında 
\·azifeicı· ac ' .• 1 ·~ !.; ·ctile )an~u· ar. yıkarlar, eller:ne geçen çok güzel bir Rum kad-11.!ndan 
bu!'llarıri nüfuz ve kudrC'tler, şe. her şeyi toplayıp götürürlerd:. De- ibaret olan bu şebeke, Milli PL 
rel ve itibarları hükümet nüfuzi- rebcyleri arasında da nüfuz kav- yGngonun bur.dan evvel·kl c::ekill
le de kuvvetlendirilmiş, arttırıJ_ gaları eksik olmazdı ve bütün bu ş:nde bir kaç b;Jetin numaraların
mıştı. Bir araiık. gal:ba bazı A\·- tcılanlardan. vuru~malardan en c;:ok da değİşikllk yapar ve çektiğı bin 
rupa devletlerinin Bertin muah"- zarar gören de bir aşirete veya bir sek'.z yüz lira :le Piyango idare:;:_ 
dcs ne dayanarak yaptıkları bas- beye bağlı bulunmıyan köylerdi. ni bir hayli zarara sokar. İd:u enin 
kı üzC'rine şark vilil\"etlcr·mizde Küçük ç,ftc;:ilerin tarlaları k3h İstar.bul şu'bcsi, geç.miş ve 'kra
ı~lııhat teşebbil!llerıne g:r:şildi: zorla, kclh türlü dolaplarla elle- miyelerı ödenm·ş biletler üzer:n-

1878 - 1296 yılında Van, Erzu- · r.nden ahnıyordu. l\.tc3'.!1A sekiz on de hesap ve tetkikler yaparker:: 
rum, Billi.s taraflôrına veZ:r (Yu- sene evvel ölmüş ktm~clerin mah- böyle bir sahtekı\rlığın vukuunu 
,!:Uf Paşa> nın. Dıyarbakır. l\1amu- kemelerde şahit olarak dir:lenil- o:nlar. derhal işi !tgili makamlara 
rctülflzlı:, Sı\·as v.13yetlerlne de mesl. tapu dairelerine götürülerek bildirmekle beraber kendisi de 
Borşa kom serı (Abidin Paşa) nın tarlalarını satıp parasını aldıkta- bazı tedbirler alrr. Şeb-ekenin ele· 
reisl kleri altında birer ıslahat he- rına dair L krir verd·rilmesi ek- başısı Şemsettin son 23 nisan ke
yct. gönderildı. slk olmuyordu. Bazan köylüler, şİdes;nde de bir kaç biletin nu-

Di;r;,rbakıra varır varmaz, A- ı kendi arzu ve rızalarile toprakla-ı maralar1nı, al:lkalıları şaşırtacak 
b:d n Paşanın ilk iti .yüz kadar de-

1 
rınt, hatta topt'.Jn köylerini bey- b:r ustalıkla. kazır ve . ikram:ye 

rebeyi ve aşıret reıstnı toplayıp ı tere ferağ ediyorlardı. Çünkü hü- kazanmı, bıletlerden bır kaçının 
garp v 13.yetlerine göndermek oL kümet saldırılar, yağmalar karşı-! numaralarır.ı bu biletlere basar. 
du. o sırada Abİdin Paşanın husu- stnda seyirci kalıyor, köylüyü h'~ ~ Ni~ayet bu bile.tıerle P iyango ida
si kiltib bulunan Diyarbakırlı (Alı maye etmiyor, or.unla h'ç ve asla res.nd n 500 Ura alırken yakayı 
Emirt Efendi} merhum Pa,anın bu ilgilenmiyordu. Ve bu sebeple her ele ver.r. Evinde yapılan araşhr
hareketi hakkında şu mülBhazaları 1 hangi bir beyin veya aşiretin bas- mada b:r kısım piyango biletleri~ 
yürütüyor: 11Doğrusunu söylemeli, k.lı::ır.dan, zulmünden. tecavüzün- le 1700 küsur lira bulunur. B u
bu muamele pek zaruri id:. Çünkü den bizar olan, canları yanan köy- nun üzerine suçlu tevki:( edllerck 
bir bah<;eyi 1.iyıkOe yetiştjrmek ve Iü!er selAmetl dij"er b:r beyln ve- biraz sonra tutulan suç ortaklari-

"••cek taze fidanları filizi le birlikte Müddeiumumiliğe gön-
yel.-4:,;ocı· . . . ~ . en- j ya aşiret reisin:n kanadı altına sı-
mes ne \'e kuv\'et.ine manı olma- ~ınmakta buluyordu. Gerçi bu derJmişlerdir. 
mak .çin d·kenlerini ve hattA fL , . D ün ikinci sulh ceza mahkeme-
d 1 1 nd t

. b stğır:.tşla hi.ırriyetlerıni, emlAk ve 
an arın ara arı a ye ışen azı sinde sorguları yapılmıştır. 

biçimsiz dallarını b:le temizlemek 1 ~raziler;ni kaybediyorlardı. Fakat Verdikleri .!adelerlne ıöre 23 
J;'.izım olduğu gibi bir mülke. veya 1 ç olmazsa canlarını kurtarmış 
b r ı·ilAyete düzen vermek ;çin de oluyorlardı. Orla çağlarda garp- nisan piyango b:Jetler:n-e isabet 
ıslahı imkAnsız bazı adamları, ad.l taki derebeylerinin zavallı esirle- eimiyenlere etmiş &:ibi ıöstercrek 
\"e hakkaniyet dairesinde araların- rinden aldıkları evlenme vergisi 1850 Ura almışlardır. Nmnaraların 
dan çıkarıp temizlemek 1Azımdır. 1 (Commodum nuptlarum) bura- tahril ed.ildiğlnl b-tilll Piyar.g:o ha
Bu nefyedılenler ic;:lndc mülk ve larda da vardı. ber almış ve bu suretle yakalan
l}lillet;n baıına. b r bela kesilen) Has.ılı, aşiret re.sler~. dcrebey- mı,ıardır. 
(Mılli İbrahim Ağa (paşa) ve (Mi- !er; kendılerlne ait köylerde otu-

. Neticede Kiryakiçe ile Agop 
ranlı l\Iustafa .Koto) gtbi zalimler ranların mallarr, car.ları ırzları ü-
ve cebbarlar da vardı.ıı . . . serbest bırakılmıştır. Şemsettin 

Abid. p Dl b k. d zerinde lstedıklerı glbı tasarruf c- tevkif edilmiştir. 
ın /şa, yar e ır en E- . . 

llzize geçi)-Ur. Orada da derebey- f derlerdı, vergı alırlar, mahkeme-

lcrlle -a ·irC!t reislerinden bir kıs- lcr kurdurarak ..suçlu saydıkla
mını toplamıya başlıyor. Fakat o re kimsel-cr hakkında hükümler 
günlerde Dahiliye Nazırlığına ta- verdirirler ve icra ederlerdı. Eski 
yin olunan (Mahmut Nedim Paşa) Dinatosların ylrminci asırdaki bu 
dan şu telgrafı alıyor: 

\·arislerinln s:13hlı 
•Diyarbekir viliı:}'"tinden mu- vardı. 

hakemesizce bu kadar k"mseler:n 
r.efiy ve tebit olunması caiz olma-

kuvvetleri de 
(Arka;ıı \"&r) 

c. Bardakçı 

dıt<ndan can.ıerın u•uı dairesinde Mensucat karnelerı·nı·n 
ınc.hkemelere tevdiıle haklarında 

verJecek hOkümlere göre ceza 
görmeleri !Azım geldiği halde bu tevziatı 
nun hıIB.flna hareket etmiye ne-ı DU...'1 akşamk gazetel .rden biri, 
den mecbur olduğunuz hakkındaki halka ver"Jecek mensucot karne
cvrak ve vesıkaların derhal gön· 1er;nln bu sabahtan itibaren dagı
derilmesi ve bundan sonra bu gibi I t.ılacağını ya:zmıştır. Bu haber yan
k•nunsuz hallerin yapılmaması.... lıştır- Dün alakalı makamlardan 

Bu ve bunu tak~p eden ayni yol- Oi(rendlğimlzc göre, bu kamıeler 
da telgraflar üzerine Ab din Paşa önümüzdeki cumartesi ve pazar 
başladığı iş: oldugu yerde bırakı- günleri her mıntakanın İaşe me-

murları tarafından dalrtılacak:tır. 

l)A\ll)tl 
Karr.c sah plerinin haıı1gl günler· 
de ve hang: majaza1ara müracaat 
edecekler ayrıc? ilan olunacak-

Feci bir kaza daha 
Pul tüccarı B. Ali Nusr.ı Pul

han, bugür.lerde büyük bjr acı 

geçırmiştır. Beş yaşlarında otlu 
Alkan, ortalıkta oynarken nasılsa 
asansör kapısından içeri '8tlamıs, 
o sırada yukarıdan gelen asansö
rün altında kalarak ezilmiştir. za
vallı baba, bu kaza esnasında se
yahatte bulunuyordu. Avdetinde 

felaket haberile karşılaşmıştır. 
Nu~ret Pulhana uğrad ığr acıdan 
dolayı en derin· taziye ve teessilr
lerimizı bildiririz. 

Tek tip yağ için 
tetkikler 

Şehrimlzdekj a!Akadarlara ge
len haberlere göre piyasaya tek 
t:p yağ çıkarılması etrafındaki 
tetkikJer il~rlemektedir. Ankara
dan şehrimize bir yağ mütehassısı 
gelmiş ve Mıntaka İktı..at müdür
lügünde bu iş etrafında meşgul 
olmağa başlamıştır. :t? l> tl [A\ ~ektör valiyi ziyaret etti 

1 eıü~:~ner~~~i R~!tö':eı~;~e.ı R!;~; b~yg r:ıy~saz~~I~~::, 
Madagaskarda doktor Lıitfl Kırdarı ziyaret ede-

rek yeni yapılacak Fen Fakültesi 19 mayıs GençLk bayramına 
Araplar binasının planları üzerınde görüş- iştirak edecek ortaokul t2 Iebelerl· 

tF:!!!:!._ ünlük aJo'LkaJarın btıtün pro
\\:;U jektörlerl bu ~anl_)·ede 'lada-

~kara ı;e,·rıımı, bulunuyor. Bura'lit 
t•o-grafya, tar-i h baknnından ınt'('lıul 

bir itlem dtKlldir. Fa.kat her gU.nkU 
l~lerlne, ıi.N,,·ltrine daln11.,. olanlar için 
JTieçhuldur. 

.'ladagaskar tarih nln en meraklı 
taranarından biri, bura6'111ın a~ırlar

ca bir nevi . \reıı ınti,.tf!n1lelce4't ha
lind~ bulunına.,ulır. , \raıı akrn<'ıları 

u:ıu.n me ateleri a,arak buraya ta.
kını takun akın etınf<:lf'r \(' "'flhllle
rln en iyi taraflarında .\·erle,nıı,ıer

dir. Bunlardan b r kısmı ;t·erıı halka 1 
karı,mı,tır. Fakat bir takımı da bA-1 
il .~rap cen1Jatlerl haUndf' .Ya,amak
ta \·e ara?('a konu,n1akta.drr. 'lada
J;"&skarın )"Crll ll'tanına da "ıA.\ 1, 1z 
raJl('a kellnıe karı<:nıı~tır. 'l~lü 

oy, giin lı,lmlerl, elbl-w_\·e, e>v e~ya.,ı-1 
na, para,ya, n1uslki.\·f'. kitaba, .\·azıya, ı 
göklere ,e-.a:re.Ye a.Jt ı..,tmlt>r hf'p 
araıı<:adır. 

\ladaga...,kar tarihi, :t rrll kabileler 
ar&'lrndakl muharebt'lf'rlr doludur. 
Fakat 18 ln<·I a....,ırdan ..,onra bu ka
bllt-lerden hazan biri, hal.Jlıı dlA"f'rl 
htıklm olarak bir l\fadaga.-,kar hUkQ~ 

metı kuru.bnu.tur. Fransa 188S Ue 
l ISJ arasında bu hükOn1ete kar,ı 
harp atarak 'ta.daga~kara "ahiıı ol· 
mu,tur. 

müşlilr 

Soruyorlar · 
Bir fiyat tahmini 

tem altı ay sürmüş 
•.•• - '.\"e ohlu 'CnJn zJncılr 

i.,1 ... 

- ırı~ ,.ornıa, 17 ;ubattanberl 
hii.IM. koml,.yonda! 

- Takff> etmiyor rnll.8un yok
ıo.a '! 

- Bıktım, maııdıın Ye cereya
nına bıraktım l<;I artık. 

AnJadığıma göre-, tram\"ayda 
görU,n1elerJne- kulak mi'Jaf1rl ol
duğum bu lkt vatanda,tan biri 
de\·let müeır,-.e"'elerinden birine bir 
zln<'lr "'i&tınak ı,tenıl~, o müe~e
<.ıe de u"ıule uyarak teklif olunan 
llyahn uygun oluı> olmadığını 

J 7 'JUbatta I~tanbul fiyat müra. 
kabe komJı;yonundan bOnnuı:. A 
radan Uç &)· ge(ti,tl halde komı,. 
yon bu !'\orunun C('\ ahını venne
n1i'j •••• » 

Bunu bir okurumuz yazıyor ve 
oruyor: 

- Bu teahhürun aebebl n~r 
acab'! 

nın bayram günü yapacakları spor 
gösterilerinin provalarına Fener 
ve Şeref stadlarında bugün ve ya_ 
rın da devam edilecektir. Bu a. 
yın 15 ·nde F ener stadında umumi 
bir prova yapılacak ve bunda 
~österiye ~~Urak edecek bütün ta· 
!ebe bulunacaktır. 

lstanbul ithalat ve ihracat 
birlikleri umumi katibi 

Ankaradan geldi 
nır kaç zamandanberi Ankara

da bulunmakta o1an İstanbul itha
lat ve İhracat Birlikleri Umumi 
Katibi Sal<lhattin Çuhruk, şeÖri· 
mize dönmüştür. Umu.mı k:ttlbi n 
Tictiret Vekciletind-en yeni direk
tifler aldığı ve bir kaç gUne ka
dar bunların tatbikına b•şlanıla
cağı söylenmektedir. 

Yeni Sabah refikimiz 
Dün dördür.cü yılını bit re-n 

Yeni. Sabah refikimlzi tebrik eder, 
çok yıJlarii yetişmesini dilerız. 

Ozür dileriz 
'lünderecahmızın tokluğu doılayı

sUe cSönnıeyeo Ate,ıt romanmuzı 

bu tin koyama.dık. Oku.yucuJaruruz
dan ödr dilem. 

VATAN 

Bomba divası 
mühim safhada 

(Barı! inci sayfada) 

Bir daha Niyaziyi göremiyorum· 
Btııihare ondan aldığım bir mek
tuptan Rusyaya gittiğ:ni öğreni

yorum. Bir insana Sovyet konso~ 
loshanesinı tarif etmek bir suç 
mudur? 

Nlyazhlen gelen mektup 
2 - Bilfıhare Niyaziden aldı

ğım b:r mektubun içinde, kardeşi 
Fahriye ait bir mektup çıkıyor. 
Bana yazılan mektupta, diğer mek 
tubun Fahriye gönderilmesi iste
niyor. Ayrıca Yugoslavyadan ge
lecek piltosunun kendisin·~ gön
dcr;lmeslni rica ediyor. Ben mek
tubu Fahriye gönderiyorum. Fa
kat paltoyu bir türlü alam:ryorum, 
geld;ği yere gönderilmesini posta. 
neye söylüyorum. Fahri ve Nİya
ziye de vaziyeti bildlrlyorum. Bir 
gün yine Fahriden bir mektup a
lıyorum. Karde:ıi, Nlyaziy.ı kışlık 
ça.maşır göndel"miş. Bu çamaşırlar 
Adapazarına giden bir kadında vo 
bir bavul çlnde :mış. İyilik olsun 
diye kalkıyorum Adapazarına gi
d.yorum. Fakat bavul boş. o sı

rada Abdurrahman Yugoslavyaya 
gidiyordu. Ona, bu bavul mesele
sini Fahriye anlatmasını söylüyo
rum. Abdurrahman gel•nce ikinci 
bir bavul getiriyor ve onları, için
de ne olduklarını bilmeden saklı
yoruz. Nihayet Ankarada iş bulu
yor ve buraya geJiyorum. 

Kornllofun ka, \ e :-öz i.pretJ 

Fahriye de yazdığı:m bir mek
tupta bavulları ne yapacajımı so
ruyorum. Aldığım cevapta bana. 
onları Sovyet serarethanesine tes
lim ebnem söyl-eniyor. Ben sefa
reth.anede kimseyi tannnadığım 

İçin huzurunuza amme şahidi ola· 
rak çıkan Romanski'nln delcl.letile 
sefarethaneye g:dlyor ve orada, 
ilk rasgeldlğim maznunlardan Kor 
nilofu görüyor ve bana öğretildi

gi veçhile Novikofu görmek iste
diğimi söylüyorum. Kornilof bana 
kaş ve göz lşaretile beklemekliğL 
mi anlatıyor. Nihayet, ismini son
racı.an öğrendiğim Donikalo!'la be
raber çıkageliyor. Ona vazl)"'ti 
anlatıyor ve bavulların Niyazlye 
'gönderİimesi-ni söylüyorum. Ba
vulları alıp gldlyorlar. Bor nıüd
det sonra avdet ederek bana, uB iz 
mektupları aldJk. Bavullar ve el~ 

biseler sende kalsın• diyorlar. Ben 
almak istemiyorum. Onlar ısrar 
ediyorlar, mecburen alıp gidiyo
rum. 

Muhterem h3kİmler, benim ye
rimde slz olsaydınız ve bir hem
~eriniz slzd-en böyle birşey iste
seydi yapm~kt3 tereddüt eder 
miydiniz? 

Korıtllolun sefarethaneye daveti 

mı kabul etmes}ni rica ederim. \ 
EvvelA sözüme başlarken şu nok
tayı arzetmek isterim ki şimdi, 

bütiln tahkikat evrakı muhtevası
nı öğrend:ğimiz şu anda ceza mu
hakemcıcri usulü kanununun 
142 nci maddesine muğayir hare
ket edildiğin. gördüm, çünkü du
ruşma başlamazdan evvel bu tah
kikat evrakı bize getirilmemiştir. 
13 ve 17 mart tar;hli zabıt vara
kaJarındar. başkası duruşma baş
lamazdan evvel bize göstcrilme
mlştı. Bunlara ancak duruşma sı
rasında vakıf oldum. 

Reis, burada Pavlofun sozunu 
kesiyor ve tercüman vasıtasile şu
nu söylüyor: 

- Olsun elendim, şimdi vakı:f 
oldu y.a ... 

Pavlof devam ediyor, diyor ki: 
- Diğer zabıt varakalarına şa

hitlerin ifadelerine, mütehassı~ ra
porlarına ancak 1 mayıstan 5 ma· 
yısa kadar gcÇ<?n müddet zarfın~ 
da ve yapıl2n tercün1eler esna
sında vakıf oldum. Yani ancak şa
hitler din'lendiktet\ sonra burllar• 
öğrendim. 

Re:s tekrar tercümana diyor 
k'· 

- Kendisine söyleyin, şahitle
rin ifadesine anc~k dinlenildİkle
rirden sonra vAokıf olunabilir. İlk 
tahkikat esnasında şahitlerin İfa_ 
deleri maznuna bildlrilm-ez ... 

Pavlof cevaben: 
- Yalnız şahitlerin ifadeleri 

değil, d:yor. Diğerlerini d<! sonra
dan öerendim. Ceza muhakemele
ri usulü kar.ununun 239, 236, 135, 
413 ve 437 nci maddelerine istL 
naden ~şağldaki hususların y2-ptl
masını dilerim: 

1 -:-- İlk tahkikat sırasında din
lenmış olan Hilmiye ve Hasa n 
Yemenici, Tal ip Muharrem ve 
Şeri!e Gülserer.in dinlenmelerin· 
isterim. Bu şahiUerin ifadesine 
müracaat edilmesı sebebini şu 
noktalara istinat ettirmck teyim: 

Omer, hiç hutalanmamıtt 

Tabibi adltden gelen v-e .dijer 
rcporlarda bulunan noktalara gö
re, sufkasd esnasında berhava o
lan· şahsın ya;:ı:ı 30 _ 4-0, boyu ı 62 
d_ir .. Kendis i müslüman değil İıı
rıst.ıyandır. Çünkü si.lnnetsizdlr. 
I-Ialbukl berhava oldutu blldirll.c::J 
Ömer 23 - 24 yaşlarında bir genç
tr. Boyu 1,56 dır. Bunu Süley
man ve AbdUrrahman ve diğer şa· 
hltler söylüyor. B inaenaleyh, mü
tehassısların fenni raporlarına da 
ayrıca inanmak IAzımdır. Keza bu 
raporlarda, berhava olan adamın 
karnında b:r ameliyat yarası bu
lunduğu v.e bu ameUyatrn da altı 
ay veya bir buçuk sene evvel va
pılmış olduğu yazılmaktadır. Tes
blt edildiğlne göre Ömer, Türki
yede bir buçuk senedenberl bu
h-!.mnaktadır. Yukarıda isicnl-er·nı 
'?Jldirdiğim ve İzmirdc bulunan 
Ömcrin akrabaları, onun hiç b!r 
ameiiyat geçirmediğini söylemek
tedirler. Ömerin teYZesi Hilmiye 
bu noktayı bilhassa tebarüz ettır
mlştir. Ayni gün ifadesine müra
caat edilen Hasan Yemenici Öme· 
rin vak'a B:nından bir bu~uk ~Y 
evveJ.ine kadar ne İzmirde r.c ele 
İstanbulda ameliyat olmadığını, 
Talip Muharrem de, Ön1er!n Tür
kiyede hiç bir zaman hasta oJma
mış olduiunu sarih olarak söyie. 
mişlerdir. Halbuki mütehassısla.rın 
raporları, parçalanan şahsın ame
liyatlı bir adam olduiunu fe'1ni 
bir şeklide isbat etmiş bulunuyor 
ki bütün bunlardan .anlaşılan, p r 
calanr.ı. adamın ve hüviy~tin 'n 
tesbit edilmemiş olmasıdır. Ayr:l 
zaman.da bu ad$nı sünnetsizd;r. 
Halbukj müsliim.anhkta sün,·e! 
olmak mutlak 1Azımdır. 

Omerin akrabalarının şahitllğl 
isteniyor 

Ömerin sünnetli olup olmadı~• 
hakkında ;simlerini bildirdiğim ak 
rabal~rına ilk tahkikat sırasında 
bu cihet kat'lyycn sorulmamış, 

yalnız Abdurrz~manla St.ileyman- ı 
dan bu C!het oğrenilme-k 1stenil· 
miştir. Elbise parçalarına gelirce· 
Bunlarla- Ömerin hüviyetini tes- ı 
bit oetmek imkJ.nsızdır. Abdurrah
man, Süleyman ve diğer şahitle-! 
rin, ömerin elbiselerini tanımı$ 
oldukları yolur:dakl if2deler: heın 

hukukan, hem de pratik olarak 
sakattır. Çünkü her büyük şehir
de Eyni renk kumaştan elbise ve 
palto giyen ve altı kauçu~ aycık

kabı taşıyan in~anlar görülür. A~'
rıca Süleyman 28 şubat tarihli 
'fndcsindz. Ömcrin siy.oh ve alt. 
kösele ·bir iskarpin g·ydlğini de ( 
söylemiştir. 

Nih~yet, tcrt p ed imiş bulunan ı 
bu suıkasdın gaye ve vüs'ati ve 
tert'bindekt ustalık nazara ahnll
cak olurs~ şu öğrenilir ki bu iş: 
y:pınış olanlar, yalnız bir fikir 
uyandırmak .maksadile _parçala- ı 
qan şahsın Ömerln clbıscler·ne 
benzer elb 1 ı.:e tedarik etmesini vc
Y<ı bi_zzat Ör.'1erin elbiselerinin .o-

1 na g·ydirllmış olması kc.Yfil·etını 

ortayJ koyar. Şerife Gülseren, 
ilk tahkikat sırasrnda Ömerin ik: 
bavulu olduğunu, bunlardan bir 
tanesinin evrak çantasından kü
çük, diğerinin daha büyük oldu
ğunu ve hatta blr gün kendisinin 
bu büyük çantayı ka-ryola altın
dan çıkaramadığını ~öyl~miş ol
mJsına rağmen ilk tahkikat sıra
sında bu iki bavul aranmam1ş ve 
ortaya çıkarılmamıştır. Ben ~ah

san Türkiye ile an'ancvi ve tarL 
hi dostlukla bağlı bulunan Sov
yetler Birllğ:nın bir vatandaşı ol. 
marn dolayısite kendi müdafaam
la birlıkte Türk adliyesinin ve
reeeği hakkaniyet esasına dayanrr 
karara, bu suikasd davasının ta
mamen aydınlatılmış bulunmac;ı. 

na ve bu hususta esaslı tahkikat 
yapüması l8zJ.m geldiğ:ni bıldiri· 

rlm. 1 
Jklncl d""fl 

İkinci di1eğim şudur: Hadise 
mahallini tetkik eden ve raporla_ 1 
ı:ını vermiş olan albay. Tev!iklıe 

Muııa ve ~eza doktor Mark Tayyo 
ve Tabibı adli Behçet Kamayın 
da şahit olarak dinlenmes nl rica 
ederin1. Bu şahitlerin dinlenmesi
ni de şu noktaların aydınlanması 
için zaruri buluyorum. 

Reis Pavlofun sözünü keserek 
tercüman vasıtas.le soruyor: 

- E~babı mucibe yukarıdakL 
nin ayni mi, Yoksa başk"3 mı? .. 

Pavlof, bu esbabı mucibenin 
b~ka olduğunu söylüyor ve söz· 
lt-rıne şöyle devam ediyor: 

- Tayyo ve Be~et Kamay şöy 
le demektedirler: .. Suikasd ustaca 
haztrlanmı~ır .• Bu bir faraziye
dir ve isbat edllmemiştir. Ayrıca 
abaylar, jnfilAk eden nesn~nin 
bomba olmadıfını bildirmlşlcrd:r. 
Bu suretle anlaşılıyor ki patlayan 
şey k"urugürüıtüye yarar, tes'.rstz 
bir maddedir. B inaenaleyh bu ra· 
oorlardan hiid'se hakkında şu 
doğru hükme varılabilir: 

Bu teşebbüs bir suikasd değil. 
dir. Zira su ifk:asd diye vas:fls.ndı
rılan iş neticesinde, !nfilA.k mad
des'.ni taşıyan şahıstan başka kim
se zarar görmemış, yalnız bir kaç 
kişi ufık yarahır almıştır. 

So.lkMt defli, nttmayı, 

Tekrar ediyorum bu b'.r suı
ka<d değil bir nümayişten ibaret 
bir hareket olmuştur. Bunun böy
le olduğunu teyit eöen noktalar 
da çoktur. Zira, dinlenmiş olan şa-

(J>evamı 3 uncu sayfada) 

Komandos'ların 

başkomutanı 
R ngl11z.1er; hava, deniz ve kar& 

U ktı\'\"t>tlerlnin blrlik hareket·

Je :ini bac;;kınlar ~yaı,an hUSU'İ tfı

llınlerlc hazırlunn1~ fedai mtifre
zelt-re (t'oınınaudos = konıandos) 

ad1nı taktılar. 

hıglll:ı komando'l'larıuın Nor\·e('
te '\"aag.,o ve Lefott>n adalarına, 

daha ~onra Şin1ali l "ran .. a'da. bir 
tel~lz: l<.ıtas)·onuna ve nlha.yet Saint 
Xazalre deniz. li~sline yaptıkları 

ba<ikınlar ,., koınandos baskınları
nın bundan ıı;onra tok arttınJacağı 
hakkında ln-C':ıtereden gelen haber
ler okurlaranız:ın ha.brında ellt& ge
rektir. 

Son günlerin en önemli olayı o
lan ":\fndaga'.!Jko.r'ın ı,gaıı sırasında. 

Jlk hare ketlerin, birlikte hareket e
den ha,·a, dc-niz ,-e kara koınandOl't
Jan tarafından ~·a.p1ldığ1 anıa.,.ı· 

rnakta, bunlara para,iit.çölerln dt 
dahli olduğu haber ,-erUmektedJr. 

Gerçekten ö~1e anıa.,dıyor Jel 
bundan böyle !tık sık, koına.ado&'lll~ 

rrn bek.lenmed.k ı,ıerinl öfrenece
ğlz: Bunlar belki bozan kliçük. ha
zan da. Madapskar'da &lduğu gibi 
geni' ölçüde olacaktır. 

Bu komando&'ları kim Ware edi
yor? 

Konınndo,•ıann be.,komutanı, lrt
giltere kralının kuzenlerinden de
nizde amiral, karada general, ha, .• ~ 

da. mare,aı olan Lord Mou.atbatUD· 
dlr. 

41 y&'}ında. olan Lord, tnrııtert 
yüksek kun1anda Jaeyetlnin en ıerıı: 
komutan ıdır. Lord, ,ımd.iye kadBr 
kendJsine verilen &&kert vazifeJerlrt 
hefC"'lnde yük~k ,._,ınarmı me)· 
dana vurmY,, komandOl!l'larc ınu•" 
ve tanın ettiren amiralin ye!'lrW!I ıt· 
çir Jn1:lıj, sonra. Amerlka'da. tAJnlrdt' 
bulunan «lllu~trioull» tayyare ıe· 
mı-.ı kwnandanlığına tayin edtıod~· 
oradan da bir bombardıman ı.yyı· 
re.ile AUantlğl a.,arak IagH~1' 
gelnıiş ve o zaınandanberi de >c:etı · 
dJ,-nl, geceli gündü.zlü, komapda6" 
ların tan:ıJn1 ve idaresine vemdı,ttr· 

Bu üç rUtbdl başkonı•l&n. tel' 
likeyl ve mUca<teleyl seYer, en feC'' 

tarttar içinde sli.künet ve Jtidaf'tl 
kaybetmez olarak tanımruşbl'· 

"""""'' et~:,eı!~·:.ı:~: ;:;e t!'r.~r 
atılan bir torpllln gemiye .ıof"' 
geidlflnt görunce soğukkanlıl4~, 
dan zerr~nl ka)•betmcden: '" 

0
_ 

birçoklarınuz.ın canı na. kıyac.a>l 
111

, 
lan bir torpil• dediği hikaye ed , . 
yor. Kclly gerçekten de ıorplll Y 

• mıı: . fakat kendl'51ne bir ,ey otıt' 
11 .. ~·· yan Lord yara.h geınlyi bir UJ" 

kadar götürebHmi . 

~~~~~~~K_o_· K~JtAD_:;:!-.
Petrol fişleri tevziatı". 

Elektrik tesisatı olmayan e\"• 1. 
re aydan •H verllmekte ol.~n ;.1. 
rola aıt mayıs fişlerinın da. 1,. 
masına b.r kaç gün sonra b3Ş ıtS 
nacaktır. Geçen ay dağıblan J.~: 
mıktarının ihtiyacı karşHaınad t1ı 
yapılan müracaatlardan ölre;~ 
Bölge !aş,· rnüdürlügü fı;:ı:i ve 
rol miktarını arttıracaktEf· __.-/' 

r-TAKVİ M........-ıl 
7 MAYIS 1942 
PERŞEMBE S 

AY 5. - Gün 127. - Hızır z4 , 
RUMi 1358 - NiSAN Jl 
HİCRİ 1361 - Rebhil:ihir ,ıl 
VAıtlT :DV ALI .. /l.j6 · 
GÜNEŞ 5,51 9·5g . 
ÖGLE 13,10 :·;3 1 
lxlNI)! 17,05 'o-0 
AKŞAM 20,12 ı;·.6 

3 - Bir iün Blrlik berber sa
lonunda çalışırken Kornilof gelL 
yor. Bana kendisini tanıyıp tar.ı_ 

madığ1m1 soruyor. Ve sefaretha
nede türkçe konuşmayan bu ada
mın simdi türkçe konuşmasına 
hayret ediyorum. Kornilof beni 
tekrar sefarethaneye çağırıyor. 

Merak ettiğim için 15 gün kada:r 
sonra tekrar se!aercthaneye gidi
yorum. Tekrar karşıma Donikalo! 
çıkıyor. Abdurrahman ve FahrL 
den yeni birşey gelip ııelmediğini 
soruyor. Sonra bana yol masrafı 
mı vercceg·nı, lstar.bul.a gitmekli
ğlmi ı·e Abdurrahmanla kendileri
ni tanıştırmamı is-tiyor, ben, belki 
İstanbulda bir ;ş bulurum ümlı:l'le 
İstanbula g d iyorum. Abdurrah_ 
maıı orada bavull~rı karı;:ı:tırırken 

bı:zı kağıtlar buluyor. Ben Tak
simde Korniloiu görünce kflğıtıar
dan bahsediyorum, o da hem ka
&tıUarı, hem de Abdurrahrnanı a:e
tirmemi söylüyor. Meseleyi Ab
durrahmlna 9(;yıledim. O da cıpeki:. 
dedi. K ornilofa kijıtları. Marsel 
berber salonunda verdim ve Ab· 
durrahmanı da, bir gün sonra, ka
rarJaştırdığımız vcçhlle Sultanah
mede götürdüm. Korniıof, Abdur
rahmanın ben varken rahat görü
şemed:ğ:ni, kendisini yalnız bırak· 
mamı söyledi. Bana Fencrbahçc 
parkında randevu verdi. Oraya 
&ittij:i.m zaman bana ısr.arla oluz 
lira verdi. Bil&hare Ankaraya dön
dükten sonra Abdurrahmana bu 
mesele hakkında mektupla ne dü
şündügünü sordum. Bana birş':"y 
bildirmedi. 

YATSI 21,57 
7

'41 , 

~!':!!!!:...!x~ alenL l!MSAK 3,53 

1

-d 

~KÖS~~ 

Ben bu kurnazca mel'anete ha
berim olmadar: karışmaktan ve 
ik:I kişiyi birbirine tanıştırmaktan 
ni~ mes'ul addedileyİm? 

Ben fakir bir santakArım. Ko
münizm nedir bilmem. Zaten be~ 
nim masum olduıum d~ anlaşıl
mıştır. Omuzlarımdaki bu ağır 
yükür. altında eziliyorum. Saygı
larımla t.ahl:yemi isterim. 

Tercüman vasıtasilc istidada 
Süleymanın neler söylediği Kor· 
nilofla Pavlofa anlatılıyor. 

Te\sll tahkikat l&lebı 

Söz İsteyen Pavlof, tercümanın 
yaptı'ı yanhş tercümeleri Kornl. 
lofun diızclttiiini, saatlerce süren 
şu uzun tevs.I tahkikat talebinde 
bulunuyor. 

- Mahkemooin bu müracaatı-

• 
ınanamıyorum 

IF1!!!!!, autelerlm1'zden birinde: cYer\ Aca.bfl. Dak&r'ın . da. mı eli kulağın
'l:DI ytnllnde fe011JlyeoJn en bol da! ... 

olduğu yer :ıtad gMl<ardır. Her Ma- BEN OLSAM DIKAKMA.'I 
dagaıJkaıiının en az bir ,..,,.ıy.,.J 1 .!ManboJ Ziraat MekUbl MüdürlU
vardır» diyen blr yazı gördöm. Ben tünün bir Uin.uıda, mektebin Aya
buna pek inanamıyorum; ~linkU bu m;una - A.Jembe«los «)f«idlye 4;ilt
kadar bol şeın&iye-Jerl oJsaydr yat- llğl » tahminen 6SO dônUmden Jbaret 
murdan kaçmıya ka.lkmH, doluya olan çayınnın biçme, toı>lama , .e te-
da tutuımaz.lardı. pe yapma ~~N ekslltmeJe konuldu· 

BU NE :KDSIN 1 funu ve mullammen bedelinin 1000 
.... LIK.... lira. olduğunu okudum. 1\.Iekteı> mll-

Lontlra gazeteleri JapoJlların ş.ln1- dllrlüğtlnU bilmem amma ben, z.Jraat 
dl nereye saldımıa.k ihtinl.a.llerı oldu- ı ınektebl talebeleri yerind ı bl 
ğunu tltJtmlne u~~ıyorlar. Yürütti- ztraat ı,ını müteahhide e b:r:~l~ 
len tahınlnlerc gore saldırılacak yer- llllbusile k.l buJu.ndotuınuz sartıar 
Jer Çin veya Avustralya., yahut llln- l(lnde ba . k& mekteplerin tale~i da
dl!tan Ye belki de Rusyadır. Böyle hl ekim ' 'e biçim ı,ıerlne alı1Jtırıl· 
keır,in tahmin karşısınc1a. Jaııonlar da maktadır. 

saldıracakları yeri şaı:rrsalar yeri- E:S DOORliSU l\""E OLtTRDU? 
dlr! ... 

DAKAR'JN ~il ELi KULAGINOA ~ 
Amerika Hariciye Nazınnm fu 

SÖ'Zlerlne bakını~: 
- Amorti<& harp ~eınilerl lC6p e. 

derse Madacaakara benzer hareki.ta 
ı,tJrake ve JngUk.lere .l ardnn etoıej'e 
baz:ır bulUDUY,orJar. 

Haftanın 81neına 113.nları arasında 

bir tane81ni okuyııp «-medôm. Fil
min ad:: (Kadın "" Şeytan) dır. Ben 
•lnema mildüriinün )·erinde olsaydım 
bu IYrnfn adını, ya: (Kadın \'e Ho
cası). yahut da (Şeytan 'e lleU) 
koya.J'dun. 

Midye içiyle pilô~ ~ 
. •• ).,rı!' 1, ~ uglın ek.Jl1eklerlmu- 8' 

ıg> dl. Yarrm ekrn•ğln y•fl ~,ı 
öğüne yetlşml."or, ku""·eUl('8 b~~ ~ 
yemek elmalı ki herk"" dO)~ P 
tane iç mkl.""t" ahlırdım, ya 1.t~ 
plrfntle pUt1.v .lBJ)mıya karar ~t 
Bolca ..,,;aıı dofl'ıyaralc 1>tr-"ıf<I~ 

!'"' -tioya.tı ~·Jnde sofanJarı 1,t 1( ,.. 
Midyeleri de temtzıiyertll: dlJf"• ) ı 
tnn, pJ-şirdiın. Suyunu 1'6'. 

1 
e ~ 

nayın('a JJlrincJ attım. 'fUZ tpır;i 

da koyarak .. uyunu rel<ınee:ııı l'1 ,, 

tun. SuJunu c;ekln<'e kH':' at ,o'_,, 
kabarttın1 . Bir (eyrek ~ ,.tl"İ 

blf • 
sofraya Yerdlm. ı:..ezz.etll tdlJ ,·e f 
&f.d:ı:ı, ekmeğe de yardın11 ° 01111 ,,,J 

yurdu. Kösede kalan blra:t "'"J • i(lll ,. 
yuınurtayt 'urdun1. Ji~71. 1ııc' ul. 
ıeytınyağına diiktlim, .ıu"" ıl' ;J 
bap aldım, sofraya 'erlrkt:ir J~ 
rloe pudra şekeri oerperclc ·d,.ııl'"1,l ga yaptım. Çocukların el•) # 
böylece kanaat getırcrel<~ 
bm. . 

l/l'I 

• 



Bomba hidisesi mühim safhada 
(Başı 2 acı uyfada) \mart günü Türk z:ıbıtast tarafın· ı Söy'.liyecc4clerini müdafaasına sak-

. · "yle· dan ben oldufum sanılarak kon· lasın. 
hıtlerden hiç birisi, be~ım: fi- soloshanc yanında tevkif edilmiş, Kornllof aöz alıyor: 
dlğlm noktaların al.eyh n~ r Ab b"Hıhare mildlrlyctte fotoğrafla- Elindeki bir tomar klıjıdı çevl-
klr yürUtmeml~lerdlr. Ya n~7r ta. r;;.la karşılaştırılmış, ben olma- rerek konuşmaya ba§lıyor: 
durrahman ve Silleymanl 1 a da dığım anlaşılmış ve serbest bıra- - İlk ve son• t&hkikat evrakı-

\'ereceğinı söy!Uyor. '\terilen vesaik
ten bir tanesi ~udur: Teııblt ~ilen 

tabanca numarasına göre bu taban
calardan l 78190 numaralısı Rlgada 
Armen\yan mUesseseslne 27 Haziran 
940 senes:nde satılmıştır. Tesblt e
dilen 173190 numaralı tabanca fst> J. kım lsnadlarda bulunmu!I ars. 

1 
k 1 ıutı nın tetkikinden sonra "U kanaate 

ı d ı sdd habcrlerı o • ı m" r. . " on ar ıı su ka an 
1 

Sil "'-is tekrar bu adamın kendls · gcld;m. Suikasd dlyc blr hadise ran ordusun& vnpılan siparişler me· ı 
m d - - 1 '" 1 r Ya nız • "'"' • ,, 

Yapağı fi.yatları 
tesbit edildi 

Ankara, 6 (A.A.) - Tıcaret VekAlctinden tebliğ olunmuştur: 
Yeni mahsul mevsiminde cart oımalt llzere alllkadar vekAletıerce 

tcsblt ve 23 :-lisan 1912 tarihll uıus gnzeteslnde intl.şar ~en yapağı Aza
mi satış fiatlarına ve normal randıman dereceleıinc ınUtenazır olarak, 
yUZde yUz yıkanmı.ş malların fiatları !le, kasap başı, gUz ve kuzu yUn· 
!erinin bcht>r randıman flatı aşağıda bildirilen hadlt>r dahilinde tesbit 
cd imiştir. 

3 

ISiYAsi· iCMAl 
1 

c:=:::- ; ==- := = : : = ; = ==:: ::: ~ 

Madagaskarın 
işgalinin 
neticeleri 

Yazan: !\I. R. ZAL 

a ıgını soyuyor a • d ki nin dışarıya çıkıp çıkmadığını ne· yoktur ve bunun aksi de tesb"t yanında Is\'lçrenln Bern şehrinde l· 
leyman Hk tahklk;at sırası;l ~ne reden lbıleceğlnl soruyor, Pavlof: edilmemiştir. ~bdurrahman ve ran mUbayaa memuruna teslim cdil
fa.delerlnde Ömer.ı~ i :i~ir~iş· _ Benimle .kar~tırılarak hnp. Süleyman daht vcrdLklerl ilk lfE- m!ştlr. Bu \'esalk H&ric!yc Vckfı.le· 
suıkasddan bahsett ğ n lJer scdİlınlş olan Meczubun tevklfl deyi duruşmada cerhetmişlcrd r t!m.z tartlfından :Mayter tabancasını 

Deri malı - alt o:duğu cinsin ~Uzde beş noksanı ile, 
BesJ malı • alt olduğu esas yap&ğl fi&tına Uib!dlr. 

C 1 n s 1 \"apağıların :\fe\"ZU normal ya- :ıi o r nı a 1 d en ı 
normal , c , a- pağı rıatıarma 'e ~iikı.ek randı· 
ı;ati randıman randnnana güre manlı mallar için 

n ngf111.ler, )fadaga ... karı ı,gal 

etmekle yalnız hir Japon ı,. 

galinin iinıine gec:ııılş H'. en mühim 
IHU\'&sala .} ollarını hıhdlt cdeblle
r('k bUyiik bir tehl"keJ'J ortadan 
kaldırnı ş olmuyorlar. A:tnl :ıaman
rla lıRrp ihtı~ açlan için zengin bir 
hanı madde kaynağı ele geçirmiş 
olu~orlar. Hele Ca\ıt, ~umatra 'C 

Born~o .Japonların eline geçtikten 
ııonra hu kaynata şlıldetle lhtf.)ıtç 
\'ardı. 

sc de duruşma esnasrn~l su~un- şunu dsbat eder ki bütiin teyak· Mütehassıslar da verdikleri rapor- Fatan mücsse<!eden sorulmuştur. 
karşısında. kalınca: «Be~ ı;: yle· kuzlarına rağmen Türk zabıtası da infllllk eden maddcr. in kurusı. ı lkincl \'eslka da şudur: BOyOk el-

.}iiı.de'I yüıde .}Ül .}'ıkan- bffıtr randıman 
mı' flatları Kr~. f!atı, Kr,. 

dan haberim yoktur. B .J bşe su- 28 şubattan itibaren beni sokakta kı olduğunu blldirmişlerd r. çl Fon Papenln ınmlk htıdlses!nden 
re aklım ermez• dedi.Ik ~ h~ikat görmcmişt r. Müddeiumuminin sözleri 1 sonra tedavi edildiği N'Umune hasta. 
retle de anlaşıldı kıl i ka d'nln Reis bunu kend sinin nereden Burada Müddeiumumi Cemil: nes. kulak \'e boğaz mUtchasııısının 
ııır~sında verdiği !{af~ so;;u~um bİldlğ'~I sorunca PavloC şu cevabı Altay söze kar.ışryor, Kornilofun, raporudur. 1 
deglldfr. Ayrıca ben • 

1 
• tekit· verlvor: Pavlofun söylediklerini tekrarla· Bu rapora gört', Fon Papcnln ku-

sııa.llere, mahkeme rcıs nın dl ve _:.. Eğer pollslcr beni görseydi dığını bildiriyor. lak zarında kllçilk bir delik ka'mış-
lerıne rağmen cevap ~~~=amıza .Meczupla karıştırmazlar. beni tev Reis Sabri Y<>;daş, Kornilofa tır ve Uçte bir nlsbetlnde kulağı ağır 
sustu. Yalnız bizim md"ıı;.J al sö~·ıe. ki{ cderlerd . Halbuki Meczup ba· Pavlofun .söylcdıklerlne istlrak işitmektedir. 
yardtm etmemek iste ı., n " B v d' bn diğ' ı · . , . •ersey· na kat'lyyen benzemez. una rag. e ıp e e ın soruyor, o da bun· :\füddciumumtn!ıı vt>rdıll'i dığcr vc-
0" Eğer suallerıme cevap ' ıı · ti a··t·· b 1 · ti k tt'ğl · · tk . · hl t ede men tevkif ed ınış r. u un un. ara ış ra c ı nı bıldirmckle " a da, Omerin Maliye tahsil şube· 
dı bize değ 1 adalete zme • ı 8 b t be b S"l · • 1 kendi· !ardan anlaşılıyor k 2 şu at an ra er u eyınanın ıfadeslnin ya- .sindeki \•azlteslndcn istifa etmt>slne 
cektl. Bundan vazgeçmes h t c nda ı ld ğ ı b ı · d ı 
sinin bir cıajanıı olduğunu ıöster- itibaren konsoloös anebekel ra rkt ~~t o u ,.~"~ ils ~t .. ç.ın deliller a rd.r. Bu vesikada Omerln 5 lcfınu-

1
-• tti"I mah sivil memurlar n bet eme e· gos erece,.ın erı surüyor ve di- nusanlde istifli ettiği bıldirllmekte-

mektedir. Bizlere .... ra c • . "''I h t ki· dl · 
k • cfk

A mlyece an· dırler. Halbuki manav ., c me ve yor · r. Halbukı Abdurrahman, Omcı·Jn 
emece '\e .rı umu . ı . lf d .. sın "d . 

1 
Enverin verdtk crı a eye gore - eymanrn ı dla ettiğine ayın ~ sında ıstırn cttığ.nl söylern!ş-

Eşıl~ıştır. uyor· sözde ben martın 1 nci günü on· göre beni eylul ayında üç defa ti. Abdurrahman. bir gUnlUk bir ta.-
Reıs Pavlofa şunu sor • · · · s·· l ·· ·· tr . k' 1 ajanıdır' Jarın dükkAnına ı;:ıtmışım. oy e- gonnuş ve raş etmiş. Halbuki rlh hatası olabileceğini söyJUyor. \'e 
- Silleyman ım n • · if d hk d ·· 

V 
• hıA b" :kimse d'ğlm tcvk ! hlıdtscsllc bu a e ma eme osyasır.da bulunan po- ıooz alan mUddeiumuml mua,•!nl Ke· 

e 'mahkemenin .., ır d b" "k bl l'ıs apo_., .. b ı B hakkında henüz bır kanaati yok- arasın n uyu .r uçurum var- r . ııaarına gorc en 16 kanu· ma ora da, Omerln Kornllofun ne-
t drr. Verilen bu ı!ade ya yanlış nusanıde Ankaraya gelmiş bulu- zaret. altında 9 kı\nunusanlde Anka-
ur. lo{ ve "ahut ya'lım ve uydurmadır. nuyorum. Eğer 'iddla makamı ı~ raya. sevkcdi"di""lnl blldiri.vor ,.e in-

Tekrar söz alan Pav : "' .,_ 1> 1 
t 'k Reisin bir sual! terse eylül, teşrinjevvel ve teşri· fi!Aktan birka" dakika ev,•cı ı::oför On beş n:Sanda vermek e ı e!n .. ., 

j·arıda kalan beyanatının bu _mc· Reis, 28 şubattan it.haren kon· nisanı aylarında fstarlbu1da bu- Fahrı Uçarııı 320 ııunı&ralı bir oto-
seleyl tenvir edeceğini blldfrlyor soloshancnln nezaret altında bu· lunduğuma dair hcrgün kendllcrL mobilde bulunduğunu söylemesi tize. 
ve diyor ki: lunduğunu nereden b!ldiğır.i so. le temas ettiğim Türk vatandaş.. r.ne, Ankara Belediyesınden yaptır-

- Süleymanın kimin ajanı ol· runea Pavlof şöyle diyor: !arını 11ah!.t olarak gösterebilirim. dığı tahkikat ıızerino bu otomobilin 
duğunu tcsblt etmek meselesi - 28 şubatta t~vkif ed'len Ab. Ta-lep_ ettiglm dlger bir nokta da Sovyet sefart'thaneslne ait bulundu-
Türk makamlarına düşer. Yalnız durrahman 1stıınbul Polis müdür· şudur. Amme şahidi olarak getiri· ğunu ~öylUyor. 
bu hususlara alt ben bazı izah- lUğündc ifade vermeye başlamıs, len Kirkorun aklen malul oldu- Bundan sonra mahkeme hcycUnc 
lıırda bulunacağım. H'ç bir huku· Ömer,le birlikte antifaşist olduğu. ğunu görerek insani düşüncelerle verilen bir vesika da Usküp konsolos
ki kıymeti olmayan Ab-durrahman nu, Yugoslavyada faşistlerin zu- kend"slne sual sormadım. Tabibi hanesinden gelmiştir. Konsoloshane, 
"'e Süleymanın fadeler nden baş. lüm yaptıklarını, Sovyctlerin ise adli de vcrd"ği raporla beni tevlt bu yazısır.da şunları blldlrmekted.r: 
ka dosyada biz.İm suçlu olduğu· b:r müdafaa harbinde bulunduk· etml~tir. Eğer yüksek hukuk kUI- c<Anktra suikasdı !aılı Önler ve 
muza dair bir delll ve <.-mare yok- !arını söylcm..ş ve malüm İftira tUrüniin bir mümcssfü olen iddia Abdurrahman hakkında ıırkadaş· 
tur. Keza mesele sulkasd dwesı ve yalanlarını sıralamıştır. Bun· ~.akamı or.un şehadetini makbul larındar. şunlar öğren.im ştlr: 
çln dahi ~ynldir. Tamamile anla· dan nnlayorum ki 28 şubat tari. g.o~emlyorsa Kirkorun tekrar ge. Ömer, Halit adlı birinin oğlu-
şrhyor ki bir suikasd olmamıştır hinden itibaren konsoloshane ne- tırılmcsln! rica ederim. Ona sual· dur. Halil şiınd İtalyanın I.şı;: .. li 
ve böyle bir niyet de yoktur. Sü. zaret altındı:dır. ler soı:acağım. Keza Ojeni Abdul· altındaki doğduğu yere dönmü~ 
lcyman ve Abdurrahman ilci a- P aylof sözünü bit irince ~~hın ifadesini de bll~hare (iğren- ve nc:hiye müdürlıiğü yapmakta. 
Jandan başka birşcy deflldlrler. Pa\·lof sözler nı bİt"rir bitirmez, ım. Ceza muhakemeleri usulü dır. Ömer, l seyi bltlrmemiı:tir. 

Trakya mallan 
Tip Trakya 
Izmır 

Aydınlı 

Anadolu ( nce) 
Anadolu lkabal 
Şark (lnct' ı 
Şark tkabal 
Erzurum kızıl yliıde 

54-56 
52-5{ 
fi2-54 

52-54 
48-52 
48·50 
52-54 
50.52 

10 beyazlı 50-52 
Van \'e Erzurum beyaz 52-52 
Karayaka ve Koç 52-54 

235.63 
226,10 
220,39 
220,39 
230,40 
2!2,03 
220,39 
213,33 

235,28 
229,-
181,12 

2,85 
2.26 
2,20 
2,20 
2,30 
2.22 

2.29 
2,13 

2,35 
2,29 
1,81 

Gömlek halinde olrnıyan yapafılat: 
C ı n s ı Beher randıman natı 

Kasap başr 
Kasap başı 
Kuzu ve gUz yUnU 
Kuzu ve güz yi.lnU 

(ince) 
(kaba) 
(ince) 

(kab&) 

1,92 Kr~. 
l,73 
2,08 
l,9Z 

Devlet memurlan yabancı 
djl imtihanları 

Ankara, e (A.A.) _ M:aarlf ve- 15 Mayıs sözlU, iki yabancı dilden 
kllliğinden tebliğ' olunmuştur: ı imtihana girecekler için 12 ve _13 

Devlet memurları ile bankalar ve mayı.s yazılı, 14 ve 15 Mayıs da. söz-
devlct mtıesse!-ieleri mcmurlannın 1 ıu imtihan günleri olarak tesbıt o· 
3656 \'e 3659 sayılı kanunlara göre 1 lunmuştur. 
icra olunan yabancı dll lhtimanlan lmUhanla.ra s&bahları saat 9 da 
1942 yılı Mayıs a), dO\·rcslnd<' An· 
kara ve lstanbuldıı şu tarihlerde ya· 
pılacaktır: 

Yalnız b:r yabancı dilden lmtiha· 
na girecekler için 12 ~fayıs yazılı, 

başlanacaktır. 

Jmtlhanlar Ankarada Dil ve Ta· 
rlh _ Coğrııfya FakUlteslnde, Istan

bulda Universitcde yapılacaktır. 

.'.\fıulagaskın har:ta ii::ı:erlnde Jn
ıcana kü~·ıik bir ada gibi göriinür. 
Halhukl 600.000 kilometre murab
baında k•K'a hır memlekt>ttlr. Se
kl7:de lılrl ormandrr. Buralarda ~lı 
kıyrnt-tll ağaçlar fıulunur. Maden. 
leri boldur. Bunların arasında ytik· 
ı.ek vaıııfta demir \ardır. Diğeı 

mahsulleri ara!lmda da list!k mll
hlm bir yer tutar. F~emenk Din· 
dlstanının daha en·elden i<urubnu' 
:ıengln ihracat 1cşkilfttı klll'ftSmda 
Madaga~kar gell,eınemı,tfr. Fakat 
l'"elemf'nk Hlndlstanı ortadan lı:alk
tıfına göre Inclltere Hı A~rika
ya zatt'n daha .}&kın mesaftife bu. 
lunan Madagaı;kar ka~naklarından 
baıni derecede \ıı.tlfade için elbette 
dden gf'len her şty yapılacaktır. 

vı,ı ı,galf protesto etmiş, ııeklen 
ınııka,·t-mf't kararı ,.f'nnlş, fakat 
adanın günün birinde iade edllece
flnfl dair Amerikanın ''e.rdll't tem•. 
natı ııt'net Aaydıtınr ~yliyerek o
lanı bltr.nt yalamı~. yutmu,tur. 

Meselenin bir suikasd defli bir avukat Şakir Ziya atılıyor: ~!1ununun 239 uncu maddeslr.e Kendisi burada iken. babasının bir l'a\ lofun a\'ukattun ~ikayt'tl 1 rak olarak tasınmıştır. 
sulkasd tasnii oldutu apaçık gö. - Beş ceJsedenberi Tavariş P:.v ·. ın~den onun tekrar g_etlrllmesL ' başka kadınla yaşayıp evini ih. ı Avukatın sözler ndcn .sonra söz 1 A\·ukr.tın bcy~natını _ mütcakıp 
rüfüyor. lof müe'.kkilime, kasd eseri di:ve- r:ı r.ca ediyorum. Kendisine sual- mal ctmetil üzerine babasını öl- alan Pavlof, avukattan şikayet. ~öz alan l\füddeıtımumı muavini 

Avukat Şakir Ziya soruyor b lecceim ayn! ıthamları tekr~r- ler soracağım Çünkü Ojeni Öme- dürmeye kalkmıştır. Öınere ko· oldugunu bildirerek şunlnn söy- 1 Kemal Bora , Korn'lofun Klrkor 

Df'tllokraı.I cephesi bir defa orta
ya atıldıktan sonra Yeni Kaledon
ya ,.e .\ladagıuılmrla Jktifa ebnlyo
(lf'k, Dakar \e d'l'cr mühim sahala. 
rı da ele geı;lnneğe ~lışacaktrr. 

Madagaskar işinde g-eçlrflen tecrü
be ,.e imtihan, ktndDPrlne Cftlllrf!t 
\'t'rettk yoldadır. Bunun için Mada
pskarın alrnmasını, 1942 &enes.lne 
alt demokrası taarruzunun Dk a
drmlarından biri aaymak )'anlllf ol
maz. 

Burada söze karışan avuk t Şa. lıyor. Bunların diinya ve milli :.ın bana geldiğini söylediğ! gün ınünbtıigi Albdurrahımn aıiılamıs. lilyor: 1 ve Ojcniyl tekrar dinlenmesi ta· 
kir Ziya, Abdurrahman ve Süley- matbuatımızda günü gününe yer oyle bir halde bulunuyordu ki kim tır. Abdurrahman, Üskübe geldlk. I - Avukat müte· ddit cci.clerdc 1 leblnde bulunduğunu blldlrcrek 
ınanın kimin ajanı olduklarını bulma:;ı aleyhimize oluyor. 1\tü- ı:eyı teşhisine maddeten imkan yok çe gençlerı etrafına toplamış, kır· kendi vazife hudut.l rını nşmr~tır. bunlı.ı .lan ne sormak istediğinin 

sına, Kornllofun tevsii tahkikat 
hakkır.dakl taleblle Ojeni ve Kir· 
korun tekrar d 'Illenmesi hakkın. 
daki talcblnın bu şahitlerden malı 
kemece kafi derece izahat almmrş 
olmasına mebni tekrar dlnlenmele 
rine hacet olmadığtnı tasrih edl· 
yordu. 

sorduruyor ve Pavlof şu cevabı saad~ ediniz bir su~l s~r~yım. . tu. 1 !arda c:timalar yapmıştır. Hattfı Bu avukat bar.a, .şle aliikası ol- b ldirme:. n~. lst!yor ve Korn lof, 
ver"yor: . ~ 5 Pavlofun sozlerın lbl tır. . KornJlofa bir auaJ bir defasında böy!e b ir zamanda mayan sualler soruyor. \'e burada Ojcnlı1i .- . Omerln kendi boyun· 

- Demin de söylediğim gibi d~te~ sor.ra kendisi~e sıra gele· t Reıs, Ojeni burada iken niçin sual Boğazların Rusya elinde bulun· tı:.mamile gülünç bcyan ıı tta bulu. dan, hatta bıra~ daha u~un. old~
bunların kim n ajanı olduiunu tes eeıln a\'Uk&ta b ld!rıyor ve Pav· sormadığ'!nı Kornllo!a. 'Soruyor. o da masır.Clan ba setmTŞtlr. Babası nuyor. Guya Maykovskl'n n \•e ılunu söylcd ğ.nı, h~lbukı Ömer n 
bit etmek mahkemeye ve dlğe lof' de\'am ediyor: drm~tının ııerı ve Ant olarak sual muhalleb'.cİlik .r~pmaktadır. Ab- d gcrlermin eserlerini Sovyet hü- boyunun, Süleymı;n ve Abdurrah
nıakamlara d!lşcr. - Abdurrah~anın fadcsi şı~- t~'~ıh .etmete mUsalt bulunmadıtmı ı durrahmanın kend' amcazadesi kumeti, hariçteki fakir halkın eel- mana göre .150 santim, ehllvukuf 

Reis Sabri Yoldaş tekrar soru· nu tcmlr, edtr kı polis beni tevklf bıldır.,>or. Abdurrahmanın bir kurbanı ol. ı bl çln bir si!Ah gıb • kullanınnıs. rnporuna gore ise 162 san Um ol· 
ror: iç 'n t<'dblr almıştır, şayet dışarı HA.kim, kendisinin de tUrkçe bJJdl- muş V<! komün'zınc meyleden bu Avukat bu beyanat le cah 1 oldu· duğunu, kendi boyunun ise 173 

- Kendisi bilmiyor mu? çıks9ydım, beni tevkif ederlerdi. ğl~e .,işaret edince Kornilo!. Mad:ım genç Bulgar d vanıharbince ohi· ğunu .sbat etmiştir. Zıra bu bcya· sa.ntı~. bulundu~unu, b'naenaleyh 
- Ben elimden geldi~! kadar Saat 12 y 20 geçtiğ:nden reis OJenı nln buraya get!r.lmeslni 239 me ımhküın edilmişse de cezası nntlle Mnykovskl ve diğer f!dlplc- ~JE'nıınn k:ndls.ne gele~ ~damın 

bu meseleyi tavziha ç ı ~ saat l4 e kadar celseye nihtyet uncu maddeye Jstınaden tekrar rica Kr&l tarafınö-ıın müebbet hap•e r • ynl cereyana mensup addetmiş Omer oldugu hakkıl"dakı ıfadcsl· 
diyor. Bu hususta g(lnfşa ~~c~g~m, I verlldlgir! bildirdi. ediyor \'e o zaman kendisine bir sual 1 çevrilmiştir. Abdurrahman Üs· ,.e mukaye!;e etm şt · r. Beni bu niıı yan.~ış ~lduğunu bildirerek 
mahkemenin tenvlr:!r.c u;aş:c~~; IKl:SC'I cır.ı.sp; sor;ayı akıl edemedi#'inl bildiriyor kübi.i.:l b'r kaç 1'ürk gencine ko- siiılerı soyleıneye se\'kedcn sebep ı;unlan so~~led ı : 

1 ğım. Bu fntılAk hld~inln bir 
1 

Saa~ tam H te heyeti .hAk'me ve osya arasından bır en&kın kay- münistlik aşılayan, propaganda avukatın ısrarlıı itham edici bir 1 - Ojen ye Pa\ ofu tanıyıp ta. 
~ulkasd değil d b! ta . yerlerınc geçer geçmez re•s; Pav. boldutıınu da bildiriyor. yapan adam.. rol almış bulunm:ısıdır. nımadığı mahkemece soru!du. O 
tip oldutu ~hlle k: r f' snı ve ter- lofun müdafaaya alt birşey siiy- Kornllofun söyledlğint' göre bu e\'· Bu ves ka okunduktan sonra İddia ınakamır.ı büyük Turk tanımıyor dedı. Halbuki llk tah-
dan -;nlaşılmaktvud u 1 frlal porları~- le~meslnl, tevsii tahkikat hek· drailkri, kcr.dis!nin Kayser:dc te\'klC e- Korrilof söz: alıyor ve soruyor: hukukçuları işgal ediyor. Bunlar. kikattakl if'ı:~~slr.de Pavlofun ğrcs· 
nin hedefi hak:ı ır. n ~~ teslrı· kındakf talepler"nl b ldİrmesir.i iğini bi'diren ve ayrıca nltı ken- Komıolesluk rnaltıımatı nereMn avukatın becer"ksiz yardımına ~I göste:ildıe: z~man . tanıdı ını 
tesb t e i .nda katı b r ey söylemiş ve Pavlof b r kaç dakl. ~ı tarafından imza edilen bir zabıt toplamı9! muhtaç değıllerd ' r. Avukat ayni söylemiştir. Ş mdı de Ömer!: fo· 

d. Iıememıştlr. İn!ilAkhm kalık sözil kaldığını bildirdikten \arnkasıdır. ''nmsnda asla kabulü caiz olmayan toğrafmdan tanıyor. Belki şahsnn 
sonra, lntılakın hedefi old i ö , - Konsolosluk bu mah1matı ne. _.. d t d ~ 
l u u s Y sonra şunları soylemlştır: Doı.J·• .. akı ''~"·aıar bir şekilde Rus halkına rıkışlnr- g_örscyd!. onu a .~nıma •smı söy-er.en şahıs tam ve sıhha1t 1 ... " ....... reden toplam ıs? ~ ı b e o a- - Tarassut a\tına ~Iınmış ol· Re:.s. başka . kl da bulunuyor. Bu ise rubu ruıır· lıyC<.'ekt.. Ayrıca Omer n ~na ı;:el 
rak ayafa kalkmış, yilrümilş ve koruıoloshaneden "•km~" değ'llman d k eua arın da dosya- Re":; cevap \'eriyor: ı ğ dl~lni .SÖ.} leci il gün kendisi ka 
Yilz metre ller de kat'! bi .. " . dan ayboJup olmadığını b!llp bılmt'· - Abdurrahmanın Üsküpt.ckl danberl Türk • Sovyet dostu una •ık bl d.. - t·· ki • 
tesad·· yyen r Bur.u tesb.t edemeyen zabıta nıe~ lğinl Kornııora ilrkadacılarından.. muhalı! bir harekettir Türk ırıılli rnn ı r yere uşmuş u ora· 
mamı~f o~:,rı b~l•r:k o~~a b~ulu~- murları dükkAn dükkAn dolaşarak başka bir .,ey bil~or:~~r.l Kornilo!, Korn'ilof tekrar soruyor: kurtul us mücadele!\'inln ilk gü. dan gelen adamı teşhis etmek im· 

r o omo ı e nmış, fotoğraf111rım1 esnafa göste i zaptın dosvada b 1 e n ' yaln.ız bu •ıCindenbcrl pcrçlnl~ııml" bulunan kansızdır. Kirkorun akli muvazc-
s farethar.eye gltmlo ve "al•"ma 1 rm ş· ., u unmadığına ı"aret - Müddeiumumilik bu m&1(ı· • " 1 • 1 d ğ 

" .. ...., • er manav Mehmcdc de uğra cttığ"ınl ve buna. Jeti d d ., 1:;.. dostluğu avukrıt usulsüz ve nes nın tam o ma ı ını söylemiş Ya başlamıştır. 1 ' .. mış· ., na en e başka matı konsoloshaııeyc ne zaman ... • M.'dd !um · 1 b 
Bund • ar ve benim sozde bir martta so '"csikalerın da kaybol lht' r nezaketsiz bir şekilde tenkit ede· ve u c umın n u şahidin 

kasd b"arnt ~a 'danlaşıhyor ki sul· kağa çıktığımı tosblt ~tmlşTerdlr~ ileri sürdU&llnU bl dı'rl~oasr.ı ıma ını ~ordu:' mcz. Mahkemede.!l kendls. mc lh· if:ıdes ni makbul görüp ı;:örmedl. 
. a~n en ibarettir. Bunu Bu asılsızdır. Sefarethar.e i h R t> ~ Re sir. ne yapacağı hakkındak" ~ı i ornıuştum Eğ b 1 

sbat4t lüzum yokt Ş hltl . . . n n u. els, ona cevaben, belki zabıt va- suBl"ne Korr.ilof müdafaası için tar ver.lınesini rica cdcrım. g n s . er u fede 
ur. a erın Sllsi bir tayyar~! yok ki be raka.s d 1 z· ··yıe dl. makbul görüliiyorsa onun çagyırıı-

e]Q;erlsl, lnfflik sahasile hedefin nunla , ... ıy•m, manava 'ıde ı·n o- ı 0 osyada. değildir. Başka b.r lazım olduğunu bildiriyor. Müd· Söz: alan Şak r ıya şo ..,.. • g y muanıeı ı..ı yoı··. masını lstl)'Orum. Ve ona soracak 
aruında Hl • 18 metre mesafe ol- tekrar a,, .. -t edeyim m ve e •ı. n başka bir yt're l'itmif deiumumi Başmuavln! Kemııl Bo-
d ,ıı;. •• 1 i """ . olabilı'r dl ı· - Bön! ı.c'-ar ett."•klerı· irin ken- Jarım hakkır.da da birıu>y sövl.nmı· uaunu ııoy ed klerl halde ancak Şimdi 15 Is d • • yor. ra ise bu sua ı manasız ve yers':z " "' ' ,.._ "' " 
hedef olduğu söylenen zat bu me. olan beyana~maan daev)aarıda. kalmış Kornııor, tekrar • oz alarak Sarı- bulduğunu söyllycı1ek mahkeme cillerfne cevap ver:yorum. Nezaket ycccğlm. 
safcnln 6 - 7 metre olduiunu söy h k ı 1 m lçın ceza yer polis karakolunun gön~rdlğl bir heyetine Sülcymanı? l / 11/41 te. ~ız kelime.sini 'ade ederim. CahH Müddeiunuuni mwavini söz alı"f'or 
lemektcdir - mu a eme er usulü kanununa is· raporda da kend;alnln 9U sene.'! Ha- r hinde f,tanbula gldcrke:ı Dev· i::ıcn dt>ğilim, kendts"dlr. Ben May· Bu if'a?eden sonra Müddeiu~u-

R ı tek. tinaden tekrar söz istiyor...... ziran a~""da T a 1 il ı d 1 •rovsk"'vı· ona sorarken elindeki mi muavini Kemal Bora söz alı~·or es rar soruyor: KornUo! ayafa k lk • ...... .. .ı~• .._martin caddesinde let Dem cyo ar n an a dığı bilete ~ ., " 
- Bu hedef k:mdlr? çe müsaade lstedlkt a ıyor, turk. 2.ı numaralı bir e\·den Bilyükdereye yapıştırrlıın b!r foto~raf veriyor faykovski'ye .ııit kitabı adeta hwl ve şunları söylüyor: 
Pavlof cevap veriyor: eüman vasıtas!J en sonra ter- naklettlfi hakkındaki s&UnU de doğ ve bu fot<>irafın üzerinde tar'h"n ta gösterdliln1 görmüştüm. Ayrı· - Pav9o( ilk ce'6edenbcrl b zl 

O e ru.sça ark d ru bulm ""' -"- ·· üld ca bir Türk hukukrusunun bir alıştırdJtı mugalatalara tekrar - phı.s mahkemece beJJİ· nın te•-il t~hkı'kat ha a aşı- uyor. ~ .. nkU bu caddede hiç- ss:-ih olar ..... gor üğUnü bildiri- .. b .. aı 
dl K ... " kkınd ki bir z s t h k k d bİr farkı _.amış ve bu ınugalatalarm b r 
• 

r. endisln n mektubu da dos- lehin n bitmi" oldui a ta· aman oturmadıfını aöyllyor. yor. ovye u u çusun an 
ada ib ı v unu şimdi d Konıll AWarramnaıa. 0.-re , e A•nt·a yoktur. Pav1of g"bi ben de Hukuk ljaheserinl. bugün bize vermiştir. 

it u unuy0r. Blr ecnebi mem- başka beyanata ba 1 • e, of'ua lfadeleı-1 Zap&a Yaalış IBI - t Kendi tablrıle hukukı" olan bu söz 
eket.e tlt olan bu yüksek ıahsı lad•ını, halbuki ş ayaca~ı~ı ıın <hıçmlf ! mııkııılae telkinlerde buluamamıı1 mezunuyum. Sovyct hiiklııne a. 
mahkeme d t ·• ken<ilsını d K 'evhlnde .. ulunmadrm. Gülünç ben !erin adalete hizmet edec,.J!,ln so··y 

e anır · r lcl n e ornilof, bundan sonra, dUruf111a Söz alan Abdurrahman, konso. "' "' " 6 

) 
.. R~lı, bunları mOdalaasında ıı::öy ~:o;.c~eiseroc!>u~uandpuğul nu bildi- esnasında nrdlgt ifad~lerin bazıla· !okluktan gelen bu cevabın üs. değilim kendls"cflr. DlyalekHk ma- lcmiş olmasından adalet namına 
"mcs ve tevsi· ta'-'- av ofun ·· rı d'" tcryalizml okuyan b .r adamın pst teessür duyuyoruz. Pavlof şeytanf 
kında b"ıka bl L u.-;ıltat hak· !erini bitirmesi !Azını geldlj. isoz. nın zapta yanlı!l geçtiğini J9aret e- ki.ipteki şahsi uşman1arından top ~ı d bl t bl il 

" r -Iebl olup olma 
1 

•. p ın ıın- d:yor ve onları dUzelttirlyor. 1 ıı 1 Boi 1. ) an bombaya kcstanet şcg c· r 11 ye c tahkikatı yanlış yo-

Bundan sonra Müddeiumumi 
muavini Kemal Bora söz aldı. Ve 
maznunlardan Siilcyman Sağolun, 
Üskilpton Adapozarında bir eve 
bırakrlan bavul hakkındaki malü· 
matları alınmnk üz:ere Adapaza. 
rında Kapıcılar mahallesinde 72 
r uınaralı evde oturup 32 numara
lı dUkkflnda bakkallık eden CelAl 
Şcııkardcş ve Bergüznr Şcnkarde· 
ş:n şahit sıfatlle gıyaben dinlenme 
lerınl ı'Stcdl. 

Reis tercümana Müddeiumumi· 
nln talebini tercilmo et dedi. 

Pavlof )1ne sôylüyot 

Maznunlardan Kornilof ve Pa\o. 
lof' tcrciımeyı ayakta dinledikten 

sonra Pavlof söz istedi ve şunları 
söyled!: 

- Abdurrahmanın 28 ~bat ta
rihli ifadesinin kendlsmln resmi 
Abdul'.rahmana göster:'ldlği halde 
1 mart tarihli zabıt varakasının 
ccnebılerc ait resımler arasında 
kendi resminin gösterilmesine lü· 
zum yoktur. 

Mahkemenin uran 
Bundan sonra heyeti hAkime 

kısa bir milzakereden sonra Müd· 
delumuml muavini Kemal Boranın 
tıı'lcbl üzl"..r!ne Şcn3rnrdeşlerden 

hak katen Üsküptcn bir bavul ge. 
t rilip ıgettrllmcdlğlni, bavulun 
şeklini, içinde eşya bu1unup bu
lunmadığını, md\'Cut ise ne gibi 
~şyalnr bulunduğunun sorulması 
iç n Adapazarı mahkemesine tel· 
graf'lıı talimat verilmesine ve du· 
ruş:nanın 13 mayıs çarşamba gü. 
nil s:.ıat 9,30 .a bırakılmasına ka. 
rar verdi dıgoın.· ı Pav'°ftan aoru,yor. - Y~;~·or ve avlof ıunları aöylü- SözünU bitirince Pavıor tekrar a- :~~ı: :::rıı nk~t'iyy:~l::~u~a:;: mcsi ve bulunan bacağa kuş ba- la se\·ketm~k istivor. 

Y 11r k-' ~ cag·ı demesl gülünçtür. Ben.. May- Müddeiumumi 
0

muavinl bütiin 
- İnfilik esnası---'a berh a"'a .-k.ıyor, reis ona.. söztln SU· mediğinl, vmere ve amcazadcslne d ğ lddlal 

- Arzcltliim noktalar tahkikat 
sırasında nazarı itibara alınına. 
mıştır. 

Diyor. Ayrıca İstanbul Sovyet 
kons?loshanesı şotöril Meczubun 
da dlnlcnrneslnl rica ederim. 

Reis onun ne b.ldlğlni sorunca 
Pavlof şu cevabı veriyor: 

ı h hil 1 .'"' ava o leymanda oldufunu bildiriyor ve Stl· t'""klnlerde bulunmadığını, o"lüler kovski'yi okuyup okum.ı ı ını arı çürütecek noktaları lıııh 
an şa ısını J v yetinin tesblt ""dı"l.- levwıan funlarr -"ylOyor.· .,. kendl'slne sordum. Maykovskl ve etti'kten sonra dedi ki: rnemes ,. n b " ,,... ..., hakkında iyi konuşmak ~Azım bu- . · 

ide 
>- ur:u tertip eder.lcr K il f ı. k . d"ger edipleri 1917 yılı ihtHalınde Şahit ctın~nmeshıe lünaı yok 

evve n emare ve d-•ııı . - orn o • duruşma e3nasında lunmasına ra,.men endısinin ö. b" b t 
lamlflardır. .,.. erı hazır· verdig-1 ifadede Bur.saya bir defa i· mcrln tesiri aıtrnda kaldığını, am· halkın elinde ve d'linde ır ay- - stanbul zabıtasına yazılma· 

Rels bu sôzlerın rnüd zlnslz olarak gittiğini .söylcmışUr. Cllidesl Hamdlnin ise bir işçi ol· 
a11uk ettlt' i af'aaya ta- Bt'.n ey!Qlde Kornllo!u setarethanede ması dolayısile kendis'nden ziya. I' ~ 

-ı ın ve daha nekadar ·u- gördUm \"e "'--a ....... D ela ••idi. BI· · 1e 1 b 1 1 P E K receg ni sor " • ,._,, --.- .~ de komünızme n yya u undutu. Ak SinemaStnda 

'z A T i" 
Sungur 

Pavlof devanı eclfyor 
- Ben, ~ahit davet etmek iste

mezdim. Fakat buna mecbur ol· 
dum. &nim 19 Ubattan 7 marta 
kad~r 1ronsoloshaneden çıkmadıtı· 
mı. lsbat için onun çagırılmasını 
1stıyorum. 

Diyor ve l!Ave ed yor: 

ka
- 1 ÇUnkU l\lcczup, Türk ma
il\ arının bilmediği öyle bl • 

aya şahittir ki benmı dışarı:a 'ça:: 
madılw onun l{adeslle enla""'a· 
caJdır. •-

~Is tekrar, Meczubun ne bil. 
~ııt.nl sorunca Pavloıf şunları ao • 
ıUyor: Y 

- Şoför Meczup, W veya üç 

b uyor, Pavlof daha bir naenaleyh böyle kötU bir dllfUnceaı nu ve şayet Üsküpten kaçarak bu- L U $~m 
b uç':: saat kadar konuşacağını ve olan bir adam, giz:llee Ankaraya da raya gelseydi konsolosluğun d&ht 

un _rm kl6aca anlatılamıyacajı g~debl11r. evvel atakadar makamlara JAzın: 
111~ ı:un~il 6Özlerlnln deliJlerin tah Abdurrahman da SUleymanın söz· r' si · 
Llıne aıt bulunduğunu bildiriyor. lerlne iştirak ediyor. Ve mahkeme &elen izahatı ve me ıeap ettiğin 

İddia malcamını 1.,gal eden Ke- bildiriyor. l ,, reis! Sabri Yoldlll,I, L!ıtanbuldan ge· Avukatı ise A'bdurrahmar:ın re 
ma _Bora, Pavlofun mUdafaaya len bir kAğıdı okutturmaga başlıyor. na bir şöhreti olsa konsoloshar.. 
taaltuk eden bu sözlerinin geriye Bu klğıtta lstanbul zabıtası Abdur- nln Abdurrahmana vizıe vermeme. 
bırakılmasıntn karar altına ıılın- rahmanın faaliyetinden dolayı po- si icap ettiğini bildiriyor ve Ab 
masını bildiriyor ve mahkeme he- lleçe tanınnıadıfmı, yalnız arkadaşla- dur:r.ahmanı bu nokta etrafındt 
Y~ti de Pavlofa daha fazla söz ve. rından Muammer ve Bakinin. Abdur müdafaa ettikten sonra şöyie d 
rllmiye<:eilnl kartr ~!tına alıyor rahmanın sol fikirli olduğu 'tı söyle-

Pavlo!, tekrar söz alarak diyor ki: diklerlnl bUdirlyor, Talebe Yurdu 
- Kanunun 13:5 inci maddes!· mUdUrü de Abdunatımanın çeklncen, 

ne naur110 mazıııunların aözü ke· zeki, çal19kan \'e eol !lkfrli oldufunu 
ıUemez. ııöylUyor. 

Reis cevap veriyor: Malıkemeye verlleeek veelkalar 
- Mahkeme kuar verdikten Söz alan müddeiumumi bafJ1luavln! 

sonra artık bı.rıey konuşulanMız, Kema.J .Bora, matı.kemeye bul \'esaik 

yor: 
- Kızıl teşklllıt. kurbanların 

iyi seçmektedir. MümkUn müdU 
ki ömer gibi b!r adamın babasım 
sllah çektiğin! b.lmesınler. Çok 
umuyorum ki Ömer bu erali d:>. 
layrs!ie bir sulkasd maksadile göu 
deri imiştir. • 

cZoroaun Jıprt'th> fUıninln unutulmaz Yıldızl&rD 

TYBINE POWIB 
LINDA DARNELL - JOHN CARRADINE 

taratın .. n mtlkemmel bir surette yarataı.r. 

KURTULUŞ 
Arnerfkada. Mefbur Mormonlar'a alt muazzam bir macera 

Ayrıc& : Renkli M1K1 MAUS 

Xumaralı koltukların erkenden aldJrılmaııı rk'a olunur. 

• 

0:11 
ineması ve Tiyatrosunda 

o,..ıan.. bafb~·· 
'ı.11nart~i get·Mlmlen itibaren 

:;;plrlt:Z.nııı, ~lan.) a.tiı.ına, nıızı

onb.manııı bu büyllk eıJ!ilz u.. .. ta. 
ını Beyoflunda Şehir Tiyatro

sunun ~I Komedi kııımına ta
nunrş olan SES SlnemMı , .e Tt-

3 atroı;unda M'i) redecekı.Jnlz.. 

Dlkk1&t: Telefon numarw.ı: 4N68 



~~~------------------------_.:.•-----------------------~~---------- ~ ~ATAN 

Hamlet davasına dün 
tekrar baslandı 

Celaleffin Ezine, davasından 
feragat ettiğini söyledi Baş,diş, nezle, grip, romatizma 

Hamlet d~vasının temyiz mahke-ı son ndlılet merci. olan tc,mylz malı
-nesinden gelen nakız kararı üzerine kemesinin lıll umumi he.} eti, haksız 
!Un birinci nsllvc cczn mahkemesin- yere maruz kaldığım hakaret ve kü
le bu dAvaya t;krar bakılmıştır. fürlerl tenkit mahiyetinde g-ördUk-

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılanaızı Derhal Keser 
İCABINDA G ti' ND Z 3 ~AŞE ALINABtLta 

Istanbul birinci asliye ce.za mahke-
ten sonra, artık benim bir dıyec<'ğlm . . ' .... ' ·f . . . . . 

ncslnln 7 / l/9t2 tarihinde :'.fuhsln 
!:rtuğrulun, Zt!kl Coşkunun ve Ney

·fire F.rtuğrıılun 2 şer ay hıı.pııine ve 
içer lira parn ceza.sına; Peyanıl Sa
·anın, Z!'yyat Ehlizziyantn, Clhat 
lAbanın 6 şar ay hapsine ve 100 er 
'ira da para CC7.asınn ve Cellı'ettin 

J:zinenln beraetlne karar vermı~tı. 

yoktur. 
Diyerek dllvasından feragat etmiş 

ve mahkeme salonunu terketmişUr. 

Muhsin Ertu~u\, nakız kararını 

kabul ctmedı$!'ıni blldırmiş, hattıi 

kendi suçundan dolayı da hakkında
ki beraet kararına itira7. etmiştir. 

:\ftiddeluınuml ise şunları söyle-
m!~tir: 

Temyiz dördUncU ceza dairesi Ce- - Temyiz dördüncü ceza dairesl-
'lletlin Ezinenin beraetınl tasdik et- nln bozma kararı mahk4"menlzin 
'lliştlr. takdir hakkına t>;r tecavüzdtir. Israr 
Diğer tenkit yıızılnrında da t.Ar.z edilmec;lni ister.m. 

;re muahezelcrln zaruri olmasının ta-ı Demiş. neticede temyiz bozma lô.
-,u görtilmesl ve bu gibi yazılarda yihasının bozma kararına uyulmuş
td\kir kasdinin tebarliz ettirilmesi tur. Cela ·ettin Ezine, dAvadan fera
Azımdı, diyerek temyiz heyet. umu- gat ettiğine ve dAvanın sukutuna ve 
mlyesl nakız kararını kabul etmiştir. celsenin, TalAt ArtemeUn açtığı dA-

EvvelA CelAlettın Ezlneye soruldu. va ile b.rleştlrilerek bakılması için 
Ce:alcddln Ezine şunları söyledi: duru;pna 13/5l 9t2 gUnUne bırakıl-

- Memleketimizin en Ustun ve en mıştır. 

Muharrir Peyami 
Saf anın mektubu 

BAŞMAKALEDEN DEV A!'tt 

Zafer, nasıl 
kazanılacakmış 

(B~ı 1 lnddı!-) + 
bir hafta daha muharebey<' devam 
et!'alerdl İng ıltercdc ayak üstün. 
de bir varJık kalmayacak, o sıra. 

da Manş sah Berinde hazır duran 
Alman kuvvetleri İng:ıtereyl zah
metsizce istila edebileceklerd .. İn
giliz tayyarel<'ri iyi döğüşmekle 

beraber m.ktarları azdı, onlar da 
zayiat veriyorlardı. Bu itibarla 
Almanlar hava muhnrcb<!sinin ar
kasını bırakmas alardı İngiltere 
üzerinde hava htıklmiyeti kurab'
lccekler ve hareketlerini diledik
leri gibi sevk ve idare edecekler
di. O dakiksda kazanılabilecek 
nazi zaferi kat'i v e e7. ci olacaktı. 

Almar.lar, 15 eylC.'de Londra 
muharebesini kazandıktan, fcıktt 

kazandıklarının farkına v &rma. 
dıktan :>onra zafordcn uzaklaşmış. 
!ardır, çünkU 1 -gllterc ilz<"riııde 

d hava hakimiyetine kavusm• k im-
Mu harri r, para piyesi dôvasın an sonra kanıar•nı c.ıde.n kaçırmısınrdır . .. 

b k 1 h d · Ingerı:oll, hllva rl üellosunun glt-
OZI no fa Orl iza e ıyor g ide ingİ.lizler ·n lehine dö~mcsl-

Madagaskar 
mukavemet 

ediyor 
(Ba,, 1 lnrlde) X 

Taarr117.a :?O Bin K.,1 J~tirak Etml~ 
Londra, 6 (A.A.) - Vich:> ·den hll

diriliyor: 
Reı::mt Fransız ajansı haber veri

yor: Ingiliz er, Diego - Rııarez den!:z 
u~n ile ::'\fadaç:"askar'ın diğer kısım

ları arasındaki 8alntandra - Kaka 
berzahını kontrol etmektedirler. In
glliz kıtnları efradından 20 bin kişi 

tııarrnzlara iştirak ctmekte1.r. 
Franı;ız GazPtelerlnln infiali 

Vichy, 6 (A A.l - Fransız basını, 

Madagaskara karşı yapılan Anglo -
Sakson tecavUzUne infial dolu .sütun
lar tahsı.cı etmektedir. 

I..e Pelit :.vı:arseillais gazetesi ez
cU;n"p şunlan yaz.maktadır: 
<E~k . mUtte!l'ltlcr:mız.n tıı.klp et

tikleri usullPr hakkında öğrenecek 

hir şeyimiz kalmam•ştır.> 
M . Lnvarin sözcasu olan Moniteur 

1 , 

BULMACA 

Soldan sağa: ı - Para!'ız; bir 
den!z taşıtı, :ı - Bir nevi balıkçı 
ka;rığı; B'r spor. 3 - Tersi: her
kese blldir :ıen şeyler: Yakı!l ak
rabadan biri, 4 - Değnek, Soru. 
5 - Bir hayvrn; Bir yortu. 6 -
Tersi; demirden veya dem'r gibi, 
7 - B!r ilaç; Bacanın alt kısmı. 
8 - Sahip; Hiçbir eğrisi biiğrüsü 
o1mıyan. 9 - Yapma; İs m; Ta
vır. 10 - Bir nota; B r siJAh. 11-
Blr bölgenin ha\'a şartları; Tra
pez .. ;: üst kısmı. 

Yıık- rdrn a5ag:ya: 1 - Pasiiik 
te ıdddetl: muharebelere E:ıhne oi-

'7 - S - !H~ 

Makine Ressamı Aranıyor 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Şirketinden: 

Tecrübeli bir makine ressamı aranmaktadır. Isteklilerin hal ter
cllmelerl, 1 fotoğraf ve şimdiye kııdar çalıştıkları müesse.'ielerden 
aldıkları bonservislerle tahriren veya bizzat F...skişehlr Şeker fa.bri-

kasma mUracaatları. •••••••••• 

Türkige Ciimhııriyetl 

Ziraat Bankası 
Kurulu.t tarihi: 1888. - 3ermayeııi: 100.000.000 Türk liralı 

Şı..be ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 liı·a ikramiye veriyor. 

Zira.at Bankasında kumbaralı ve ihbar.sız ta.sarruf hesaplarmda 
en az 50 lirası bulunanlara senede -i defa çekilecek kur'a ile a.IJağı
dakı pıAna göre ikramiye dağıtılacaktır . 

f adet 1,000 lirahk 4,000 lira ıoe adet ese liralık 5,000 Ura 
( » 500 » :!,000 » 
' » ~ » 1,000 » 

J20 :t (,800 > 

(0 :t 100 :t (,iOi) :t liO ıt 20 
Aşa~ıdaki lzahımırı. değerli ga

zetenizde aynen neşrini snygıı .. -
rımla rlca ederim: 

miş olduğunu?. gibi , N<'c·p. Faz.ıl ne şu sebepleri göst~r yor: Düş. 
Kısakürekle anlaşmamızın llk iki man t:ıyyarclefrıln gelişini c:nk 
esası budur. Ben lntihıı l lsnnt <'t.- 1 uznktan duyup tedbir :-.lmsk m
med•ğimt ve yazımdan böyle b!r 1 kanını vere::. yeni dinleme tert i
mana çıkarılaınıyacağını ;ckra~' ı- batının çok !yi iı: görmesi, fn~lllz 
yart-k iki eser anısında lntıh~l h.lk avcı tayyarelNi Alman avcı tay. 
miinc vardıracak münasebetler ol· ı yarcler ' ııdcn yıi~se~ vasıfta oldu
madığını kabul ettim; Para :rr.ll- ğu clhrtlc lng ıız avcıl ~ rmın Al
harriri de iki es~r arasır.daki ?~n-ı mar. avcılarını vurmaları, sonra 
zeyl~lerı diledığım gibi tcfs rrlc h ·mayesiz kalan bombardıman try 
serbest olduğumu kabul etti. ü- yarelcrlne s ... Jdırmaları, Alman 

muş bir yer: B r memkke'. 2 -
g~zeteQI şöyle divor: Lfıstik ıt bi, Tuınk. 3 - Bir huy. ~ 

cl-'reM·z hll' . 1m,.tı, kendi toprak· ~1 DIKKA'.f: Hesaplarındaki pnrıı.lar blr ı;ene içinde 50 !ıradan qa-
ları tec- •v!lzc mn:-u:ı: kalıMa b:ınları vunın yavrmu: Kav~a. 4 - Kör; ğı dilşmlyer.:eıc ı:-:-amiye çı~tıf: takd rde % 20 fazlaslle verilecekUr. 

Ec r: ebi b r !'<ıra: Bir Ş('yİn rleger !- Kuraiaı· seı~ed<? ·1 de!a, ıı mart, 11 haZi:an, 11 eylru, müdafaadan ıne'1r!dilmek gfbi Birle-
nin kısaltılmışı. 5 - B r yem in: • ıı Bir!ncıka:ıı.:nda <,~kılocektir. 

şll< Anıer kıı tarafından llerı sllr-Ulen Yarım. 6 _ Birdenbire, B r deniz r:'. 
Jıidlnyı, kabul edılenııyec-ek o duğu la~;ıtı. 7 _ Umgu, 8 _ K;>lay: Or-

1 

'-.JW'd&.-~· w+a 
iı;in reddctıııckll'dır.> 

~ •• 
1 

• • tasına (a) girerı:e bir meyva olur., 
Bu /.:'17.<"te yazı .. ını ~<w.r bltırıvcır: J .., .,... 1 B .., 

1 
o 

. . . ;• - - oıı gıırtın yarısı: ayaı:,: . -
<Franqa, r.,~ ll7. fc<-nnlzll"e ı:~b<'p B'r m·den; Uz;ık. 11 - Eski Yu-

olnbll<-cek h!çh r hnrckel yl'pmanuş- go'ilav ajanzı; Üye. 
tır. Bıı tPCa\·ü1dcn <lo~abilcce'I< neti- Db-'ı'Ktl R UJ,'\IACA::"l"JN HAJ,U 

İnh~s8~:ar Umum Miidit.,.lüğünden 

Para piyesi hakkında yazdığım 
,.c bir davaya sebep olan tenlc!di. 
mi gcirmem 1ş bulunan okuyucuh:
rınız, benim evvelce bir intihal 
isnadında bulunduğum halde son
radan riicu ettiğimi sanacaklar. 
ciır. Halbuki tenkidımde ben Oro 
Puro piycsllc Para piyesi arasın

d aki benzcylşlcre .ister fikir al
ma, ıster tes r alma, ister ilham 
alma, ister iktibas, İster lr:Uhal, 
ne denirse densin, bu benzcytşle. 
rln tevarUt ve tesadüfle ızahı asla 
mümkün oimadığını. yazmı~tıın. 

Parn p ycslnc intihal damgası vur
muş değ idim. Yalnız nadaki ber.
reyi,.lerln tevarüt ve tcsı;dUf mah
sulü olabileceğine de a~ln inanmı. 
yordum. l\lahke.mede de hep bunıı 
tekrarladım. D ün de aynen ne~ret-

hücumlarını :ı gell~igüzcl ve clahn çüncü ve son esasa gclloce, ya. 
zlyad~ h:lkın manevlyatını sars

zımda hakaret Carzolunan ltı!ızla- ınak iç n yapılması, ingil izlerlr. 

CP.!Prdcn çıkan mesıı!iyet p:ıymı M . 
Ruzveltc hırakıvoruz.> Soldan sağa: 1 - Yedek: Bam. ı - rro.ic, şartname \'e k"Şfi nmdhlnce Ankara bira fabrikası san

dıkhane inşantı l~ı 'kapalı zaı·flıı eksiltmeye konmuştur. Bir Krma:1ör nnttı YD· 2 - Alll; Sual. 3 - Yr.zlık; 

rı da evvelce Necip Fazılın be- ısrarlı bir surette muoyycn .ı:ııkcrl Vichy, G (AA.) Fransız Ami- Ala. 4 - Eş; Fak. ;; - Arlamm'°a; 
raUllc dairesi blldlriyor: 1 Na. 6 - Remek (kemer); Nı (in) 

Avustralya 
ikinci cepheye 

muhalif 
Berne, 6 (A.A.) - Ste!anl: 
Melburndan blldlrildığtne göre, A

vustralya hUk1lmetı, iklncı bir cephe 

nim hakkımdaki yıı:ı.ılarının kıır

şr!ığı teIAkkl ettlm. Müstakil b:r 
hak"rete delalet etmiyen bu mu
kabele kanur.en de meşru olciu
ğuna göre, aramızda Para p ıyesı. 
ne ait dı;.vanın mevzuunu teşkil 
eden hiç b r mesele kalmadı. 

Peyami S.4fa 

Yunanistanda 
seferberlik 

İki sınıf ihtiyatları 
seferber ediliyor 

kurulma.cıı hakkındaki Ingillz • A- Berl.n, 6 (A.A.l - Atinadan bir 
menkan proje:erlne kat'! surette 1 ajan.'!a bildiriliyor: 
muhaliftir. 1 Bugün resmi g-azetede çıkan bir 

Avustralya Hıı.rlclye Nazırı M. E- ı kanun, polis nıllfrczelerlnl ku\'vetıen
vatt, bu işe alt olarnk şunları .söyle- dirmek Uzere 38 ve 10 sınıflan ihtl
miştlr: yalların:n seferber edllmesi için, 

cBu cephe, .Inglliz - Amerikan Yunan Adi.ye Nazırına salahiyet ver
kU\'\'etlerlnln bUyUk bir kısmını yu- mektedlr. 
tacaknr. Uzerlne ö!Um tehd.di yük
lenen Avustralya da fillen kendi ba
şına bırakılmış olacaktır.> 

Bu sözlerin gerçekte. Avustralya 
resmi mahfillerinin düşüncelerini be
lirtip bel!rtmediğl, yehut ikinci bir 
cephe kurulmasını boş yere iste
mekte de\•am eden SovyeUer karşı
sınaa kendileri lehinde bir lsbat ol
mak Uzcre, Ingiliz ve Amerikalılar 
tarafındah .Avustralyalılara söyletıl

m:., sözier olup olmadığı mailim de
ğildir. 

Amerika ordusu altı 
milyon olacak 

Vaşington, 6 (A.A.) - Harbiye 
:Müsteşarı Pattcrııon. Amerikan or
dusunun altı milyon kişiye çıkarıla
cağını blldinnlştır. 

ispirto ve 
ispirtolu 
içkiler 

Kanununun tatbik 
talimatncmesinde 

değişlklik 
Ankara, G (Telefon'n) lsplrto 

ve ispirtolu Jçkiler !nhlsnrı hakkın

da1<l kanunun tatbik suret.ne d"tr o
lan talimatnamenin muaddei :? ne. 
maddesinde yazılı Kanyak, Lıkör, 

Viski ve emsali inhisar resmi haddi
nin ıı g"'lrt 60 ve Azami 100 kuruş o
larak değıştırllmesi hakkındaki ka
rarname Heyeti Vekllece ta.sdlk edil

miftlr. 

( Rus - Alman ""'ı 
L barbl -~ 

(Bll~ı ı lnr.iılc) ı:ı=o 
Berlln, 6 (A.A.) - Alman ordula

rı başkumandanlığının tebliği: 
Doğuda taarruz mah.yetlnde bir

çok te,ebbUsler muvnffakıyeUe ya
pılmı.,tır. on,mnnın blr-;ok mahaH1 
hücumları pil!kllrtUlmllştUr. 

Doğı.ı cephesinin şfmnı kesiminde 
Alman kıtaları uzun zamandnnberl 
hazırlanan cnr·en bir taarru7Ja dUş 
manın çember altına almış olduğu 
mühim bir U.slc muvaaalayı temine 
muvaffak olmuşlardır. Bu istlnad 
noktasını tutan kıtalar General Sche
rer'in kumandası altında sayıca Us
tun dtl,,man kuvvetıerlnln birçok hü
cumlarını olağanU.stU bir cesaretle 
karfı koymu,ıardır. 

Mo.skova, 6 (A.A.) - Reuter: Sov
yct gece yarısı tebll~i: 

;. Mayısta, cephede, önemll hiçbir 
Mdise olmamıştır. 
Doğrulutu anla.,ılan 'haberlere gö

re, 2 Mayısta evvelce söylendiği glb! 
23 değil 31 Alman tayyaresi tahrip 
edilmiştir. Dört Mayısta on iki Al
man tayyaresi hhrip edilmiştir. Biz 
8 tayyare kaybettik. 

Hall<a 
gıda 

tevzi edilecek 
maddeleri 

I:.Cınc. parti gıda nmddclerinin tev
zıatına birkaç gUne kadar bqlana
caktır. 

Bu partinin tevzllndc kontroJUn 
daha esaslı bir şekilde yapılması lçın 
ekmek karnelerine işaret edilmesi 
d~UnUJmllştUr. 

hedeflere saldırmnlarl ve blr de 
İngiliz halkımn tasvir ve tarif ka. 
bul etmeyen muk&vcmct kudre. 
u .... 

Dlego - Sııarez tersane-::no yapılan 7. - ~d&; ~ettan . 8 - Edı~ak ~kt~ 
Jlk taarnızlar esra!'"Jnda B"veglr.rs ı 5 de), ~mcı . 9 - Eme~tışi (ış t 
rle:ılzaltı gemisi re Bougainville yar- meme), Ad. 10 - Akkie. 11 -
dımcı kruvaz;)Mi batır:lmı~ardır. El, Ot; Eter. _ 
Mürettebatın takriben en büyük kıs. Yukardan aş~l?'ıya: 1 - Ya~·ga. 

Kitap 1941 haz ·ranında ytzıl· mı kurtarılmıştlr. ra; Ee:e. 2 - Ela. Dl'd"r".'. :l -
mı~tır. IngersoU, 1942 İlkbııharın- Nevyork. 6 (A.A.) _ Madııgaska-, Drz; Amade. 4 - Elleme; ,1~ (mi) 
da' başlayacak ve ya zır. gel şecr.k rın, Blrle~lk Amel'ikanın kayıtsız ve 5 - lşık; Stat. 6 - F:k, F aık. 7-;
İngillz hava tearruzlıın hakkında: ~artsır. taıwibllc Inglllz kıtaları ta- Ecnckş. (io:kence). 8 - As; Alt; 
çok ct:kkatc layık olan şu mallı. ınfından işgali. vaı;in~tond·ı ViC'hy Ide. n - Mua!: Ta; Et. 10 - Y<J
matı veriyor: .İngilizler, Alman. ile milnAı>ehctlcrlıı kcsilmeslr.e doıtru tanlama. 11 - Alaka. N;dfr. 
vayı hava taarruzlarlle snrsnak yenı bir adım olarak te!ı\l<ki edil
İmana gct ıreccklerlr.e kani buiu- mektedlr. 
nuyorlar. D yorlar ki: •Alınan s2- Amerikan Xota~ı \<' Fran,11. Raı.ını 
nayı. tahrip '<'dlllrse kolayca yeri :Madagask~r. 6 1 A.A. ) Mada
dolamaz. Halbuki İr~!l z sanayii ~aslrnr'm işga·ı hakkınd aki Amcrı
tahr:p edll!rsc Amerika ve Ktna. kan notası ile Frarsıının hıı notaya 
da ı;anayii İngiltcrenin lht yaçları- cevabı, dUn n';~:ım !lzcri basın mü
nı tamamlar Aynı zamanda Ks- messlllPt'!ne bi!d'rilmlştir. 
02da İngiltere iç!n pilot Y<'t ştircr. Jııponyanın :'.\fndagnkar hakkında 
bir kaynaktır. 1!)42 llkbaharınıı Fra'lsndıı.rı h ç!>ir tnleJll" bulunmamış 
kadar yeni Amcr kan bombardı. olduğu resmen bllrl 'r'lrıiştlr. 

Kömürü onbeş kuruştan 
satmış 

Besiktaşta Hasan Gümü adın

da bir adam bir araba körııürün 
kı1osur.u 15 kuruo;tar. satar;cen yıı
kalanmış, milli korunma mahke
mesinde on lira para r.e,;as'n'l 
mahkum olmuş ve 12 lira könıür 
p · rn ... ınrn musaderesint' karar ve· 
rilmiı:tir. 

man tayyareleri ve Kannda pilot- M . Lava!, .Jnponyanm mııhtemel 
!arı külli m ktarlarrla ycr~ecck· :rpkisl h11kkıncln ııo:·ıılnn bir :sıınlc 
tir. Bunlarla ve İ:-giltcredc yer.i kar'ı c.Japoııva hiiyll:, e!<;iqi de~iliın 
yapılan tiplerle Alınanyöya karş• ki bu suale cevııp ,·crebl ey!m:. dc
plan dairerJnd ~ b' r umumi taar. mlştir. 
ruz açılacaktır. Bu taıırru7. Alman- :'.\{. Lın·aı ııyrıc'l, dngiltcr,., ilk de- Dün ith~lAt birliklerinde bir top-
yayı kokündcn sars · caktır. İşte fa olarak haı·cket" geçmek için De leııtı yapılmı;tır. 

Konservecilere teneke 
temini için çahşılıyor 

bunun devf.mı sayeslrde dcınokrn· Gauıır.·l'illerin arkar.ındıı ~izleıımi- Bu toplantıda balık tuT.layıcılarla 
si tarafı zofcri kazanacaktır.ıt \'Of" dem lşti:e koneer\'ecilere aceı,. te.'leke verllıne-

Gelen haberler, 1941 yazınd & ~faılaga .. kar·ııu )ldılcll ~'arpı,,.alarl si ~I görU,uımUştür. 
z h inden geçen bu tasavvurların Clermoıınt - "'e:-rand. 6 (A.A.) ~iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih 
gitgide tatblka konulduğunu gö{. ;'\fe rtngnskardıı.n ahnıın son haberler fi 

· Çorak haııtahkluı mütebaMı"ı terıyor. Yani havalarda teşcbbus muhereb,.leritı şidrt,,tlrndlğ'lnl göster-
İngilizlerin clire gec;ımeğe basl;t· ınektedir. Ingillz tayyare·eri blrbirl
mı~tır ki bunun, hab n g diş! (ize- ni takip eden dalgalar hal.nde bll
rlne c:ok müh1m tesirleri olabilir. hasım D!eırn ~ıı.>rez'rlcki zayıf l<'ran

Dr. Nevzat zıra 
Hastalarını her gün ııaat ıt 

den sonra CataJoğ'lu Halk Par
tisi bjnası karşısında Zekibey 
apartımanı 8 jnci dairede kabul 

İngil!z hava taarruzlerile şark 
cephesinde Rusların gösterd ğl mu 
kavem-et bir nray:ı gelince Almor 
takE tini sarsmağa kfıfı g<'lecek 
mi, gclmiyecek mi? Bu noktada 
fikirler değ şeb.lir. 

Fakat lngersoll'ün kitabında; 

İng iltere halkının geçirdiği si~·asi 
ve içtimai i nkıl~p hakkında müs
bet bazı düşür.cclcr vardır k i h;r· 
bin gidişi bakımından da, sulhun 
şekli bakımından da bunları her
halde hesaba katmak !Azımdır 
Ysrınki yazımızda kitabın bu kıs
mından bahs<'d<'ceğ z. 

Ahmet Emin YALMAN 

Lise ve ortaokul mü· 
dürlerinin toplantısı 

Lise \'e ortaokulların son sınıf 

bitirme imtihnnlrrına ait hazır
lık.lara devam cdilmektedLr. ş h
r ·mizdeki ortaokul müdürleri İs
tanbul Kız lisesinde Maarif mli· 
dürünün başkanlıgı altında bir 
toplantı yapmışlardır. Bu taplar
tıda imtihan işlcrlle llg!H konuş. 

malar olmuıtur. Resmi ve hususi 
ortaokul talebelcrir.ln hangi okul. 
!arda imtihan cdileceğ önümüz
deki hafta içinde belll olacaktır. 

sız deniz kuvvetlerine hllcum etmek
tedirler. ln~ilizlı>r tarafından ıntihim 
hıwa kııvvet!cı1 kullanıldığı dHn 7 
Ingiii7. t!lyyaresın!n dUş!irUlml!ş ol- eder. 

mas.ıe anlaşılmaktadır. L••••••••••••-
Londrada Dö Gol'rülerln nümayıı,ı 
Londr<ı, 6 (A.A.) - Loııdradaki 

hUr Fransız mahfillerine göre Gene
ral De G:ıulle tarafından Almanlara 
muka\•emetln mİm ifadesi olarak se
çilen ı Mayı~ tarihinde Londrada 
bUyUk tezahürat olmuştur. 

Mnrseyyezl cöyliycrek ya..,nsın De 
Gaııl e. kahrolsun Lava! diye bağı
ran 50.000 kişll.k bir kütle polis ta

1 YAZLIÖA GİJlECEKLERE: 

BAiia KOLTUK 
we M O B 1 L 'I' A • l Z I 
Her yerden ucuz lstanbulda 

Rızapa.şa yokuşunda 66 No. 

AHMET FEVZI'nin 

sal llOBIL'l'A 
Mağazasıı:dan alınız. 

SOYADI TASHiHi 

ı atından d:ıtıtılmı~tır. Yapılan te\·
kifler tezah!irata mani olmamış ve 
polislc halk arasında çarpışmalar ol- -
muştur. NUfustıt soyadım Aduman olarak 

yazılmışken, mahl<eme kararıle H:ı

lulıı olarak tebdıl ettiğimi ilıi.n ede· 

Vlchy, 6 (A.A.) - Nazırlar Mec-
1!.sl b11 sabah toplanmıştır. Daha ev
ve' :M, Lava!, hükümet şcfi nezdin
de devlet sekreteri olen M. De Bri
non ile uzun bir görllşme yapmıştır. 

Londra, 6 (A.A.) - M. Laval'in, 

rim. SuphJ Halulu 

8 ORSA 
dUn V chy·dekl Isviçre, Rirle.1ik A - 6 J\.IA YIS 1942 
me .. lka, Japonya ve Almanya mU- ı Sterlin 5,24 
messillerinl kabul ettiği Vichy'den 100 Dolar 130, 70 
haber verilmektedir. ıoo İsveç frangı 30,365 

L nval, mll.-:temlekeler devlet sek- 100 Pezeta 12,9375 
rt>terl General Brevle, Amll'al Dar-ı 100 İsveç kronu 30,72 
lan ve Adliye Nazırı M. Bartholemy ESHAM ve TAHVİLAT 
ile ist.şarelerde bulunmuştur. •,(, 7 1941 Demıryolu II 19,80 

!? - Keş r bedPli c tB.771.96> lira, % 7,u muvakkat teminat <3659> li
radır. 

3 - ~ksl!tmc 22/ a/ 942 Cuma gllnU saat 10.30 da. Istanbulda Kaba· 
taşta Leyazım şubesındeki merk<'Z mtibayaa komisyonunda yapılacak
tır. 

4 - Proje. ~artname \·e keşif sözü geçen şubeden \'e Izmlr ve An
kara baı,ımlldUrllik'erinden '!?fi"> kuruş ınultabilinde alınabilir. 

5 - Eıtsiltmcye ı;lrmelı ;ııteyeıılerln <30.000> liralık bu kabil inşaatı 
nrnvaffakiydle yapınrş oldu};larınn dair \'CSilca ibraz ederek ihale gtl
nUndcıı 8 giln evveline kadar umum mlidtir!Uk inşaat şubesinden vcsil<!l 
almaları ftz:mnıı·. 

6 - Ekslltmeye g.receklerin mtlhilı lU teklif mektuplarını Y.ıınunl ve· 
saikle 'jO 7,:5 güvenme para.ı<ı makbuzu \'cya banka tcıninat mektubunu 
\'e şartname. iııin F. fıkrasında yazılı vesaik! thtiva edecek olan kapall 
zarflardnı ihale gtinti eksiltme saatinden bir saat evvel!ne kadar mezkCır 
komiıyoıı başkanıı.~na veya Ankara BaşmüdUrlüğUne makbuz mukıbl· 
linde ,·rrmelerl lazımdır. <5168) 

Türkiye 1 Ş Bankası 
Uflk tasarnd llesa ..... 1142 llU"amlfe pli9' 

~ELi:&: 2 Şubat, ' ~ s Atm• 
1 llıdeeMeıjı."'Uı taribieriade fapdlır 
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