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Q· KUM OLDULAR 
ır buçuk yıldan beri 300 bin liralık zeytinyağı ve 

Sabun stoku yapan Bin has ve Şaya Kebudinin 

muhakemeleri dün bitti 

Stok yapılan sabun ve yağ 
lar müsadere edilecek 

t~ ~engini olmak sevdasile stok yapan ve fiatlarm yükselmesine sebep 

/tı,.guncular ikişer yıl nefiy ve500er lira agır pai a cezasına çarpıldılar 
8 'llYağı, sabun, Dafn~· le \lilli Korunma Kanununa har. ket ... ttikler şüphesizdir. ::dk lStik stoku ye aykırı han~ketlerde bulun· Işt~ mahkeme, milletçe ve 

ncu Binhas Kebudi muş ve bıı suçları adı g~· devletçe mücadele ettiğimiz 
~ Ş~ya~ .ebudinin mu çen kanunun 32 inci madde bu menfur hareketin cezası 
~erndün sona ermi~ sine temas etmekte olduğun nı d~n.kil ta~ihi kararile ve 
kike bu çok önt>mlı dan buna göre cezalandırıl temyızı kabıl olmak ilze 
~rarı~ı ~ildir~iş~.ir. mışlardır. Ancak suçlular bu re verıoiş bulu! uyor. Sto~. 
lı~ 11 nıUhım hır uc- stokları bir buçuk yıldanb 3 . çular mahkemenın kararını mu 
~ linda Avukat Ah· ri yapmış olduğunda.ı Milli teakıp Sfrbet bıruk1lmışlar 

0eaoğlu ile Is Korunma Kanununun muad dır. Yukarıda adı geçen a· 
4~ko'etiri.~en Avukat del ve çok ağır maddeleri vukat!ar v...ısıtasil~ hükmü 
' rnudafaa etmek bunlar hakkında tatbik edil temyız eoieceklwi sanılmttkta· 
~'cdA\fukatlar dünkü miyerek eski hükümlere gö dır· 
't e müdafaalarını re cezıılandırılmışlarchr. Suçlu * * * 
~tıt;e Illilekkille'"inin Jar kanunun 32 inci madde· Diğer taraftan Binhııs ve 
't 1 275 bin kilo sine göre, iki buçuk yıl Ço Şaya Kebudi,geçen sentJ yap 
~· Dafneyağı, sabun ruma n fiy ve 500er:lira ağır tıkları 40 bin kiloya y..ıkın 

' 
1~in JUnya piyasa para cezasına çarpılmış, stok ipek kozası ticaretine ait ka 

bı.ll~~ll ~i~ katra oldu yapmış oldukları maddelerin zar çlvergisini de maliyeye ya 
ıçın bunlarm de müsıd&resint'! hükmolun tırmadıklarından haklarmda 

\'e • De d İd . stokçu olma· ınuştur. fter arlıkça kanuolıtakibat 
İtıt~ d~ ederek beraflt Binhas ve ŞayaKebudinin y2pılmış ve bu takibat ne-

lbışlerdir. Fakat 94) yılıadanberi şehrimizd'? ticesinde zımmetlerinde ta· :t. Müddeiumumisi ki o .uhtelif sabunhan~lerde hakkuk eden :ı 12 O liraya 
11111 cerey"nından stok yaptığı miktar şudur: mukabil iş bankasından mali 
il ııı"'h'tl yeye ik~ teminat mt ktubu 

rı.v:' ı erle mevcut 70950 kilo zeytinyağı, 
oınh verır.ıış bulunmaktaJırlar. Bu 

[\ as ile babası, 27390 kiio dafne yuğı, 98700 

h_orunnıa Kanunu·. kilo sabun, ve 37540 kilo 88 paralar da suçlulardan ta 1sil 
<tre• 1 edılecektir. 

il . ~et erinin sabit l bun imalinde kullanılan sut- ----------
~ite~ sUrmüş ve suç kostiktir. Bunlar Halayda is Milli Şefimizin 
~11 . Orunma kanu tihsal ve istihlulc olu,an mik 

ll\ • 
cı maddesine tann yarısıdır. Sanatkarlarımızı takdiri 

~rılrn&lannı iste Stoiıçularm J()J bin lira Arıknrsı 4 A. A. -

~ llın~rninin mil 
~t dınHyen heyeti 
b lllllddet sonra bu 
· davadaki kararı 
•tir B la · u karara 
,~ stok yapmak, 

•k etmek sureti . 

tutan:bukadar çok miktarda Cümhuriyet 1-Vtlk Partisi Ge· 
zeytinyağı sabun ve sudkostı ı tel Sekreterliğince tertiı• edi-, 
~i stc. k yapmak suretile piya len ve sanatkarlarımızın yurt 
s ıyı tuy k v:. kara bil s ıd ı içindeki g'"ziıerinin neticesin 
fiatları yü!:'selterek vatandaş de hazırladıkları resim tab-
ların zararına ve gayrımeşru lolarınm S~rgievimleki tclŞ· 
surslte harp zengini olmak lıirı bitmiş ve kazananları 
gibi çok kötü bir :r.ihniyefle Sonu 2 incide 

3021 

Çarşamba 
AboW\a ,artları~ 

Dahilde yılhöı 5 
llr11Yab11ncı mem 

leketlera 8 lira 
lllnların her ke
limesinden ~ku
ruş ahnır. Ücret 

Pf!findir 
GünO geçen sayı 
lar 10 kuruştur. 

Cavad~· 
Japonlar dur
madan ilerl;yar 
Holandahların müda

faası devam ederken 

Japonlar yerli halktan 

yardım görmektedirler 
Roma 4 A. A.- Cava 

savaşları hakkında buraya 
gelen haberle re göre, Japon 
kuvvetleri adayı baştan başa 
yararak ikiye ayırmışlardır. 
Durum müttefikler için ümid
sizdir. 

Şangalı~y 4 A.A.
Cavaya çıkarılan Japon kıt· 
aları durmadan iler:lemakte· 
dirlc:r. Adanm demiryohı 
kşsilmiş, hUktl.met merkezi 
Ratavyadan umumi karargaha 
nakledilmiştir. 

Adaımı merkezine nüfuz 
etınflğe IDuvaffak olan J3pon 
lar buralara çok miktarda 
zırhlı arabalar.çıkarmışlardır. 
Holanda kuvvetlerinin müda 
faasıoa rS>ğm en Jttponların 
yerli halktan yardım gördük 
leri anlaşılmaktadır. Cava nü 
fusunun çoğu milslümandtr. 
Müslimsnlar ötendenberi Ho
landa hükilmoline müşkililt 

-;ıkarmışlardır. 

SON DAKiKA 

General Veyvil 
Tayyare kazası geçirmedi 

Yeni Delhi 4 A. A. -
Askf1ri sözcü Singapurda Ge 
neral Veyvilin hir tayyare 
kazası geçirdiğini yalanlamış 
fakat generalin karanlıkta 
uyağı kayarak düşdüğünü fa 
kat şimdi iyi olduğunu söy· 
lemiş Birman~a yolunun da ı 
kapalı olduğu hakkında şun· j 
ları bey an etmiştir : 

" Hirmenyanıo aşağı kıs· 1 
mıodaki yol 1.capalıiır. Fakat , 
şimal yolu açıktır." 1 

GIDA MADDELERiNiN IAZAL 
MASI lYl KARŞILANDI 

Londra 4 A. A. - Bugil ı 
kil Londra gazeteleri harp 
1.ayretlerini arttırnıak 1çın 
gıda maddf"lerinin azaltilma· 
smı memt.uniyetle karşılıyor 
ve ezcümle diyorlar ki : 

" Ingiliz milleti yiyecekle 
rin azalmasını cesaretle kar· 
şılıyacaktır. "~ 

• 



Süveydiyede bir cinayet oldu 
Bir adamı pazar yerinde kurşunla vurdular 
Süveydi}e Nabi e ıııerke 

zinde evvelki gün bıl' cina 
yet olmıış. Sabm1 Ci\li kö • 
yGndeıı 36 yuşlar1nd ~ Ali 

.. Polat p.17.ar yerinde ayni köy 
den 18 yuşında Mehmet Jl>
rahinı Damu tarafından kur 
şunla ağır suretle yaralan • 
rnıştır. 

Hadiseye fski hır kınin 
subep olduğu söyltnnıelcte • 
dır. Cunı c na etini yaptık • 
tan sonra gözden kaybolmuş 
ljğır ~ur< Ut' yurnlt:rıan Ali 

Nüfus dairesinde 
İş bölümü günleri 

Nüfus dairesi halka ko-~ 
!aylık olmak üz re haftanın 

muc1yyeıı gün erıni muhte· 
lif işlere a.ıyırımştır. Uu iş bö 
lüıııüne göre, pnz r · günle::· 
ri daire ışıeı i görülecek, salı 
ve çarşaııba günleri nüfus 
ciiıdanı vel'ilec kl" r. Perşem· 
be günü yaş ta~hibi ,,h 
keme itleriııe ayrılmış,~ 
ğünleri ~sker ailel ri işir.in 
görülmesıne, cnmarlesi günü 
de tapu ve ziı ast işlerine 

tahsis edilmiştir. 

942 bütçesi 
15 MAR1TA HÜYÜK MiL· 

LE.T MECLiSiNE VEHI· 
LECEK 

Büyük Mıllet i\tfclisi 15 
Martt.ı ulagan lvplantılarına 

haşlıyacaktır. Maliye Vekale 
lince huzırlanan.k Vekiller 
Heyetincrl kabul edilen 942 
malt yı1 ı l.ıülçesi MfcJise ve 
rilm1~tir. 

Y ~ni bütçemiz 384 mil • 
yon 35101 lira olarak tesbit 
edilmiştir. ME:clis topluntıl ırı 
na başlar başlamaz yeni bılt 
çeoin tetkikme lıaşlıyacakhr. 

Ekm k kar
neleri . 

Üçer aylık verilecek 
Ankaradan bildirildiğine 

göre, nisan ayından itibaren 
ekmek kartları üçer aylık 

olarak hazırlanacaktır • .Bu su 
retle her ay kart dağılmanın 
doğurduğu:&üçlük önlenecek 
lir. 

Nişanlanma 
Bay an Fatma Yaşar Adalı 

ile Teğmen Slilillıattin Halı'-) 
oQlunun nişaıı töreni evvelki 
pazariesi günil yapılmıştır. 
Mesut olma• arını dileriz. 

şehrimiıe getirilerek hastane 
y~ yatırıJmıı:ıtır. 

Hayatı tehlikede olan A 
liye operasy. ıı yapılmıştır. 

Yaralı, verdiği ifadede ken 
disini vuran Mehmet lbrahi· 
min Helediye Reisi Abdullah 
Cilli ile kardeşi Nasrettin ta· 
rafından teşvık edildiğini siiy 
!ediğinden bu iki kişi de sor 
~Jya çekılmişlerdir. Tahki · 
kat devam ~trnekte ve cani· 
nin yakahın!Iıası için tedbir 
l• l" ulınmış bulunmaktadır. 

General Veyvil 

Uzak doğu başkumar. 
danlığırıdan ayrıİdı 

Londra 4 A.A - Hesmen 
bildir Jdığine göre, Uzak do· 
ğu..,aki miıttefık ordular baş
kumandanlığını yapmukta 
olan General Veyvil bıı \1.l 

zife nden alınarak tekı ar 
H naıs an lıaşkumandanlığı· 

ı a. tayin edilmi ;tir. 
Vaşiııgto.ı·4 A.A -General 

Veyvilin Uz:ik doğubaşkunıvn 
danlığından ayrılması <jbura· 
da büyük bir alftka uyandır 
ıuıştır. Bu tayin Hind1 stanıa 
müdafaasına verılen önt-mi 
göslermoktedir. Hindistanın 
yakında s;ıvaş Banasına gir 
mesi mümkündür. Ve Gene· 
ral derhal Hindistana gelmiş 
tir. 

Londru 4 A.A.- Höyte· 
riıı siyasi yazarı diyorki: 

0 General Veyvilin Hind~s 
tana tuyin edilmesi Ca·wa üze 
rrne çöken Jdpon tehdidinin 
bir sonucu değildir. Kudretli 
bir asker olduğunu isoat eden 
Veyvile HındistJnda : ihtıyaç 
vardır. Hola dalıların Cav.ıda 
iyı çarpışacakalarına şüphe 

yoktur.· Bunlara elden gelen 
. yardım yapılucaklır. 

General Veyvil nazik bir 
zamand·• tlzerine ağır bir 
ödev almıştır.,, 

Okula devam etmi
yen talebeler 

Ankara 3 A. A. -
Anadolu Ajansının haber al· 
dığına göre, sUrekli olarak 
okula 11) gün devom etmi· 
yen ve keyf ıyet velisi tara · 
tından kabul edilecek l ir 
mazeıet şeklimJe bildırilnıi 
Yt!D talebderin • okullardaki 
kay,Uarı terhin edil_ec .. ktir. 

İsveç tehlikede 
Müttefiklerin burada 

bir cephe kuracakları 
söylen: yor 

Stokholm 3 A. A. -
iyi haber alan lsv t.: muhfıl 
leri Rusyadaki askeri hare
kellerİ'l y.ıkındıt çok ş:ddet 
lenmesi bekleunıekledir. 
Mü 1t~fikl ... rin Httsy ıy.ı yar 
dırn için son yolu olan \1ur· 
maıısk ve Arka jeli !loru· 
muk için At rupanın şimalin· 
de bir c,,.phe kurmnğa çalı · 
şacakları sanılmaktadır. Bu 
itibarla lsveçin mildaf aası 
için gerekli olan ledbi rlerin 
alınması açıkça istenmekte · 
dir. Müttefikl~rin böyle bi: 
hareketi t:ıkd;rinde lsveı,.: te 
savaşı karışııc ıkbr. Bu lehli 
ke bugün her zamandan zi 
yade çoktur. 

90 BiN YEHUDİ HAPSE 
TIKILHOH 

Loncira 4 A. A. - Hura 
ya gelen haberlere göre, Al· 
manlnr Bohemyadaki 90 bin 
yehudinin hapislıanelnle ku· 
lel('re sokularak tecrid edil • 
melerini emn•tmişlerdir. 

İngilter de yiyecek 
zc ' gu 

Londra 4 ' . J "'e 
Nazırlığı lngilt rede haftad:ı 
lJir gün et yf'nmesiui yasak 
eden bir kdrarı yakında neş 
redec,.ktir. Bundan başka 
ş"mdiye kadar vesikaya böğ 
lanmıyan bir ÇJk maddeter 
de vcsibaya bağlanacaktır. 

Bulgaristanda idamlar 
Sofya 3 A.A.- Harp di· 

vanı, komiinistlik ve tahrik 
suçundan mevkuf buiı.mun 34 
posta momurundan 9 u ölüm 
cezasına, 14 ü 12 yıl hapse 
mahkum o?ınuş, diğerleri be 
rat etmişlerdir. 

F ransada suikastlar arttı 
Vişi 3 A.A.- Dahiliye 

müdürü basın mümessillerini 
kabul ederek kendılerine bir 
demeçte bulunmuştur. Müdür 
son Almam-Hm; savaşı baş 

ladığı zaman eri .Fransu 
da tedhi~ hareketlerinin "art· 
tığım. bunun_Husyaya bilvasıta 
yardmı için yapıldığım, ted· 
hişçileri ortadan kaldırmak 

İ\~in ciddi tedbırler alındığı 
nı, şimdiye kadar 5390 .kişi· 
nın tevkil ve 1277 evdo araş 
tırma yapıldığım söylemiştir. 

N şrıyat MtidUrü 
S~lim Çf<:L~NK 

C. H. P. Matbıası Ant 1ky' 

Milli Şeff.fl1 
~aşı 1 i~ 

mükafa ochrınsk 
raş meb su Hat11111 

kutun reisliğind-' . 1 
jüri hPyeti f•Sttrl~_dof 
ken mutlu bir t~..lb 
olarak aziz Milli ;r;:., 

• )ı'kl8 
yıu eşlerile bır. reli 
ni ş,.reflendirınıt12 
·an Heşıt Taoku.t t 
kında Büyük Mıll 1' 
izahat vermiş ~e 8~ 
hurumuz bir saat "°' 
ziyareti t-snasınt-8 ..,~ 
rımızı takd=r bur;r~if. 
dirr ktifler verrrııŞ e R 

Cenupta . 
ilerleyiş' 

Devam ediYı\· 
Stokholm 4 ~ b 

Moskovadan g~~rıı 
göıe, Mareşal .'. y 
'luları cıonupta ıkı 10 

d Buztar 
almışlar ır. flıJI 
mesine rağmen bit 
durmadan artan ~
ileri harekel1 de )C 

tedir. Ruslar ~ 
miktarda insan 
ile küUe halinde b 
mektedirler. 

Yitik pa 
cüzda 

Ve 1'7 '780 
lı p ıgO 
2-3_:_1942 ti 

nU saat 14 sıra~, 
ya kahvesinde ti'_ 
da meş·n siyab 
not koymaya fJJ 
ra cüzdanı d tıi 
Cüzdar ın içiııde blJ 
lır k Jdar para, 
olsun. 'f alnız !:ı 
yaram1y<1cak fs ~ 
kıymetli ve ge~Of 
ğer evrakı ~e fJIJ 
bin yedi yUz 
1ı Milli piydıı~:, 
baa nıza herh.1 il 
gefü ir veya ~;.tı 
tireoi minnet t 
vicJanen rabS 
Kayıp nüf&JS 

iıfuS C z.d 
tim. Yenisini O 
eskisinin lıükflJ 
ilAn ederim. 

Antakt1 
yündt·n AbC1Jel 
Çanktıyu 

Sogan 
Bel~ tıye ft 
Toptan 

kuruş perakeO 
olarak tespi~~ 
lAf ında hat" 
Jarın tecziye" 
mun maIOlll 
ilan olunur· 


