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Suikast muhakemesine dün de devam edildi 

istikbal 1 
meselesi 

Mütidiklerin mfüla.faa. ede-
eekkri ''Nizam"; herban~i 
keyfi bir takını ı;ulh muahe
denameleri olmamalı, millet-
iel'e hiini~ \"O İıstikJiJ te
ID.İn etnaş hakiki ve samimi 
bir ''Jlıı'i2:an1" olmalıdır. Yani, 
C'N\ela adnkt ,.e ahliik fikir
lerine un.,'lın, riyakarlıktan 
uzak l.ıir dünyt\ re:,ldL\tı ni
euda ~~inneJi , ·e on~n so~
r a btmu konıyu.cak hır fi:ak 
km r,t diişiinm~H. 

Yazan : HOsayin Cahid YALÇll 
L_.11 arbin sonu henüz görilnru memiş o~kl:ı. bt-1-..:ber! 

İngiliz efkanunmmıyesı 
111üstakbf:l diinye. iJc ~rakınu.m 
Q.Wuili crörüniıyor. 1ng:iUcre 
H ariciye ;'azın Mr. E'.lc·n'in son 
nutkunda lıarı · ı;:onran hakkın
Gı. yapılan işaretler, ~ir Staf
ıford Cripps'in cıözleıi w ~~·· 
ıLitü·lton'un bcvanah, lngılız 
~telerinde eh~mmi:t.~tli yan
tular uvandırdı. Thc 'Iımeh fn. 
giliz (levkt adamlarının zihinlc
..ıni meşgul eden i -ukba!. m1: ... e
lesini Lir nıntalede b.lhru;ııa 
a..evzmıbah1s ~erek mlihim tef
li~rlerde bulunuyo!'. 

lngiliz efkarıumumi~ ~hinm e
• emmiyet. verdiği i:;,tikbal mese
lesinde asıl dikl ntı çeken nok
ta bu!!Ürikü diinya nlı.antınm. 
artık Je,•anı e<lemiyeceği hak
lunda.ki kanaati r. Y-s.lııız Av-

~~'ft~U~~~"~ti~in;.,. diın aya 
bir "ye-ra rtıum wrm€ k !ıu."U
tnumkı. müttefik de-.. lctle.rı de 
'birlesmiş görtıyoruz . Faka.t 
l>u "Yeni nizam" ne obnalıdıı·? 
l>aıha. doğrusu, ne olabilir? ~a
uriya·t peşiı de sürüldenmeaen, 
:fiile çıkarılabilecek seyJer ne
den ibaJ·ettir? 

The Times'in bkrincc. hnrp 
bir takım durumları öyle yık
mıc;tır ki, art1k ıbunlal'l yeni-
1>a.Şt:ııı, eski halleriyle biıın et
flıiye imkan yoktur. Bu bakılıl
dan Londrah gazete he-r \;ep
tıed~ Mihver devleUe_rinir.. _yı
t ulma. aıametlcti gOS'~ermıye 
başlaması işin bitmesi alam~ 
:.:ıe<ril bilakis ıasıl alı::ma ve U6-u b t ... .. 

ra.sma devresinin açılması. ma
nasını ifade etti~i kanaaünde
dir. Sulh bir hudut ve sulh mu
'8.lı'edenameleıi meselesi zrı.nne
dilın~mclldir. Sulh her ay · u 
veya bu sehirde toplanaook .~~?
feranslarln kazanılamaz. ~~yuk 
Britanya. kendisine terc-tuıp e
tlen mesuliyet his ·ini . t~ ''e 
ıdaimi olara:k yüklenmehdır. Bn 
da liderlilr h~csine iştirak et
meyi icabcyJer. Bu lider!ik ~
tün askeri kUVYetJere c:anıp 
\'f .... v1etler tarafından ifa e<lil-
1nek lazımdır. 

"Pavto/'un Bulgar Rralına karşı hazırlanan suikastın 
mürettip/erinden olduğuna muttali bulu1ıt1gor11z. Maz
n11n, 925 te Romada Konsolosluk memuru iken /aşizmi 

devirmek için de çalışmıştır,, 

MUHAKEME GELECEK ÇARŞAMBAYA BIRAKILDI 
Ankara, 13 (Y~ni Saoon·m hu!'.uı-:.i muhabiri telefonla bildi-

1

-
riyor) - Alman Bi.iyü.k Elc:isi Ekselfins Fon Papen'e miitevec-
cih suikast hadiscı;inin duruP.TDasına bugün de Ankara Ağırceza 
mahkeme3inde de,·am edilmiştir. Salon ve Adliye Sarayı önU yine 
sabahın erkeıt s .. atleı"inde dolmuştur: 

KERÇ'TE 
- , Maznunlar, otomobille Adliye-

lerin miirlafaa- L'<lccekleri "Ni- ye get_irildiler. Salona ç~ka:ıl~lık
zum'' herhangi keyfi bir tnkım tan b_;_r~z ı;onıa heyetı hakıme 
sulh rnuahedeırnmeleri olmama- me\'kıını aldı ve saat. 9,30 da 
lı milktlcrc hiirriveı ,.e istik- celse açıldı. 
J~l temin etmiş h:-.:.kiki ve ~ami- Pa \•Jofa _Benzetilen Adam ~ ok ... 
mi bir "Nizam" olnıalıdır. Ya- Enela, ls~anbu_~d~ Sovyet 
ni evvclit adılct "e ahlak fikir- konı-:oloı;hallesı şoforu Meczu
ıı~~ine uygun. riyakarhktan u- ~~-~. lsta_n?ul Emn~ye~ Müdi~r-
.utk bir <liir. ç:-ı tf',.;kiliitı ''lll'll<fa lugune nıc:ın celbedılmış oldu~ 
getirmı.>!i Vl'. ıınd~~ sonra bunu hakkındaki ~ezkere .. o~ı~?~~: ~~
koru\'acak bir fizik kuvvet <lü- tanbul Eınnıyet Mudurlugunuıı 
şünn;eli. Hu ll•Jktada The Time- te?.kef-esinde örfi id.~re mıntaka
si ayni fikir\k görrnckle mt:·m- s~tı~l;ı, .. her. ıJahsın nufus tezkere
mmuz. ''Milletler biıUiıl dünya- .sını . U2.E'.n!1d~ bulundurması \'e 
uı:ı daha yükı;ek sosyal ilerleme- emnıyet aınır Yeya mennırl~ı ı 
let• lıedefine doö-m bir arada tarafmdan talep vukuunda. gos
çalışmıya ~evlr~dilmezler ise, t~ıilm~i mecburi olduğu \'e. ~u 
harplerin önüne !!'<-l'İlemez" di- me<.'burıyet gazetelerle de ılan 
yor. I'> • cdilmi~ tuhındu.i;"tu ha~de A_sm~-

lngiliz <.l , ıe:t adaınl:nı miis- lı?,les.~ıtte lıarek~t.ı şilphcli .. go
takil ıı.lbtru,ı bah .... ede keu ·"ni rülmu:-ı ye :kt>ndısınde21 nufns 
hudııilar çizilmesinden, (; gnen- tt:tıleresı &~lan ~or 'M~ 
miş hakimiyetk-ri ihy:..ıcbn bahis bun bu ve.sıkayı gosteremed131, 
jle iktifa etmiyen:k en ..Ce• fo ( Sonu Sa. ~. s u. 1 de) 

tedbirleristiyen ix~C'ı iıstu ap \"C 

felaketlere çare bulmak IU:!umu
nu ileri sürmüş oldukları cihet
le onların da ayni ,·azifcvi i<l
rak \'e mü\lafaa cttiklel'ind•.! 
şüphe kalmıyor 

Ifatta, Loııdralı ı.,'C.Zctt!y~ ba
lnhrsa, bu hususta ameli hazır
lıklara biiyiik nisbette b~~lan
mıstır bile. Müstakbel sulh, 
Mr: Edcn'in nutkuııtla da işarı:t 

Zehirli gaz meselesi 
- --0---

Almanya 
tehdit 
ediyor 
---0•- --

··ooşmanlarımız zehirli 
gaz harbine başlarsa 
öyle bir mukabele gö-

-o---

SOVYET 
hatları yarıldı 

Alnıan tebliği 
-0--

1 

40 bin esir ahndığtm 260 ' 
tayyare, 197 tank ve 598 

top tahrip edildiğini 
bildiriyor 
--o-

AID1.1tn ord11ları 
Ker~ şehrine 

ti_..ti1.•11. yiirüyuı• ar j 
Rerlin, 13 (l\.A.) - A maıı 

Oı duları Baskıımandanlığ\nın 
tebliği: 

KerG berzahı Ü7.erine yapıl::ın 
yarma muharebesi sona ermiş
tfr. Bu muharebe ezilen ve çem 
ber içine nlınan dü!}man kuv\•et-

(Sonu Sıı. 3 Sü 7 de) 

Posta ve 
telgraf 
zamları 

Bugünden itibaren 
tatbik olunnyor 

edildiği gibi, müşterek bir so;-;
yal proo-raın üzerine bina olu
nlcaktıı~ Gıdasızlık, i13-e;izlik fe
na ye ~imdiye kadar nıahnım 
Ye bin;sip bir ha.yat süren bi
c:ıare ziimrenin daha yüksek bir 
ha,·at seviyc.-siııe yükselmesine 
çali.,ılacaktır. 

Fılhakika bugünkü <liinya 
sosyal meseleyi halletme1{, hiç 
olmazsa hayatı ya~ıt.rr:ıy.ı d~
ğer bir seviyeye çıkaıınak ,·nzı
fesi karsısında.dır. Bilhassa harp 
~cbebiyl~ faar~t aleminde öyle 
hadiseler ve i tihkak k~dil
meden para kazanmalar görül
miiş ve diğer tnrafta üyle fela
ketler \'C yoksulhıklar yer al
mıştır ki sulhtan :-onra bir ra
rafta müthiş bir ~ı vet \'C lüks 
Jıfü:üm süıeıken diğer tarafta 
milyonlarca insan kiitlclerini se
f.ald ve iı:;ı;izlik içinde inletmek 
kıyametin kopma::;ını zorla tnh
ıik etmek olur. 

receklerdir ki, dona 
katacaklardır.,, 

Münakulat Vekaleti tarafın- 1 
dan görülen lüzum üzeı ine Pos

Gaz lıarbloe karşı ta, 'l'clgl'rıf ve Telefon iicr._ctıeri - f 
ledbiı•ler 8IIDIY. oı• ne lıir miktar .zam yapıldıgını v~ 

bu hususta hnzırlanan tamimin 
Ankara, 13 tRadyo Gazete- cı.lf k:-ıdarlaı-a tebliğ edildiğinii 

si) - Alman radyo~u gaz harbi yazmı§tık. 
mesele~i etrafında demiştir ki: Yeni tarifenin tatbikine bu-

''Gaz harbi hakkında Alınan (Sonu Sa. 4 Sü. 2 de) l 
görüşü ötcdenberi rnalümduı·. -----------Almanya şimdiye katlar gaz kul 
l:ı.nmrımıştır. Ve şimdiden sonra 
da kullanmıyacaktır. 
Kııımda Almanların gazlı ma

yin kullandıklarına dail' flöytcı· 
Ajansının Yerdiği haber Alman 
ba~kumandanlığı tarafından ya
lanlanmı~tır. Başkumandanhk 

Ankara mebusu 
Yahya Kargıyı 

kaybettik 

Alm'l11ya ile İtalyanın dün- Dil a ı·ı·kas da· natlarile ihya edilec&kti, arUk yayı ~n<lirmek ic:in gö~- uny po 1 1 ın oriaçağa dönüyorduk. Araplar 
terclıkl~ıi şiddeti görmekteyiz. ..-- -o--- bizi kovmU§lar, Halife tonınla-

Bu şiddet w hidde- •• e ~=~1:1~~:: 

SaEi:se~i T u R K 1 y E ~~~~~rm~ 
de araştırmalar ludı. Türklerden 
yapacak olanlar kurt.ulncaklar, İn-
tetkik edeı(>ekler. 2 gilizlcırle Fransız-
dir. ·--------- la.rın ln.tcl!igcnce-

1914 &ki U- Biz daima oldu ~gu gibi devletimizle ~ ::;(•rvice'lcrini~ km -
nmmi Harp sonun- mak iste<.liklı!.l i ls-
cla. mağıup1nra çek- milletimizle Türk kalacag ... ız. Kendilerini ınm tınpuı'3.to ıuk-
.ril dd" ln:-t içinde H:ılift• 

~e;n ~~ ve.
1

' c:C:: 1 bu camiadan hariç görmek isteyenler;n ol:wak biı· adama 
nın 'bu hızı, bu ~id- • T ki . \ d ... ·1c1· giydirerek bıı hır-
deti do~ırmuş ola- yerı ür erm va am egı ır. ka bnlacaklaıdı ... 
cağını kabul C'tmek CekiWik, peri .. an 
Jıh.ım.lır. Bu cefalarla baka- A L M A N olclu.k. (]) iste merhum Ata-
rN!lei" i::;e daha. ziyade Fran· l 'W mlız bu hengamede iı:;e l:-.sşl:--
sızl:ardan gc!Gi, cınlaı· kapla- dımr. Düşmnnlanmız yorul-
nna. sı~amnnıışlar, osirlcı1ni dostlarımız muş. genelo;>lnn tatmin edi-
9öyle bağ'hyacakla.r, böyle lt.·n-k artı:]{ bil' damla kan-
kn, ığa crJ<acaklaıdı. Bu hak- !arım bile akıtmıya gi.iniillN · 
sız 'tfı:lrldi!eriıı ise mukabil k • lkalmamıı; oldu~u biı' smıct 
tru-aftn. İmtizal' YC irtibat ile da bi 1 i rl er 1 : hakkımız, rnilJİ }ıucJutJarınl'~, 
aheıı'.k ve kuv~·L't doğuraca- U:usadi, miili istiklalimiz ai-
::ma hiı~ şüphe yoktu. Biz, .,.. ____________ I' ve onava atıldık. 
meı kezi uc\Yt'etlerle, Alman- Biz Tiirkleri kimsenin Sİ · Progı~ırunmrJn ıesaslıum 
ya ve Avusturya ile birlik.le daha evvelden Misakı ?\!"Jlj 
m;ığliıplar arıSıııuaydık. O- yasi, İktisadi boyun~uru r·cr~evelemi-- .. ·ibiydi. · 
zedeıimize ltimler saldu'llıa- v I k k ·· Alnı uı clostlaı mıız bu atı· 
lh? Yunanlılar, eski Bi7.ansı guna a IŞhrma miim lln Iıı:ı hem takdir, hem gıht:ı 
kumca~z diye Anadolu i.,u. de"'gildir. · Cammıza daha il karıııladılnr. Onlm·da ·la 
rn~ına reltcndiler. Gafil bir G zi avarında bir adam dr -
tr.ıkım 

0

l';ıı11enil~r Adana.ela kolay veridz. Fakat kim- ğaC' :ktİ, milldi bu istika•HC· 
kar~ımı7 . ..'\ Madngaskarhhu·ıa k ı::.ütiikliyt•c.-.kti; bekledıln. 
bh'iikte cıkhhr. Hali!c Qr- S8Je: dff n~ ada hİÇ kİmS~ O admn gc ldi. Hem ele < 'l· 
duıarı < kar?.ax) smeyma.ıı ha tı-iasıı ııazırlannmı olem 
Paşa.1 trl:t İzınit havalisind•·n ye UŞ8khk edemeyiz. Alman camia..,mın hiitün t'"~-
Yun. n pf!snportlan ve yar- niği, biitiin ilmi ile, biit.iin 
dım t>mırleıiyle beraber J'IJ· y A z A N itidali ,.e b'?sirMi ill'. :-:onm 
lurmıı .. a dikildilt ı·. <la. Tiirkler lcadnr yllkf;t'k < <>-

}.1uhten•m Antalya Meb'u- Sllreti ile miicchhez, b:r mu-
su Rasih K;aı>lan'la Bını;,a hıti de arka~ından sül'iikli-

;~t~kcva Biiylık El ;~i 1 k .1 Jd' J> Me-b'usu Muhiı'hlin Baha. l<~ı;- ~ Pff mı)yu:ma gt.• ı. >ll, 

kiŞ4'.lıir t rtiklal mahkemesiıı- şüphesiz Bitler itli. 
de iıl.mi et-tJğiıniz bu pa._c;a. ile Zekai Apaydın Muvaffak oklu, muvaffak 
~. ht~ ~chzadevi hatırlaıl:w. \_) J h!lll~ ~unsu?. afmuf vknffılık r.~~tdau, 

Mondı"Ot; gibi Sevri de im- a : cıı muv a • o mi!-ı -
za edec.:!k bedbahtlar, ga. ti. ne gw-bı, J;, AAr}tı, n<' di.. sa· ti ı. Ceıniydin=, cf".mı atini ah-
filfor bulundu. Kocıa. impara- hilkri k.1.laca:ktı. lfık ·ıuıkfan korudu, ahfat.an 
tuıiuğıın .,,..rinde yeller t'fı'eeı:k- Ri12ns. Pontus e- Hİ ı-n lta- (Sonu Sa. 4. su. 1 de) 

Ticaret Vekllletine yeniden 
bazı selô.higetler verildi 

Vekalet, bir kıaım nak~l vasıtalarını azlmi 20 gün, 
teabit ettiği işte çalıştırabilecek 

- ----------------Ankara, 13 (Yeni Sabah Mu-, 
hnbiri telefonla. bildiriyor) - ,,,,_,~===~==.,.......====~~~~~=~~~r'!'!l'!W'I""" 
Yarın ne~rolunac:ak bir koordi
naı;von heyeti karariyle memle-1 
kette-ki muııyyen tip nakil vae-ı
talıtı•ınm t~kilatlandınlması va. 
zili:~i 'fica ı et Vekaletine veril
mektedir. 

\ \•lrnlc.'t, motörlü ve hayvanl.ı 
Çekilen k:ıra nakil ve yiik va
sıtnJ. ı ivlc 50 tondan aşağı drui?. 
n. kil ,·asıtahmnı a7.ami 20 gi.iıı 
kinde n·kah•tin tt-sbit ettiği :-:e
kild ı alı!;om:ı.ğa mecbur nıtabi
lccektir. 

Bu esnada, vasıtalara 'eı ile
Ct:k iicn·tler Vilayet Fiyat Mu
ıakı.bc komisyonlaı1 tarafından · 
tc::-.bit olunacaklır. 

Kararın asıl nrn.kı:;adı muay
yen tipteki ırnldl \'asıtalarınm 
ırtcmlekete en \'erimli Ş<.'kildı• 
calıştıı ılmalarını temin etmek
fir. 'J'abiidfr ki bu şekildt~ ia~c 
macldelerinin daha süratli bit 
şekilde nakli de temin ohmecak 

sene mali işlerle uğraıamıyacaklar , 

Sabun imali şekli kararlaştın ldı 
J"veni Sabah,, ın Ankara muhabirinden:j 

The Times, harbi mffi' için 
tı<;yle bir nevi fizik garnnti te
sis etmekle her işin yapılmış ol
ıruyacağına emindir. Çiink_ü 
"Sulh ı.uvvetten daha fazla hır 
§eydir" diyor. Bu arada me:oe
lenin en can alacnk noktası ü
zerinde bulunm·oruz. Eğer harp. 
ten sonra, gıallp gelc.-cel· mütte
fikler, imzalanacak sulh mua
hedenameleri ahkamını tatbik 
için kuvvetlerinden istifade e
d erek vı~ nralannda bütün dün
)'ayı uslu oturnuya me bur e
decek biı· jandarma te~kilfı tı 
vüc \la g<-tirerek hepimize li
&rlik etm ye kntkacak olurlar
f3a, bunun açıl:ça manası: dün
Ya hegCJJ nyasını :M.üttefikleı in 
ele g dı mcsi deme-ktir. Halbu
ki M i'..tdıklerin bö~ le bir emel 
l>esknı dilrleıi ve bunun için 
barhc giıi&miş olmadıkları şüp
llesizdir. 

Adaletten mahrum bııakıla
cak ve kendilerine bu mahnımi
yet hissi verilece~ .hali; kütle
leri için tahammul ımkanı kal
manu!)tır. Bu kütlelerin bir kan 
\'C ıateş tufanı icJndc çılgınca 
tahripleıinin önüne ~ek en 
kat'i ve mübrem bir iş teş_!cil 
etmektedir. Bu da ortalıgın 
karışmasına ve biriken gayz v_e 
kin fırtınasının patlak vermesı
r.e meydan bırakmadan, fırtına 
:kopmadan onu teskin yolunu 
bulmayı emrndl'r. f5tc İngiltere 
devlet adamları ve mütefekkir
leri bunu dü5Unüyorlar. 

( Sonu Sa. 3, S ü. 3 de ) tır. 
Bir miicldcttcnberi rahntı;;ız ------------

* Maliye Vckalı~ti Meclise teklif ettiği bir konun layH1 <.silc 
hizmetten a.yrı!an maliye memurla11nın beş sene mUdd<!tle mali ı 
iş! :-in haricinde me~gul olmalaı·ının menedilme; ini istemeh edil. ı 
Layihanın e:ebabı mueib~Findc maliye hizmetinden. nyı·ıln1 b: .,..! ı 
nwJıyc memurları \•azifeden ayrılmalarını müteakip yazıhnn , 
ic.laı .... hane açarak vergi ,·esair mali me\•zıılara ait takip \'e vr>
kalct islerini Ül·nıhtP. c-,·ledikleıinden memı.ıı laıın hizmet ten 
ayııldıkt. n sonı a. mükelleflerle ~ıkı teması icap ettirecek bir is 
deruhte ctmekten muayyen hir mündet için meneclilmele.ri. hiı- t 
mC'tte bttlundukl<.irı müddetçe <lahu ziyade ~alabc.:t!c ''azife t
mel<.•rini tcrnme hfı·iinı bulunduğu ve<:hile diğer bazı \"ekfilet ve 
miics:;esC'lı:r·le olduğu gibi maliye me.muı Jaıının da. hiımetten 
a},1hhktmı ,,.,onra bt-: sene 1.arfırıria husuı;:i te5ebbfü; :sa.hasmdu 
maliyeye a:it hıısı.ıl"l:ırcla i-:: almnlarmı m<>ncdecek biı hiikiim te
sisine Hiwm gorüldü&'lind • .,n bu Iayih& Mcı·li~e sevkeuilmi tir. 
Denilmektedir. Lı"ıyihay:ı g-öre Maliye \ .. ıJ:al..ti t~f]killitına <l;...
hil umum m?..;; \'C ücretli memurlar. 3) rı!Jık!un taı iht"n jti
baren beş srne 7 .. arfında veı'?',ı vesair mali me' zulara ait veı.;.. 
let işlerini dc·ğı udan doğruya v ya biiıştrak scktedar eden işler 
deı nlıte eö rler bu madde hlikmün ı iayct etmiyenleı le bun
larla mali iı-.krd" iştiı'fık eyliyenlr>r 3 aydan 3 s.:>neyl! kadar 
ha.pis ce7~1"ı n~ 100 liradan 500 liraya k.11lar ağll' parn ceznsiy-

Bundan dolayıdır ıki Miittefik- Hüse~ in Cahid YAJ.{'IN-

BALKAN TORKLERI ::™ :-

Avarlar - Beşenekler 
l Yazan: Eski Moskova Elçimiz Zekai Apaydın 1 

İlmi tetkiklere tlaya.nan bu ~yanı lltkka.t ~··~ siiriildeyici etfülleri 
Jdc yaJunda ":Yeni..., ooJı" ütunlsnnda takibe ba hyacak&uıız. 
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Martinik müzakerele
rinde güçlükler çıktı 

Lavalln akıbeti gele
cek hafta belli 
olaca kmış! 
- --o·---

ÇÜNKÜ 
- - -0- --

Fransız basvekili, Alman 
' tekliflerine ya boyun eğe-

cek, yahut vazifeden 
çekilecektir 

NeYyork, 13 (A.A.) - Va· 
şingtona gelen son haberlQre gö. 
re M rtinik hakkında yapılan 
mfuakerelerdc hiç beklenmedik 
güçlUklere tı>sadUl edilmiştir. 

Alman telgraf haberlerine 
göre Amiral Robert Birle§ik A

(Son u Sa. 3, SU. 6 da) 

bulunan Ankara meb'usu B. 
Yahya Galip Kargı'nın vefatını 
büyük bir tee&>ürle haber aldık. 
Mcrhuınwı cenazesi bugün E 

yüpleki evinden kaldırılarak ve 
nama2ı Eyüp camiinde kılındık 
tan sonra Eyüp m~zarlığuıdaki 
aile nıakbcresine defolunacaktır, 

Merhuma Cenabı Mevladan 
mağfiret diler, kederli aile.5inin 
tees::;.ürlcrine bütiin kalbimizle 
iştirak ederiz. 

Jl!eılıımwıı Jlal Tca'ii11wsi 
inkılap da\'asına ilk inanan

lardan \'C Atatürkiin bUyük mii
eadclesine çok yakından i~tirak 
etmek ı::ercfine nail olanlardan 
biri bÜlunan B. Yahya Galip 
Kargı 1290 senesinde doğmuş
tu. :Milli Mücadele senelerinde 
Ankara Valiliğini yapan mer
hum daha evvel valilik, vali \'e
killiği Ye Ankara defterdarlık
larında bulunmuştu. B. Yahya 
Galip Kargı Büyük Millet Mec
Jisinde ikinci scvre meb'usları 
arasında yer almış temiz, dii
rüst ve mert bir insandı. 

Netekim Ebedi ~ef Atatürkte 
büyük nutkunda merhumun fa
zilet ve hizmetlerini takdir et
miştir. 

Hindistan muharebesi 
artık başlıyor 

--O,__ __ 

Japon kuvvetleri 
Birmanya-Hint 

hududunu aştılar 
---0---- -

ÇİN'DE 
-C-

Taarruza geçen Japon
lar cenup ve cenup 
bat; istikametinde 

ilerliyor 
[A.A. telgrafları.ıcl,ın 
hfl1iisa cdHrııi§tir.] 

Tokyodan bıldiriUyor: Bır

rnrmyada Japonlar Hind! ... toan 
istik:ımctinde ilerlenıektediı Jer. 
Be zı noktalardan Japon km·-

le cezal,ındırıJacakla'i'dır. 

M'aliy<· \\'kalt:ti ~Ieclise s \'kettiği diğ"er bir 15.yiha<la maliye 
atlı tohı:Jhl •• ılarma l erilen ayda 10 liıa hay\'aıı yem bedeli ye
fo,ınediği1Hieu ah• ali hazıra nazarı dikkate. alınarak .15 liraya 
çıkarılma.<;ı teklıf olunmaktadır. Diğer taı aftan t:thsildarlarııı 
mali rnziyetl<>ri kendi paralnrile dcrha! bir hay'l.·nn tedarikine 
imkfııı \'Cl mediğinde nziraat ve sıhhat mcm urlarına olduğu gibi 
hay\•an almak için ücretlerinden bir sene ı.a.ı1"ıncla mUsavi taksit 
terde kesilmek şaı tiyfo l:endiJerine altmış lira avnns verilnı<'Si 
teklif edilmektedir. 

Sabun imalatı * Şehr·mize drı.\·et olunan Pabun ima.lfı.tcılal'iyle 1aşc }ı.fös
t1:.<?:>-rlığında bugün de miiz ı.~ı elert.= de\:am olunmuştur. Bu mü- ' 
zakerd1;rin bugün bitec:egi anla.,ılı) oı:. Müzakerelerin mew,nı 
yeni çıkan \ e 1,abun noı ml ı ini, el <-ll'rhi tecıb 't eden l\İ?-!\ınra-
me)le göıc sabun imnı: ının ı e ~., )apıl:t jı etr:ıf' J ..,. 
reyan ediyor. 
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O sene ik mütareke ve sonrası 1 
~~~www~J 
~ 1818 denberi lngiliz Politikası ._...._ 

- Çe\rlren: H. Ca.bid YALÇIN '' 
~kU silahlar.mı bırakır bırak-ı ya ile ve lXohen Zollcrn imp~ ' 
l'l.SZ, teslim duldan Z&man ratorınğunu terkip eden saır 
ı ldirilıni5 olan şa.rt1ann derhal devletlerle ayrı ayn nktolıma
lıır tn.rtıfa bıralaidığını gördü- caktı. 

' 1 

lcr. Her iki noktat na.zan mu- Bn. .Alma:nyanm zorla pa.ı-ça
hakka.k ve a.ddcttirebile- lnnma,ın lfizrm geldiği demek de
ttk bazı mlitalcalar ckrik değil- ğildir. Daha ziyade, kendi ken
ın. Almanyaya harp masrafla- disini parçalaması için o teşvik 
ı-mın ödetileceği yolunda Mr. edilecekti. Eğer galipler daha 
Lıoyd George bizzat bir şey söy- filn18.ne bir politika taldp etmiş 
em ?nişti. Fa.Imt taraftarlann- olsalardı böyle bir gelişme zor 

dan birçoğunun verdikleri inti- olmamı. Mantteesstıf, Fransada
bu idi. Binaen eyh, 1919 ve ki 1870 hfildimlerini yn.pnıağa o 

1020 bütçeleri muazzam s.çık- kadar azimli bulunuyorlardı ki, 
klar gösterip de vergilerin pek bunun ancak dört sene ev\•el 
~ artbnl a ihtiyaç his- Prusyanm Avusturyaya gnlebe-

tirdikleri nn, hayal su- si neticesinde vukua gelebilmiş 
kutu tam bir hale gclmi~tir. o!duğunu unut.tul r. lngili'L htt-

Almnnlnra gelin<'.e, onlar ken- kfnneti de bu noktnyı hiç ak 
di mukadderntlannın bn· İngiliz getirmemişe benziyor. Harbe 
umumi intınab ... tı için bir spor naaıl mantıksızca atılmışsa sul
teşkil etmesinden <;ok müteessir ha ela lıeınen hemen ayni tarzda 
olduhr ve mtica:deleden vazge- ablmıştır. 

· mek w...re kararlaşmJ1l olan D iğer ciddi bir h la da. Mil-
rtlnrın sonnt k bnle mecbur Jetler Cemivetini banş 

kaldıkları şartlara hiç b nr.~e- w.lnşmasiyle birl~tirmek ol
~cnn~ beya~ ettiler. lngılız muştur. Milletler Cemiyeti, mü
munteh plerı , ilK fırsat.ta Mr. ('CJTCt adalet prensıpleri üzerine 
Lloyd Gt.~~ u " !arından at- oturtulm:ık istedi. Ba.nR anlruı
malda kendil rin tevlid edil- ma.Sl ise üttefiklcnn. · silahlı 
miş olan hayal inkisarını a.ı:ııat- kuvvetl rıne day ucaktı. ağ
tılar. Fnka.t Alına.nlann zılıınle- Ifıbun banş uzfa.5IDasını göze 
~de ~ir v~ ac~: d vnm ca.rpar bir mem uniyotle kar§ı
edip gıttı. Her H"ıtl~· ı ık~ d r lamasını beklemek yanlış olur
lllÇ>"kiine gıkarınrş ofan bırçol~ du. Milk:t.lcr Cemiyetini onunla 
eebe~~e~: arasında b~un da eserı Lıiılcştirmek Versaya. çevrilen 
teessirru olmuş degıldlr. kin ve düşmanlığı Cenevrcye 

Bu ahval ' şerai~ içind , b ğlam demekti. Bu dan 
Vcr<'....ay muahedenamesıyl yar- ka, Mılletler Cemiyeti perdesi 
dımcı ~~alarmın~ o k:ıdar 1 .lltında cvelcc su götürür pa.z::ı.r
memnunıyetsızlik d~~u~ ol- lıklar vukungcJdı. Iesclii, Yu
maln.nn a şaşıl. K • ~>lr se~· k n. 'Sil si 'd bil- plcbi "t 1.1nr
y~kh1r. Bu v~spralar ı<:1n<le hı~ dı. Bunda reylerin yüzde 62.3 ü 
~r madde Jorulmez kı gayet Afmnnya, yüzde 37.1 si Leh s
şıddcth muna.ka~lara m~ydan tan 1..:hindc verilmi~ti. Böyle ol
a.çnıamış olsun. Fak t or:unieı · makla beraber .Mı:lletler Ccmi-

ki l\!iittcfikler diplomasıs_iniu yeti altnwJ madeıı kbmürii oca.-

lluhtelif davaların 
bir eşt • • mes ·ne 

karar verildi 
Hamlet ve ondan doğan Ta

nı.t Arta.mel - Peyami Safa ve 
arkadaşları davasına dün Asli
ye Birinci Cem Mahkemesinde 
de m edilmiştir. 

Mahkeme her iki da tev 
hiden birleşt:inlmesine karar 
vermiştir. 

Dünkü duruşmada, Talatın 
Vekili B. Ertuğrul fuhsin, B. 
Peyami Safa, B. Cihat Bab:ı.n, 
·e B. Zeyyat Ebuzziyn hazır bu
lnnmuştur. 

B. Peyami Sa.fa Mahkemede 
dava esastan dozulmuştur. Uyul 
masmı isterim. demL~ ve diğer 
mamunlar da. buna iştirak et· 
mişlerdir. 

Mahkeme, Avukat !tınan uk 
bilin tevsii tahkikat b kkında.ki 
maruzatını bildirmesi için ken
disine mehil verilmesine ve bu
nun için de ba.S}ka güne 'Qıralnl
masına karar verıni~1:ir. 

Sa'nıatklir Köpek Yiizüttden 
Ç11otm D« 

Eczacı Salih Necatinin çaiın
dtğını iddia eltiği köpeği yüzün 
den ASliye Sekizinci Hukuk Mah 
kemesndc Muharrir Necip Fa
zılla Şehir Tiyatrosu Müdürü 
Zeki ~kun aleyhinde açtığı 
davaya dün devam edilmi§tir. 
Mahkeme şa.hiUerin cclbi için 
ba."jka güne bırakılmıştır. 

Pastalar neden 
yap1lıyormuş 

ir iki safhası ~rd1_r kı layJk ğıııda.n ellisini, 570 bin toıı de
oldnldan ehcmm1yctı lı"r z man Mir c..-evhcrindcn O binini Le
celbctmcınişlcrdir. Mii bf"t bir hi5tana b ' tti. Böyle bir Jca
hu.kuk düsturu vardır kı ada.I - ı ar. Alma.nva.da Milletler Ccmi
tin yalnız temin eclilmekle knl- yeti Ichınde bir muhabbet ve 
mayıp temin edilmiş oldu.;unu'l gal yn.n tevlid ed m adi. Bu h -
çöze ~:ı~as.ını cı..-ı emı;cder- E- 1 yetin sulfı muahedeı. 1.mclc:riııe Bir dOkkanda bir çuval 
geı: Milttefiklo~ ı9:1s ıtı zafC!'- b:ığlı kalm kU •:nm etm.C::ii i nohut unu bulundu 
lerinde bu vceı~ı t:ıtbık ct.lmı;l çin ltiç de bir sebep yoktu. Çün- Şehrimizde imal edilen pasta.-
olsalardı som!n ngradıklan :zor- kfı 1t uah 2nam e ait bütUn - d k l laı1n ne cins undan ya.pıldıkla-
uklann çogun an ~3. ın_ı mı~ 0 zorluklar imza c:ahiz !eri aras.ın- rını kontrol maksadiyle Bölge 
turdu. luttefikl r harbı muna- d.t <loğrufö.n doğruya halloluna- taş Memur.ilıklan muhtelif 
rebc meydanında kazruımısfardı. c:a.k ve il Ula lar La Hey·a.c Mil-
Fakat bu olayı Alman halkm·rı, leli •rurası d.ıimi bir nıahkcme- semtlerdeki pasta.hanelerden ııü 

ak · · hakiki h' munclcr alarak Belediye k.imya.-
Eihnine s '·m. ı uı - ye h~"\'al ddeeekti. ban "nde tahlil ettirdiklcıini, 
bir gayret sarf ed lmedı.: Bı~ ~~ R u sebcplerdaı dolayı dn bunlardan içerisinde uıı, mısır 
retl~ .Almany~ı.n 1:1~glubırLI 1010 mııaaeht>nam l<'ri Bü unu, pirinç wıu vesait• memnu 
dah1li cephemn mhil ınd. n ıle- ı _ . • ~ 
ri g ldiğ.ı yolund:ı.ki ·azi er a- ~':k ~nt;uı}a~n p . ya vera- maddelerle imnl edı1digi anla.ş.ı
nesinin propaganda ına ıne:yda 1 S< ~ı \e ~ap~l ~ıı Jıar t>ı sonunda lan pasta imalathanelerini ~id
serbest bırakıldı. Londıada ve nkdetmıs olangu nrnvlıcdenar!lc- dclle cezalanclırmağa karar ver
Paristc zafer geçitleıi S pı dl. l k. ar. 1 n:nu:ı. dıcı bı.r v - diğini yaı.>.m~tık. Dün yapılan 
Fakat Berlinde bır za er gc ni ?. Y tı haız d~clil r. Utrccl_ıt araştırma netice.sinde Divanyo
yapılmış olsaydı bundan çok da- rn_:ıahcdenamesın<: g:hnce, facı!l hındaki Tan pastahanesinin ar
ha iyi olurdu. Napoleon'un he· ı:t.3_ t~ a: 1919 da~ ;ndıır ruıı- diyesinde bir çuval nohut unu 
zimetinden sonr Mlıttefiklnr ~ar ıdı. 1 tt3 seuesı .ı. ısanuı:n 3 bulunmuştur. Bu uııln bir müd
böyle bir politıka takip elmlı;;- ~ı~de, "Mııkaddes ~~ma .gwıU, dettenbcri bil.skü:vi ve pandis
lerdi. Alm,mla.ı--da ı 71 d ayni o.,l den sonra s.aat ıkidc ~ır l '!'" panya: yapılmakta olduğu anla-

yi yaptılar. Düşman başken- bl se:vah_.nt nraoası Whıtcbnll - §ılar.tk suçlu Adliyeye te.r:;lim 
dinin ı gali için bir zaruret yok- da~ .a.,.~ dogr!ı ınıyoıdu. Coc- edilmiştir. 
tu. Böyle bır hareket bir <;ok ba- kprt de ?nrd gu ,zam~, Nazır >ıu•----
kımdan arzu edilcC'ek bir Şl.!y Lor:ct Bohngbroke ın uvey ~nı·- . • • 
değildı. aJrat mmaffeı· ku\'v t- el 1 George St. Joln ••. , elıude Tramva~ larda miş, bmış 
rer tarafından rlin!lc biı ge- Utrech~ . mua.!-eden ~~ toz intizamı temin edilecek 
çit resmi öyle hir intiba bastl t?p•ak ıçınde araba .. :_ındı. Bo-
edccekti ki Hitleı propaganda- h;~.broke . ka~mm mın~d~ ,7n~ı 
lnrının hiç biri b mu orta.da!I a ~k kolla.ı:lı&: ~~ı ı; e. Bu 
kaldrramıvacaktı. Al.ulun eser!d .• r. hızım ~~-

Asıl \ Pısay muahedeııame- mızda. bır bankadır,, dedı. tht!-
• 

1
• • ın ı ki bu lıne b:uuştu-ma bır 

•• &t. e g mcc, b ~ n ~-~- ı;<ıydir. Çünkii Nazu n pek uyar. 
yuk zayıflıklarından tin Mu~- li'nknt onun s..ıhai kifayetsizliği 
tefiklerın, kendi mcr.ıaa.tıeri hi- bu muvaffa.kiyotinm büyüklti
~~na olar~. Bı.suı:ck'ın ese- ğiinü bizim gö?Jerimızden kaçır
nnı mar.tı~ nclıcclcrıne karlar ruam.alıdır. Büyük Brit.nnyanın 
ilcrlctmelerı ve Almauyanl'l elde ettiği menfaaticrden çoıhı 
birliğini tnmnmlama1arı.du·. Mer onun u~ uzhn mün·tka.~aı;rı 
kezden uzaklaşt~rıc~ı en müessir\ ve pazn.ı:hkbrı neticesi idi Sul
kuvvct muhtebf krallıkl&.r \'e hun aktol·mm:4cu onu lnuiliz 
dukaljklar üzerin " saltanat drıı1ct adamla.nnın ilk satın: çı
siinn'" olan ve Berl'~in VC3 ye-' lrarma.öa kftfi idi. Biraz sonra 
~ altında ka.lmfttan d~ .. g»y- gerek ı;n§.nı:!Vi gerek mııddi su· 
n memnun btıi n hükilı d·.r retle tam bir ktırknlr nl rak 
hanedaıılannda id'. Halbulo, kcn.d\siıti göst~rm si meseleyi 
~n halkının, ~'1-·b.rın ki dcğiştiı."1.nıez. Brr ~aya va.. 
~illtl~da.r hanedan. • 1~1 a.t:;ı~ sıl ohaal· .için ba~ \."Urıluğu ustıl
~!l ~n~~ ., ıkça teşvı.{ c-if.!<Iı- !er aleyhinde bir cok f'eyler S<1y
gı~ı gordük. Bu hınıc~nfa.rdan lenebilir. :b"akat Bolinghrocke 
ço~n. Alnıanl~r der~n surette1 ll8.rÜ mülliha2aiar 1 dolsyısiyle 
bağlı ıdıler. Bö~ie bır hareket müzrurnı-cleri ba.~ka türiil idare· 
A~~ ha]kın~ :-Ulhüıı bir_ımha- ye imk:ın Yermmnis olan Whig 
~ gıbi .S"s~crı.,li~or~u: Böylece, sclefleriylc mCBuliycti payl ~
bırleşmış bır heıch ı~n mevcut malıdır. Bizzat ıuuahedeıınmcye 
son engel d~ . o~~n mulıa.f.a - gelmce. onun büyilk ~ziycti 
Slnda en ÇOK ılgılı olıınlar t~- 1 mevcut olayları kabul Vf' tcsiım 
fıııdan orta.dan kaldrrıldı. Hu- etmesinden ibarcltir. Fransa n
kümdar hanedn..-:ları bir kere sıJ Avrup noktasında en bi i::ı
kalktıktnn sonra, evvelce bun- ci devletti; Philip V. İspa.ı: ya.om 
ların . idaresi nbncla bulunan istediği hükUm<lardı; Büyilk 1 
ycrlerın ayrı ayrı yaşamaları Britnnya bi,. müstemleke impa
için hiç bir sebep kahıuyordu. rı:ıtorluğu bina etmek i~re bu
Bu suretle Almanyanın tama- hwuyordu. Prusya ılc Savoe 
men Prusyala.c;;ması için yol ha- yUksclmcktc olan devletlerdi. 
zırlanruıs oldu. Nazi rejimin.in Bi.itün bu iııkiır kabul etmez re
en büyük icııu:ı.tından birini bu alitc!er Utrld.ıt'de kabul olunu-
irliğin temini teşkil etmiştir. yordu. Ayni za.ın"lnda, F1 a1ısa

O tarihte, bu hatalı J>(llitika a- nın tıstüııJiiğünün hegemonya 
leyhin~ bil' kaç ses işitildi. Fa- halinde g~işmesi için i~ti~~t 
kat şimdi aradan yirmi seneden tedbirleri :alınnuşU. Phıfıp rn 
fazla g(;Çt.ikten sonra mesul truıınması ela Habsburg lnnn 
Jacquea Bainville'in sözlerini ayni istikam te meylet~cleruıe 
doğru bula.nlar çoğalmış olmak karşı bir cng~ldi. Hepsı gayet 
icabcder. Onwı fikrince, harp makul şevlerdi. Esaslı .~Uarı;ı
sulh mualıedcnamesinin birinci d bu muahedename ıl~ı n 11: 
maddesiyle kaybedilmişti. Çün- d<'.n ziyade e.ürdü. Bu her h gı 
kü uzlaçma bir küll sıfatiyle Al- bir dcvl~in .ta~mi? :re l m dın
manya ile imzalanmıyncaktı. den çok ılerı gıtmıştir. 
Prwıya ile, Ba.vv-era ile, Sakson.- (Arka..ı 

İstanbul Tramvay idaresi, e
sasen pek kalabalık olan tram
vaylarda iniş ve biniş intizamı
nı temin etmek mak.«5adiyle alı
nacak yeni tedbirler etnüında 
tetkikler yapmaktadır. 

Öğrendiğimize göre bundan 
sonra tramvaylara. arka kapıla
rından binilecek ve &ı kapıla.
rından inilecektir. 

Cambaı.hanenin belli başlı er
kanı o geceyi çıı.dıt' alUnda. iyi 
kötU buldukları ya.taklarda ge
çlı-mcye mecbur oldular. Hiuıim, 
biltüıı gece kendi eliyle Ferlıa
dın kompresleriııi d ğiştirdi. 
GQğsündeki berelere kompres 
koya.rkcn ikide bir ka.nsını ~ 
ğıran H5...5im alçak sesle. 

- Sara, diyordu. Görüyor 
musun? Lotüs i.şa.reti duruyor, 
değil nıi? 

Sara başını saJJayarak tasdik 
ediyor, f aka.t Ferha.dın kımıl
daıiıuasına, hatta lakırdı söyle
mesine meydan vermiyorlardı. 

Sabahleyin erkenden Hişim, 
k::ırısına Ferhadın sağlık duru
mu yolunda olduğunu ba.bcl
verdi. Acele işi vardı. Beyoğlu
na çıkacak, gemi arkadaşını bu
lacaktı. Şimdi ona sbyliyccek 
çok mühim şeyleri vardı. Bu ha
beri yetiştirmek için can atı
yordu. Sn.raya, Ferhadı nas-ıl 
kollayacağı hakkında talimat 
\'erdi ve bir kere de Ferha.dın 
ategi olup olmadı{;'lnı anlamak 
üzere elini tutunca gen~ adam 
gözlerini açtı_: . . 

- Bir şeyım yok! oedı. 1yı
Ieştim. Kab\' ltl etmediniz mi? 

Hiışim telfi.ş ve sovinçle: 
- Şimdi yavrum, şimdi . Ne 

istersen söyle. Süt mil? Çay mı? 
Tereyai;'l vo reçel mi? Ne ister
sen söyle. Hepsini getirteyim. 

Ferhad, işıttiklerine inanmı
yormuş gibi camb1Zhane müdü
rünün yüzüne hayretle bakarak: 

- Allah Alalı, dedi. Bu ikram 
da neredmı çıktı? O kadar 

YENl SABAB 

-------~-----~-~----------------

Eksik· vezinli ekmek çıkarara · 
ur:ı tasarruf ediyorlarmış 

Bunlar illi K runma mahkeme ins verilecekler 
Son günlerde şehr1mi%de bi.ı--1 

çok fırıncıların lokantalara V&

sair yerlere karnesiz ve yilksek J 
fiyatla clmıek sattıkları haber 
alınması üzerine fı.nnJ.:ı.nn bu 
yolsuz hareketini önlemek mak 
sadiyle lii.zım ~len tedbirleri al
mak maksadiyle dün sa.balı saat 
11 de vilayette Vali ;ve Belediye 
Reisi B. Doktor LQ.tfi Kırda.rın 
riyaseti altında fevkalade bir 
toplantı yapılmıştır. 

Toplnnbyn Vali uavini Ah
met Kınık, lktısat müdürü Saf
fet Sezen, Bölge iaşe müdürü 
:Mümtaz Rck ve Toprak ofisi 
müdürü Şakir Turanh iştirii.k 
etmiştir. 
Toplantıda Belediye müfettiş 

leri tarafından son bir ay zar
fında fırınlarda yaptıkları tef-

tiş neticelerinde elde ettikleri 
malUmata müstenit raporlar 
tetkik edilmiştir. 
Yapılan incelemelerde fırmcı

lann eksile ekmek c;ıkar.mak su
retiyle Wl t:asarruf edip bıınlar
la yaptıkları elmıekleri kanıesiz 
olarak ve .fılhlş fiyatlarla. sattık 
lan .anlaşılmıştır. 

Buna karşı toplantı sonunda 
verilen karara. göre eksik veya 
her hangi bir şekilde karnesiz 
elanek satan fırınlar MilH Ko
nmma mahkemesine verilecek
lerdir. Üçüncü defa olarak ayni 
suçla Adliyeye teslim edilenler 
Milli Korunma Kanunlarına gö
re fınnlaıın kapatılmasın& ka~ 
.rar verilecektir. 

Fırınlann kont.rolüı» siddet-
le devam edilecclrtir. · 

Maliyede tayinler 
~~---------.. ~-~-----

vekaletin tasdikından çıkan yeni 
nakil ve terfi listesini bildiriyoruz: 

Ankara, (Yeni Sabah mUhabirinden) - Maliye V&-
kAleti, memurları arasında. yeniden nakil, t.erf1 \1118 tnyinltt ya,
pılmıştır. Listeyi ayna bildiriyorum: 
Terme malnıildüril Mehmet İstanbul taha.klwk ~ube şefii

Akçam Çatalca ma.lınildürlüğü- ğine, varidat U. müdür.lağll mo
ne, Bilecik varidat müdürü .Ah.. mur namzedi Cevdet Yalçın 
met Gürses Çankırı ıvaridat Millt EmlAk mUdürlüğü 2 inci 
müdürlüğüne, Milli M. vekaleti mllmeyyis ıwm.etliğ:ine, Kangal 
deniz muha.aebe müdürü Adnan varidat memuru Muharrem Gür 
Çiftçi muntaw.m borçlar U. muhasebat U. mödürl:Uğü me
müdürlü~ şube müdünü~-ıe, murlU&"run.a, Diyarbakır muha
Mazıd&ğı malmüdürli Zeki Tar- muru Ra..cüt Sönmez 60 liradan 
rım Milli Emlak müdürlüğü me- Bula.ıuk malmüdiirlüğüne, Bay
murluğuna, muntazam borçlar m.ana muhasebe Jroltibi CelAl 
U. müdürlüğü şube müdürü Bakır Kırıkkale aSkeri fabrika
~~ Erkin P. T. ~·. ~· ~~?lir- Ia.r muhasebeciliği kiitipliğine, 
lugu muhasebe müdürlugune, terf" ta · dilm" .. L.-.ı~-
st.ajiyer :Muzaffer Arıcıoğlu ıan yın e 1~ç.ı.~· 
Ba.şw7kftlvt muhnsebo ~dürfü- Bunlardan başka. 1zmır .~ 
ğü 2 inci mümcyyizlig ne, mu- ~uk şube şefi Hasan Sozer 
haseOOt wnum müdürlüğü 2 in- 4.0 liradan 50 liraya., Slvas v -
ci mümeyyiz vekili İbrahim ridat müdürü Kiı:ım Gürler 20 
Tun<f!lıgil Trakya, İstanbul ve liradan 2.5 liraya muhasebat 
Koc;ieli muıtakalan yollan nıe- U -dü· ··rla-- ' Ce1ıt1 
su1 muhasipliği vekillibrine. star · mu gu memuru ru 

1 

Az daha bir cina
y • liy d l 

Sabıkalı kaçakçılardan &det
tin. dün gece Şehreminind evı
veldenbcri kendisine diş bilediği 
sabık komiser muavini Talata 
rastgelmiştir. Sadettin bıçağını 
çekmiş ve Ta.1.Atı öldürmek ımak 
sadiyte iiRriDe salclırmıştır. 

Talab.ıı feı;'Udına yeti lX>" 
lisl r sah kalıyı ayağ1ndan ta
banca ile vurmak suretile hadi
seyi önleyebilmişlerdir. 

Saadettin hastahaneye kaldı
nlmı~-tır. Yar ağırdır. Hadi
seye el koyan C. M. M vinle
rinden Orhan Köni vak'a etra
fında tahkikata başlamıştır. 

. .... Uınu i ~lls 
op an ı 

!stanbu.l Umumi Meclisi dün 
öğleden sonra toplanmış ve ruz 
namesinde mevcut me!-!eleleri 1 

müzak re ebniştir. ecr bugün 
de toplanacaktır. 

----HH<e---

Bir katil mahküm otdu 
Bund n b r müddet eVV'el met 1 

resi Muzafferin Güni adında bi
risiyle ru~amntl~n muğ
ber olarak Ga.:ıiyi .KllStmpaşa 
Kulaksı7.rla bıçakla vuran k öl
düren Ahmd:" Çıııa • isimli gen
cin birinci Ağıreeza ~.fahkcm~
sintk? yapılan duı·unıruı.sı, diin 
nihayeUendirilmi ti.r. 10 sene 
13 gil tıapsc m ıhkum edılıniş
tir. 

hukulı mü.,'13.virıiği müş:ıvir a
\'Uka.tı Falın TandÜt.~ 200 li
rada.o 260 liraya, :tStanbul he
sap mUtchas.c;:.sı Mclıme Tcki
gül 14<1 liradan 170 Jırayn. İs
tanbul hesap mütehassısı Hlise-

1 y:in Darma.r 140 lirn rl:ı.ı ı 70 li -
raya, 1stıınbuI hes:?.p- mütclıas -
sısı Tevhit N ar 140 lirada!! 
170 Iir.ıya, Mıili E11ll'1k müJUr-

1 Jüği.i at ?.l teabi1 \"e t v71 me -
muru R ıt so. ıeır l•rn:lan 
85 liraya. milli e!lll. k u :·:rlü
ğü arazı t~ b"t ,-e tevzi m mu
ru Mahrnut İnci 60 lirıırian 75 
lirayn, milü em!i'ik müd;h-Iiiı{ü 

urazi tesbit ve tevzi Ill mw'U 
Mehmet Şa.!ısuva.r 60 lır dan 
85 linı.y 

- Som '(arın --

jiy r Adnan Badas Nafia Ve- Gençalp 20 lira&n 25 liraya, 
ltaieti muba.sebe müdürlüğü askeri muhasebe vezzıeda.rı Hak 
memur namzetliğine, lBtanbul kı Okay 20 liradan 25 liraya, 
tahakkuk memuru Bedrettin ----------------
Güven lstanbul varidat kontrol ~--m•mmllil•mm!l!llmm•&~:Z~Bo:-lllt~~~ 
memurluğuna, İstanbul Defter-

Mevzuunu .•• ölüm ve Ateş düny a olein bu~uu:-.u h.ı?p· ı . h 
nı ... Denizlerde kıyametler, gönüll<>rde fırtm.:ıl..ır ko~:rm r. 
detl, lıareketinl .•. ~kın kudreti .. . Fed. kı!rhgm 

G i ZLi 
JUDY KELL Y • CEOFFR\# 100~ 'nun 

darlığı istihlak şubesi vezneda
rı Sami Sezai Sagun Darphane 
ve damga matbaası müdürlüğü 
eşya ve ambar memurluğuna, 
İStanbul tahakkuk şube .ı;efi l 
Sezai Sergin İstanbul varidat 
kontrol memurluğuna, Antalya ı· 
ta.hakkUk şube şefi ı. Rakım 
Ayoğlu Edirne tab.a.kkuk ube Son Zafı-ıi 

§Cfliğinc. _ 
Stajiyer .Kenan Ka~"Oğla ~

silat müdürlüğü emrıııde Bin -
gö1 tahsilat kontrol memurlu -

Bu akşam L A L E 
Bütün İstanbul, Carı>cııt telt k:ıl:b, sey .. cdeıı b.ı· c. ut..ıc ııcht. 

ğuıı.a, stajiyer Omlet Karasu 
merkez muhasebeciliği 2 mci 
mümeyyiz naınzetliğine nakle-

1 dilmi~ler ve İstanbul varidat 
1 
...__ 

kontrol memuru Hasan Ata.kun • 

Pro:nuna m e ol.Arıt.ı:: : 
WAL T DISNEY'in hJrikal;ınadan en mukcmmoı 

1 - M1Kl HOKEY ŞA!'iIPlYONU. 

Lttffılt '*,_...,' yerlerfftlzt evveldeft kapatuuz. T:ı: 43!:S5 

r =HİNT ESRA 
ne lüzum vv? Yoksa büyük bir 
hastalıktan. ku:rttiliiuğumu mu 
sanıyorsunuz? Bcoim bir şeyim 
yok yahu_ · 

- Hayır, hayır. Korknıa. Bir 
şeyin olmadığını biz de biliyo
ruz. Ama yann mutlaka ayak
ta olm~ Bütün kuvvetini 
topla.ya.bilmelisin. Öyle lüzım. 
Sirk için veya temsil için değil, 
baska. bir mesele için ayakta olman lhım. Bu mesele nedir? 
Onu şimdi sorma. Sonra öğre
nirsin. Ne bana sor, ne b~ka
sına. Şimdılik bu ciheti öğrene: 
miyeccksiıı. Ama bundan ga.yrı 
canın ne isterse söyle,. Bizden 
her §CY istiyebilirsin. Sana va,.. 
rımı, yoğumu verm~~e ~~ 
Seni ne kadar scvdigımızı bHır
Biu. Hiç bir sözün iki olmıya
ca.ktır. 

Ferhad, clalıa. büyük hayretle 
bir kere de Sara.ya bakb. Tom
bul kadın mesut ve sevinç için
de idi. Ferhad: 

- Pekala., dedL Yalnız sizden 
evvela şunu isterim. Beni bu 
ha.le koyan herifi bulun ve ona 
deyin ki, kendisiyle bir kere da
h3. kor l'ıl~ak istiyorum. Öl
meden evvel bir kere daha . 

Hiı.şiın şiddetle: 
- Hayır, hayır_ .• Dedi. Ben 

onu bulıuı.ım nma. dedi~ SÖY• 

liyanem. Çünkü bu adam Eana 
fenalık etmedi. Billl.ki& iyilik 
etti. Sen ona minnettar olmalı
sın. Senin ona yapacağın şey 
yalnız miıın.ettarlığıru izha.r et
mektir. 

- A, A .... O da ne demek? 
Sahi mi söyliiyorsunuz, yoksa 
alay mı ediyorsunuz? 

- As1fı alay etmiyorum. Pek 
ciddi söylüyorum. Sen ona .min
nettar olmalısın.. 

Hfışim hiç bir izahat verme
den gitmeye hazırlandığı için 
Ferhad merak içinde; 

- Ne demek istediğinizi an
layamıyorum. Söyleyin Allah
aşkına, bu ne demek.? 
Haşim yalnız: 
- İlerde öğrenirsin. 
Diyerek çekildi, gitti. Çadı

nn kapısında bir arabaya atla
dı. İskeleye ve köerüye ~tı. 
Perapn.Ia.sm kapıcısına: 

- ııamndor lta.cası Hazretle
riyle görüşmek istiyorum. 
Dcdiğ zaman adam Hfışimi 

bir kere süzdü. Sonra: 
- Raca. Hazretleri ile ro.nde

ıvunuz mu var efe.udim? Yo!tsa 
davetli misi:ıi.z? 

Diye rordu. B8.şim bir lfilıza 
tereddüt etti: 

- Hayır, kendisile bir söti.lın 
yok. Fakat vekilharcı Ka.zlınir 

ı N • == --.9-

Loryr. ile randevumuz va.rdı. 
- Mösyö Kazimir gitti_ 
- G"tti mi! Nereye gitti? Ne 

zaman gelecek? 
- I:I.ıyır, gelıniyecek, sanı

nın.. R Hazretleri kendisini 
bazı işleo-i için h. rice gönderdi
ler. F kat birinci k~ cıkıruz.; 
Raca Ha-zretlcrbin mai} ferin
den başka b;risis le ı;öruşebı!ir
siniz. 
H~qim, neele birin::i kata çık

tı. Büyük kat sanki ~'nn ba
§U Hintlilerle dolu :tlL H~u 
lmrçısına ilk çıkan Hıülli ;:ak 
ox.ı Raauıın husü.3i katibi Sir 
Ma.ksvel'in oda.sına gôtüra.ü. 

Sir Makı::.vel ' b·ı L giliz 
tipinde, tuaşlı, kırrr:J"':l \·ü.m. 
ortn yaşlı hrr adamdı. ~ ı ış.n 
ve ::ı ·ıer . ~(zlü İngiliz. HA.~'miıı, 
ve kuınp.ı.n}ası can·b iZhanefil. 
nin sahibi olduğunu öfı:-cnince: 

- .Mı.isaade edınfa, d..."iii. Sa
nırım ki fösyö Loryc Gire IL1-
çiik hir zarf bıralrtı. Şimdi ge
tirteyım. 

Ve zil bast..ı. Hintli ğs 
l!ösyö Lorye'nin bıraktığı m k
tubll ao du ve ~.ak hir dnkik_a 
sonra ü ünd "H~ un Qunbaz
hancsi . lıibi dl) tum Haş~e" 
ya.zıh mcklu_bu uzattı. 
Haşim t.cnd ·., ne ncz:lketfo 

yer gimterzriş ol:ın busu.si ita.. 

f .. Do oru .J 

Kürk mantol ra na ıJ 
saklamalı? yaz geliyor. Güveler çoğtdi 

yor. Yiinliilcre olanea. çaı. 
bıkltilda. hücuma !twıniamyorı. 
lar. Bu cihetle :kürkleri, ıkürlt 
mantoları bu göriilmez §eytam.. 
lardan, kemirici mahliiklardnn 
kurtnr.ma.k .zamanı geldi~ çattı! 

Çeşit çŞt ·ür'Jtler, ıkUrlt 
,-.......,,lar . Ermin kürkle
ri ok makbuldür ve paıba
lı . Rengi gümüş gibi ~ 
yazdlr. (Esmer güzeli)~ 
ra, (duru beyn.z kızlara!) ) ka
dar gtizel yakışır!! Kunt mnn-

SS..li:ıaDın!t büyfür bir h -
ııerrlir~ 

* Evveli ~ askılığa geçır-
meli, sonra (p:ı.rşiım ) demlen 
( vağ' kağ'ı<lı) n::ı !>armalı ıtiın 
kür.ini icıne alacak büvi.tkhilrte 
Aıncrik;ın bezin<len ·y.ı ılmış 
to.t"baya. koymalı. lııce asl.4L'Lf:U 
\'UprJıuış i1d küçiik torbaeı-k y-.ı.p
mah. Bunhrın içme naftalmi 
) rlcştü·melı. Torba.cıgın bırıni 
.J..'iirkün alt kısmında bulu•ıaD 
btiyiik Amcrr1ran torbasına.. koy
malı. diğer küMrk torbaCI!~ da, 
hüyıik torb:ı.nın ba~ trrafnıda 
bulun.rn ağzın için umclcmelt. 
Hiçbir zamıuı ktirktm !..1!l:ın a
nısına ııaftahni . !'T"Jn{'meli. 

Böyle vaparsnn ~ kiırkün kıi-
1 rı, tw·lrrı ır.. • 
şeı. Büyük torbiyn .. :u.ıla.n 
ık ürkü ka tlamaksrıın yÜ!K." k l' 

yere vevahut (gardorob) a flS

malıdır. 

Yünlülere ve kürklere ÜŞ! • 
lan güvelerden kurt.ulmak ı~· ı 
en kuvvetli ve ?..chirli i~ bu
dur. 

(P·ara.dıkloroben.7.in dir. Bu. 
ilil.çtan (2-3 ı kahve kaşı!h ka
da.r bir ta.hağa kovup elbioo do
labının altın yedeştir;m<;;;c lü
Elllldır. Bn ilik y·ılnv. m.iv r..n 
değil, yumurt.alnımı bile ö'diı
rlir. Bu tar-ala gal.lanan kürlt 
mantoları ayda bir kere ıtorba
smdn.n çıkarıp sandalyu üstün 
koyarak 3-4. saat havalandır
mak ve tekmr toı·basını yerleş.
tir.ınek lil?.ımdır. 

Bu yolda. fiaklanaıı ktirk man
tolar, kış geldiği zaman torbe.
ı:-rda:n çıknrıbr. gi:vihr .. 

Dr. Hafız c~mal 

Taıihi musiki . 
• .. O § l'I 

lstanbul Konservatuan:Tarihı 
Türk musikisi heyeti !stnnbul 
cihetinde ilk defa olarak 16' :M -
yıs Cumartesi akşamı saat 21 
de Emin&ıii Ha.lkevinde b"r l: 
ser verce ktiı. Dave iye ve pıo'" 
ramlaı l~miııiinii Hall:e1:inde 
tcvz1 edilmektedir. 

28 

QlbeJ 

u.~ı; 

5.44 
Ak..-
12.00 
20.19 

Mayıs Mayıs 

19 2 t 
PERŞEMBE 

Oile llcindı 

4.52 ·.rn J!zr.m1 
ı .;.ıo 17.00 vaaaıı 

Yatm tm.k 

ı.r;o 7.22 ~ 
2'!.08 3.40 Vas:lU 

~ 

mektubı 

Bu mektubu okur okumaz :E:Ti· 
şim hiddetle 'bil.ktü"' ccbfae ut.fJ 
ve Türkçe: 

- Allah belasını versın! dedi. 
Tabii kar ısınclaki bu a ::ı.b"

yetten bir ş y ~nlrunam.ışu. 
'Ari ~ı 



p 
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- :ş taraft 1 incide -
bunw:ı. üzerine Emni:Yet Müdiir
ilüğüne celbolnnduğu. kim oldu
~ anl~<Ulınca. da serbest bır&
kıldığı kaydediliyordu. 

r. · DiF na 
Meczubun Pavlafa benzetile

u-ek celbedildiği hıı;kkında Pa.v-
lofun • olmasının doğru ol-
•=l!U.1,0~..... . . . konsol~ 

hanede bulunduğunun daha ev
velce teSbit edilnıia olup, ical~ 
den ıtedbirlerin OOnnu§ olduğu 
ayni tezkerede ril'ı: olı.muyor 
v Mecznıbun belinde bir ta.ban
ca. da. bulunduğu ilave ediliyoı-
dıı. 

lt eşhur Sualler~ Bıı~lıyor 
Bu tezkerenin okunmasını 

müteakıp Rus ;ınazmnıl2.rdan 
Pa.vlo:f söz aldı ve dedi ki : 

- Bir nokta.ıun tekrar okım
masuıı rica ediyorırm. 

Ve kendisinin hangi tarihte 
kon.croloshanede bu.unduğunun 
tesbı't edillniş olı:p olmadığını 
sordu_ 

Reis : 
- 'Thzkerede bu hususta bir 

aa.rnha.t yoktur. dooL 
K<ınıiIDf cW. ~ ki:. 
- Pavlofun bomba h adisesin

den ı konsolosha:!ıede bulun
dı::2unıın tesbit ed!.lmiş olması 
}ılzımdır. 

~vlof: 
- Bfr suaiim daha var! .. di

yerek okunan tezkerede liC>för 
~1"eczubun Asmallmescitte tev
kif ccl.ümi§ olduC"tl!lUn yazıldığı 
hu.lbuk.i eskide?Jı.~ bu tevkifin 
konsoloSha.ne kar~da yapıl
mış olduğunu duyduğunu söy
ledi. 

- Bu ikiı yer bir mdtal mi
ilir? .. dedi. 

Beisin Cevabı 
Reis bu sorguyu. kıarşı : 
- Asmalımescidin konsolos

hane civarında nu veya diğer 
bir yenle mi olduğu:nu sizi ziya
ret eden Sovyet memurlarından, 
vevah u ~rden pekii
la ~ öğrenebilirsiniz!.. cevc.ı.bmı 
verdi. 

Bmd SO'Mtli reL~ .Adap.1z;ı-
nn ı § nıUerm alı11a.n iL;: ifa
d erirıh, poliste kalmış olJuğu
nu v... şimdi celbe !..il.mis b Iun
duklarııu beyan ederek mezkur 
şa.hiUerm Adap:ız:ı.rı mnhkeı."lle
si istirrabe surc~iylc okun • 
caf:"lnı b:Iillrdi : . 

Gc ı ş n!mrdcş'i:ı ifa.desi 
Evvela Celil Şcnkardcsin ifa

desi ..undur Btı.'lCl.'l.: 
"- "Tür.kfyeye Yugoslavya

dan muhacir olarak geldim. ls
kin ~ istemedim. Türk ra
büy • girdim ve kendi ~u'Zum
la A.dm>:ız:ınna: gi<lerek ticar te 
~ • Evlendim. Tüı. 
gelı.OOen ya.mmda iOOO lir, pa
ram vardı. Şimdi 20 bin liram 
var. 

• gün beriıer Sü yman öğ
le üzeri dapazarındaki dükka
mm ge ive: 

- ee ~ Şeı:W.rdeşiıı dükka-
nı mıdır? 

Dedikten sonra ilave etti: 
~ - Sizde bir emanet vnrrnıs ~ .. 

ısı:anfltil~n buraya onu nJmıya 
gcklim_ 

F.illıakilm. yeng-0n1 B:ı~an Ber
giizar Priştinedeıı gelirkc.:ı boş 
bir :vuı getirmi v Süie~;"IP..an:ı 
veıilıne.Y sövlcnen bu bavuhın ı
çin kendi eşyalnnnı koyoıu.,~u. 
P...c:ı İstanbu.ta ~derken Silley
ımaJM v~ i.lzeıe bavnlu da 
-a!Tlınch: :;,'XiUrrıüstüm ve <> va
kit lstanbutda 15 gün kalm!'1: 
Smeymanı art.~. Fakat 
bnlı.ıma ~ icin mecburen ge
ri getirmiştim. 

Büyük 'Bavul 
SüicyTııarut: 
- Bu boş haJ:ula. ni<lin bu Jrn

dar eheuuniy~t veriŞ'orswıu:z? .. 
diy sordum. O da: 

- Onun bence bü.yilk ha.~ası 
.. c vabmı verdi ve bavtı

lu a gitti.'' 
Ct..-.tal Şe.nka..>'de ··in bu ifade-

. · ku ması 'tiure Pavlof, 
Cclfilin yı:ugesinin haugi taı ihte 
~ .., ;:.ınc}:e , trulH ve b.::ı;v 11lıı k \ 
disine irimin verıııiş olduğ"tlmı 

• : Celillin if ,.mın 
24 l rt l d aluunış oldu
ğu n v • ta ilıtcn 4 yıl CV\ e\ 
PI gıt.tiğ in anlastlmış 
bul•mdurnnu söyledı. ayulun, 
Bayan l ergüzcra ru:m.iıı tara-
f •ı an verilmiz :uğtı hakkın· 
eh da; ıı.lın:m dede sarahat 
o dıgım ilii: C'tli. 

Zıya , rur<lt se Göre 
Billihare·d:~er ınhit Ziya ~en· 

kardeşın ifauesi oku ndu. Muma
il h bu ifadesinde evvela ha
dioove temas etmiyen \ e ~endi 

at\ hususiye • Git bulu -
nan cihetler ha.kkmd bazı iza-
hat verdikten s : 

"- Karım Bayan Bergüzar 
Piriştineden g sr .{manu 
ait oltluğunu -yled:~i b_r ba
vul ·roı. Bun: ~ B. 
Cclfil Adapazarından İstanbula 
göt .. 14 kat m c<leceffi 
adam; yani mevzuubalıs olan 

Silleyma.nı bıılamıdığı için geri 
getirdi. Biraz sonra daı Süley
ma.n tbizzat Adapamrm'!l. gele
rek bavulu aldı, gitti .. " diyor
du. 

Adapız:ı.ımdaki ş:tlıitlerin bt1 
ffiıd !en kelime kelime Rus n::nz 
nnnlara tcrc~e olundll.. Gerek 
Pa.vl f ve ga:ek Konı.ilof m ·· e
ma.diyen not alıyorlardı. 1f ade
lerin tercümesi tamam olunca: 

- Bir sualhııi:o yoktur.. de
diler. 

Bergli7.nnn lladesi e 
l~tirıabclt•r 

füteakıben &pn Bergüza
rın ifadesi okundu. Bunda ; fs
f.aribu:!a gı .Adapazarı.-.a. srer
leştiklerini ve Piri~tinede a.kı"a
ba.ları bulunduğu için 6 t~şı mi
evvl'l 19:18 d oraya gittiğim ve 
bir yıl sonra. <lı. tekrar istanbu-
1a a vd t etti0 ini söyledikten son 
ra şöyle devam ediyordu : 
"- Kahraman; Taksimde 

berber '"'illeyına.mn adre~ini ve
rerek b:ı.na. ~ bil' bavul eUilim 
ettL. "Kencfisi gelır sen<lcn a
ıır·• <ledL 1~ eşyalıarımı koya
rak tcıtnnbula gel.Um. Oradan 
da Acl:ıpnzanrra g1tti:m. Bavulu 
kardeşinıe ve.r<liın. Kentlisi İs· 
tan 1 gi rken sahibi o\ıın 
Süleyın:ı.na 'rer.ı:ııek: üzere gö
türdü. !b'akat kı:•ndisiııi bula.ma
dığtndan ~eri ~etixd1. Sonra da 
Süleyman gelip aldı! ... " 

Bu If.'.lde de tcrı·üme ctlil<li. 
Ma:ı.uunbr bir di}'eccklen olm.ı
dığ'ını sövlcdikten .sonra ı cis; 
a'·ni ~ahitlc.rin A<lapazarı mah-
tkemcsinee alnurus • · bel 
ifadelerinin okunacağını bıldir
di. 9 yısta alımnış ol.a.n bu 
kit.hın.be: ifadelerir.de her üç a
hit te dw:ı:in. okw1anı ve Hk tah
kikat e.'1laeınd.a alınmış olan i
fooeleLi.ni 11•.tt.rarlıyor ve teyit 
ediyol'lru'dı. 

ül ~ruun Ne Diyor? 
:Relı:ı f:üleyman.a. ne diyeceğini 

sordu. Süleyman: 
- Ben bavulu aldığını znman 

ki hımaıniyle bostll!. Ullrin bu
na ıuıcak i\Japaza11nda vakıf ve 
muttali oldum. Ev:velce idnde 
Çaln:ısr .. r var zanrıedivordunı. 

Eund:ın sonra P.ı. vlof, Niyazi
nin lı ~ tun!ıt • L<>taııbcl, gel
miş old· J •nu Siil,,.:;maudan !':Or· 

au. 
Silley.nıa.n : 
- 19~9 Ağustosunuu niha

yet! ıinde kiı. Öyle zanı1cdiyo
ııım .. dedi. 

Kol'llilof da: 
- Süleyman Adapaza.rınn ba

vuhı a:lmıya gittiği \~t bu ba
vulu nskerfü· y:ıparken lmllan
dtğını Cet 1 söyiemis. Bn n :{
tanın kendısinden sorubıas; t 
isterim. .dedi. 

Sul1::vınan: 
·- Ben böyle 00.· • • söy~ me

dim .. cevabını verdi . 
A twra!ımarua \,1lbtl 

öz Aln:M 
Bunu takıben in:rznımlardan 

Abdurrnhnı. nın avuk tı ı:;üz a
larak: 

- Gecen <:dsede maruzatta 
brıltınnrkc-n bazı n<i.ktal:arn1 iim
.me en.· rmea m tlup olan dere
ced ntaşLTı'· ru~uu g· rdüm. 
Üsküp k.onsohısha.."'lemizden ti 
ekkfüm li ınn.lım.:ın .hakkm
<l<t gö Klerilrıü~ olan cevabın 
maddi ve h!ıkuk.i hi bir kıymeti 
yoktur. Çünkü kon.soloshanenin 
gi-zli t k:üatr mevcut de~'1ldir. 
Abdur.ı; bnıan hakkında.ki l'lt.an 
bul Etn:niyet :bıfüdürliit,Tünün tez
kert::ı>i ise ::.arföti!' ve müekkili
min hiçbir sol fikri yoh.-tuı·. Bu 
noktanın Pa\'lofa. ihtamıı rka 
edeıim.. dedi. 

.-.-................ .P ll :Da\ il 
i:'~J.ı.·cı>ğim L. 

Avııl~trt Ziy1 Şa.kiı sözlerine 
~öyle devam etti: 

- Pe\lor eğer bir aha i~i 
tarJdkn.ta ökerse kannnun bi
ze \ "Ct ıği haktan istifade cde-

ce~;lof bir tarilıçi değildir. O, 
nldığı €'l!lri yerine getirmek için 
diz ilerin "e ölii:lerin şnhsiyetiııc 
ı,;arıJa.n, bi.ı: zattır. Pavlof bizza-l 
kendı vazılarmı b.ile Y~1?Jnaktan 
acizd.i. 1Şl Kornilofa yaz
dırma:ı-tıı.dır. Ve Pavlo:fun bu 
.,.,...YV' .... j lıa.reiwti bir tabiyeden 
iba..".\.-ttlr." 

Avnk&t B. Ziya. Şakir bir kı
·ım dah tahliller yaptih."tau son 
ı-a., derli iki: 

- O. ııxına cahil diyor. Biı• ıa
vukutu kar31 bu ıkabU sözler ce

tı muciptir. Tekerrü
Ush i d ·a eıi?<'e ·.;m. , 

Bu no1.1:amn Pavlofa bildirilme-
n. 

''".P~l\ f, Tiirl• Il n 
Kl) f'.tini 1.'alulir =" 
Türk hukukçularr!l!Il kıyn•..,ti 

Pa'\.'1 fun dar mantlğı ve görgü
sü ile ·d.ir olunamaz. 1939 yı~ 
lıd::ı.nbe.ri t · t ettiği.'11 Rus mü-
ellifler a ı "Pavlof" di~e 
bir j disinin hiçbir e-
serin t üf etmedim. Ve hiç-
bir mecmua.d'.ıı yazısını görme
dıın .. diverek hıtabını b1tirc1i. 

f[::-
Pa...,iof -ayağ kalka:r:ıik: 
- İki ricam var. Birisi ynni 

ovrakm okurun::ı.sı, diğeri de ıa.
vııkııta cağım ba~ suallere 
cevap vermesi Jn.kkındadır. 

R tercüman va.sıta.siyl..e o-
kunmamm :istedir,Oiıı evrak rum-
gisidir, diye du. 

- Abdurralmuınuı lstanbul 
zabıtasından 28 şubat 1942 de 
verdiği if adeleroen ba-zı lkJsrm.I.. 
la.rm oktımnasmı istiymımı. 

- Bunları tercüme ettirerek 
almadın mı? 

- Bu tercüme!~ ıaldım. Fa
zı müba.yenetler 

· umumt mıı:avini :Ke-

Httleri nut u f_ A_FR KA'_DA_ı c r a kili rç'te 
· Ja ony da menfi asker r bir 

liUfUk söy İ 

- &§ tara-fı 1 incide -
Zerinin yok esiyle bitm.im... 

i gili ler tir. r. 

bir f ir ptı Yeniden taarruza ~ 
Alman hariciyesi, "Asya • "Macar tarihinde hiç 
barbarlığı,. meselesi eçece mış görülmemiş bir teş b-
yüzünden Tokyoya ---->111~---- büs karştsınd~ bakiy . ~:: 

teminat verdi Alman hava~ are- bulunuyoru,, edi1mektedir. 
Berne, 13 (A.A.) - :M. mt~ .alı ltalya'dan Budapeşt.e,.13 (A..A.) - Baş- adanın saWI bl.>.ı in~ 

~in Dayşta:;'d:.ı söylediği son lt- vekil Kalla:• bu sa.balı k cep- de ,..,..,,,.,.,_,,:ı,._ ta den 
nutukta "Asya barbarh&Tına kar ayrıldı heaine giden Macar tC§killerini milrekkep teşkiUcr dün ' çUk 
şı mücadele vazifesinden,, b!lı.- se13.ml.a.mı.ştı.r. Başvekil söyledi- nakliye gemisini batırmışh:ı.r ve 
sefinesi Nazilerle Japonlıtr anı-- ~t:;tz.~ı1ıaan ği kısa nutukta. Macar aslıerle- ~..ı.r kıi .. ~ eri hasara. 
sında: üzüntülü bir dunım yarat- ~u..oo.i" rinin şimdi yeni va.zifel ar- uğ ır. 
mıştrr. Stokholm'da müntesir Svens- şısında bultıı:ıd.ultlarını bcliı:tmi Ru.a Te. l'ffe 
Japonyanın Berlindeki Büyük ka Tagebladetd gazetesinin Ro- ve demiştir ki: Moskova, 13 A - Roy-' 

elçi~i M. O.~ima, M. Hitlcrin: ne mu muhabiri. İtalyan eri mu - Bahis me,-zuu olan M.acıı.r ter: 
demek istetI.ğini öğrenmek iste- şahit!~: hı~enlıı Mısıra. hudutlarında bulunan bir düş- SovJ'et. gece .)i rısı tebl · ~ ·: 
miştir. M. Ribbentrop1 Asya chemmıyelli. miktarda. ~ker, manı yeıunck değildir. Siz düş- 12 ~1 yıs: Kerç ya.ıım ad:ısın-
barbarlığı cUmlesinden daima ~_::a. _ve d~ ku~etıe:ı _go~d~t" manı kendi memleketinde yene- da. şid 'tli çarpı'}malar am 
Belşevizmin kastedildiğini anlat digını t.esbit _eyl~klerını ~~dir ceksiniz. Bu ft.iôarla l\facarısta ebn · ... Cepbemn dığer ke
mı:;sa da, elçinin ısrarı üzerine 1 n:eırt1.>dır. Muşahıtler lngılızie: tarihinde görülınemış bir t.cşel>- siml fud o hiç b:r şey 
ya1.ı ile teminat vermek zorunda~ ~ pek yakın~_!!i81~htimy~~ ' büs karşısında bulunuyoruz. olhıa tır. 

;c.:s talihli üadede Ah
durı c.r.. ' benim futogrnfı
rırun gusterifdiğini Ye ilk defa 
olarak 1 mart tarihinde An.ka
rada gösterildiğtni aöylüyor. 
Halbuki İst:ınbııl polisi, Abdur
rahman:ı. benim fotografımm 
gösterildiğmi bildiriyor. Arada
ki bu fark. Şahit manav En
v+erin ve ıa rkada.~ının beni son 
gü.nierde gördükten ve fotogra
fnndan tan·J1ğı hakkındaki söz
lerinin yıaılan olduğunu anlata· 
cak:hr. 

kalmıstır 

1 
....U- ta.arrnza: g~en 1 ~ T k edilm · ıa.ber:lere. gö-

z hi~li· gaz meselesi ~~~~,::: :~-Hindisi n muh_ :.~, k ı:u!~i:~d~~. ""~ 
ltalyailan Ayrılmı.ş - Ba.ş taı fı 1 incide - 111\fa)ı : 42 Alman uça~'tah 

01.."lnunı)'Jlll Evrak 
- Bwılar müd:ıfaıaıya: ait y

lcrdi.r. O vakit söylersiniz. 
- Ceza muhakemeleri usulü 

kanu.nu duruşma esna.Rında b • 
zı evrakı okuLmak salahiyetini. 
bize veriyor. 

- Okwımıyan hangi evrak 
vardır'r 

- 23 şubat tarihli Abdurrah
manın ifadesi okıırun/?mıştır. 

- Peki, bu.nla.r size tercüm 
edildi ya.. 

- Edildi. Fakat bu evrakın 
burada. Okunması iddia ımakam1 
nın ya[}tığı beyanatı tekzip e
decektir. 

- Biz. esasen her e-ı..T.lıkı a~ 
ıı ayn okuyacağız. Burada o 
klıta!·ak. va.kt.imizi. alm:ı.kta n 
mfuıa \'ar? Müdafaanızd,ıı müd 
deiumumi şöyle ı-;ölemil)-tir, hal 
buki bu. ifade bunun aksini g ... 
tcriyor diye her tJeyi uzun m:u 
a.nlataıbilirsllliz. 

Pavlc>f ellerini göğsüne koyu· 
rak~ 

- Eğer bu talebim kanuni ı 
litiien. kabul ediniz, kanuni 
g,use. söAerlıni g~ri alıyoruli 
dedi ve b OOzler ayu.ın zapt 
ge<,ti. Pavlof ıyaikta sözlerine 
clevanı e<lcrek: 

- Bu ifadenin furcümef'in 
aldım. Bunun gibi polis enstill 
sü profesöri.i Kayöntm vera· 
bİr rnpcrun da. tef'cümeiliıi n 
dmı. Fakat bu rapo ve bu if: 
de?or burada okun.ınıumşlıı: 
Ra.pord infilak. yeri ile Von ~ 
paı arnsınclaki uı~afe t bit c 
dilmemi.~ir. 

Reis, müdahale ederek: 
- Biz. raporun tamamının o 

kunma.:.:11u i->tomiyorsuıı diy 
zapta ge·~ ile. Daha sonra seni. 
lo.:ı.Jkıp da ı-;u l:ısım böyle, b 
kısım böyle demende ı:ıe man: 
var? 

''Beıısiai OL-arsuwı 
.Miımetlar Olunım'' 

Pavlof: 
- He;E.ni okursmuz minnet· 

tanmz olunm:L 
- Başka bir diyeceğin vaı 

mı? 
- Raporu okuyup da anlrun 

dığım şevk var. 
~- Bu~u anladık. Ba.~a bi 

diyeceğin var mı ?' 
- Milli müd!!!aa fen sanat 

lar heyeti azasından iki albn: 
taı"!lfuıdan ha:~rlan:uı rapornı 
okunmasını oa istiyonım. 

- Tercümesini almadı~ mı 
- Kaybet~ tercümesi <.k 

var .. 
- Bal-ika? .. 
- TıhbmcUJ ile profesör Ka::ı.; 

yö tarafından verilen rapord 
ölen ad:mıın midesinde ameliya. 
ya pıldlğı h:tkk:.nda 'kayıtlar var 
dıı·. Bnnun da okwıma.snıı is 
liyorum. 

· - 'J'eı·ciinıesini aldınız mı? 
- Hula~~ sııu aldını. 
,__ Başka bir diyeceğiniz vaı 

mı? 
- Malıkeme za.bıtc.anıeleri -

nin bazı yerlerinin de okunma
sını tak.-,> ediyorum. 
-Bunlar~? 

Pa\'k)fun D-J.ha. ~ 
İ!>teklı>ıi 

- Dllsya 6, sayfa 3, satır 15 
deki benim i~a<lem yanlıştır. 
Ben, ';oyu~os1av komünisti olan 
bu. adamlar, Sovyetler Birliğine 
karşı hareket edivorlar'' deme
dim. Ben, "Yugoslav ikomüııi.·t 
maskesi altmda bn ad:ımlar 
Sovyetler Birliğin!e h!rş.l. hare
ket ediyorlar, yann halk fırkası 
mensubu oldtd<larım söyliyerck 
Türkiye Cihnhuriyet.i aleyhine 
hareket edebilirler. Bunlarm bu 
maskelerinin mahkeme tarafm-
~-"ım fımit ediyo

nım .. dedim. 
İkinci nokta §Udnr: Z brt: va

rokasııun 55 ve 56 nc.ı sayfala- ı 

-~· tarafı 1 i11dde - Londradan bildiriliyor: vetlerin±n Hiıxr tana. gir.lrği ~ 
mukadder zaferi temin için böy- Alml'Ln har.c kuvvetlerinin söyl'enmektedir: rip edilnü~-tir. 
l •~ L. - t hta !000 U1'1'ıl .. Kul u-. K>ilanı e vası\,GL.Mj.ra muracaa e nıu ç Malta iizerind uğradık!an ağır ı .. ondra - Birma.:nyada, :ı; 
değildir. Dünya. şunu bilmelidir ktı."""'Iaria a.Iilmdar olarak veci- İngiliz kuvvetlermin ricntı ~ Loıı. ::a 13 IA.A. - Tinıes 
k . d- ma ı ·ı..- b. J ·ı· ='- gazet~ in .ı e. O..ı.ma günü ba3 ·ı uş narımız gaz ULl.r ıı:ıe len bir habere göre, Alman Ak- V'.'3.m e\m.ektedir. Bunl .n.i.wli-;-
ba.şlarlar:.,,-a öyle bir mnkabcl deniz hal'"a. kuvvetleri "efi Feld tanın 80 lrilometze do,,-..... .......... ,~ı lıyan taa n 'l P ;ce nı-

.. kl ra· k" d kal ak ~' ba u agı. ı..--«:mik etmistir. gorece e ır ı ona. ac -- fare-' Keıselrin."' ıtaı"'.~ ha. bfr noktaya. ula.şnıışlard 
l rd ~ ~ ·' ~ - Almıınlar ilk det" rak ha a ır. ,, reket etmiştir. reseiriFıg ttalya- mı;ilizk·ı· ~· iltiii_ :(W 

Londra, 13 (A.A.) - Röyter: yn geldiği zaman Ma.Ttaya kul'tjl .Bi.rmanyı İngiliz. tebliği, Ja- van topu kul:lanımşla. r. 
Bugün salahiyettar bir k:ı.r- 'dUetli hava aluıı..:la.n yapılaca- ponlıı.nn 10 yıs sabahı gün ~ Taarnc Ne Z<~ H 

na.ktan öğrenildiğine göre Al- ğı ve beliti de Akdenizin bışl.a. doğarken Shewegyin'e ka.r.şı ta- Ba Zı~~ 
ma.nya durmadan rehirli gazla. kısmiliı.rma da tuar:ruz edileceği arrtı7.a geçtiklerlııi •·e ~ailiz An.L:ara, 13 (Radyo Gazete 
rn knrşı tedbrrfer ahnakla nı~- ·ı.ytenmişti . .Mare,;:a.lin hareketi kuvvetierlıı.in . · di Yeoyen şi- :si) - K~ yarım akı 
guldür. Bu tedbirlerin İngiltere- Alman hava kuvYetlerinin. Mal- m:ılindeki ro.e\.'Zilet-e çeJtlldilderi- Ahnan taarnırn daha ziya 
d h t c.ib"rl ,_;ı ·· b;r hazırlık taarruzu denılebılir e a nan e ı er .n.<M.ıar mues- üzeri.ne şimdiki halde. genis. ni bildirm"'ktedir. 
· Imı ~ d::ı - 1·t - Askeri mütch2.$1 lar Asli bii sır o yacagı zanne rım=-. c- ölçü.de bir taarruz yapmak fik- L ı· k"be ., 

dir a"~ ın a 1 yük bahar taanuı.uııun tla.) 1.,ın · rinden va.zg~tikleri suretinde V U son haftasında ba.şbyacağı ka 
rındaki şu ool\War da yaınl.ıştır. tefsir edilebilir. Dola~n bir ~-a-ı - Ba teıY.1/ı 1 incidtt - na.atindedir. Bazıları Ma)ısın 
Ben, "Türkiyenin haJtild duş·-- yiaya göı·e-, Roınınel Rus cephe- merika ile son anlaş yı det- 30 uncu gecesinin. a.yı.n parlak 

t;inİn bir kesiminde kumandan- ~ · d - -..ı-- -manian kaçmış ve gizlenmişler- tig:ı zaman cı;:JYUUA.ı.L cg:nıya olduğunu da na2al'l itibaı:c alar 
dir. Onların ~nye.'ii bu h:idise lığı ele almak Ü7.cre Libyadan şefi olan ~al D rl m ba:;;- rak taar.nız gilnünu tayin ct-
ile Jronrün· tı rın otorıtesiııi ktr- !lllla~·-·71111111111n .. u""ş~tır~. --=--~~~~~!"!!! vekil rnu~w· t~i m kamını iş- mektedirler. 
maktır" deıncdlın; ben ';ı:ı'ahrik- - PavFof ~mdi~te k dar han- galı tiğini fakat bu vaziyetin Diğer farafta.n Kerç muhar& 
çı1'ZT, demokrat ruemleketl.t!rin gi tariJrlıerde ve ı~relerdeki 1 im i değimi.:? O::Cluf,'ııııu 'e bun- oo!crinde Alman ha'ra kuvvet
gacklar düşmaıudırlar. Dolayı- kon.ı:;olosluklarda çnl•şmı..">tn· Ye- dan dolayı Amedkalıl rıu mak- !erinin yeni silahlar da kullaa 
sıyle dem krat 'Jjurkiyenin de ya memur ofarak borun.muştur? sathrnnı elcl.,... etmek lı,;iu Vişiye dıkları cı.n lasılumk :ıdtr. 
düşmanıdırıar. Onların ga:yesi Pavlof': mü caat etn el ı. l • zıın geldi- BiIJa.,.::şte Meııınu tiydsi.zlil~ 
yaptJkl:u"I suika.stın :konl'Wıist- - Türkiveden ro.şka hic.;bir ğini Anıe.rika. h üın<>tine bildir Ba ~ • tf 
ler ta:rafında.n •a T ·ğımı bil- yerde çalL1ınarlım, dedi. m~9tir. Fa.kat \1 ato hükfı- Londra, 13 (A.A.) - .. ıt., 
dinnekle Sovyet vutJ.nd:ışları a- Reis, ı ave etti: meti artinik mch..lesı hakkın- P4lnınıı ihtilat orduları uı mü 
leybin isn :tts: 'urr "\arlar. - B~aı bir s:ıfatb bru:h"'a! du La\·al ile müz kerey gir·:.ı- müfctti;ıi lfaıe.c:aı Li.;t. t ;ıı 
Bu suretle Türk malqımhn mu- bfr yerde çabşmadm mı? mek iste:rıed.~Hri a ıkçn bildir- ceph~ ne f!P deriiecek yem Ro-
vacehe.3İnde ve Türk •efkanu - Pavlof: miş olduğu irm simdi ya r her- men birlı.ı:1 .. inin nz mcmnuni· 
nıı.ımiyesınde So· c.r.ı 11ii- - Ha.yır, çah:şmn.dım ve bir tin bizzat Are:erika.ıı tekliflerini ye:t verici dunımfariyle me~ul 
baıı·wı k:mu'.k istiyorla ve Tü k • ı • nl ~hate cunıış d~im. kabul etmes( veva Aın rikalıla- olmak ıçin B:ikreşe gclmLlir. 
Sovyet du .. tluğunu sarsmak is- Müddetumumi mu vini Kemal rın dDğruda.n jogruya. harekete Alınan Mare :a!inin. far at 
tiyorlar" dedmı. Bom, su:tlkriııe devam ederek geçmeleı:i Fıwrı gel:nekti!dir. Anton HCO ilim, Domen ordı.ı;,ur:ı-

afı 'Nne s;,· e Utrwjn.uı.z! şuııları söyledi: ı Laval ş· eli?: Ya.ı ~ ~'2 da dis1plmiıı ıslalunı ve Alın< n 
Reis, burada mü :ıhal.e ede- - Pavlo.f, Sovyet memurla - N Vyoi>k. 13 lA.A.) - ~vu- aleyhtarı pt"Oµ ,g-.ı.ndanın orta-

relt: nndaıı. Ymnaniycl ile beraber lin iıkıbeti ..,e.l.ecek haftn ıçındc dan kaldırılmasını ısrarla i ti-
- l\fahkeme, siyasetle moır çalışmış .rmdır. ça~ ise nere- belli olacağ) san.ılrna.ktadır. Çtln yeceği temin olunmaktadır. 

gnI olmuyor'. O, su<;lu kimdir, mı beraber:- ~alışmştır? kil gelecek Wta La.va! Mareşal r -
}'"21.hnz onu arar. Bulursa. ceza "Hll İsim B ıdu:? Göriug :ill• ~ı.laşacak, y AI-
Yerir, bulamazsa beı"Ut ettirir,! Pavlof uurdtJı, wfıuısını yok- man tekliflerine boyun eğmek 
gid'C'l'. lar gibi bir ı.wiyci aldı vıe: veva bavekal ti b:ı.ka.sma. bırak 

Pavlof, ÜÇÜl:ICÜ rak şanla- - Böyle bir adam, hatta _m;.;.;,;.;~;.;;k;....;,;..zm:~t;..;.;;'_...;;;;;'-.-c..-ak ....... ..,tu-.·.;-.. _ _ 
rı söy:fedi: .. yle bi:r is.im bilmiyoruın. Bu <;dııqubuuı. e- ua wınten. son-

MesJnt b ir 
doğum 

- Dosya &, sayfa. E>~ satır 10 · · ru~a mıdır'? Sofu ST-<'..tinodei"~ kilise-
m .J .. "" 'J \ fub" .. rı·r --·ı.~..a .. _ ın•ız 'b-!tiJ daki ifadem de ya~iır. Ren. Müddeimnumi muavini~ sind.c Balgnr Kralı ~ kar- - ı.a.ı~ .vı 

TroG'll:::istlerin gayesi, bir sıntfın - Evet. diye cevap verdi. şı tAırtip edilen suikastın. keza- ı ~nlı'nm dün bil" fnz <' ; ı 
hilim~T,etini team etmE-!rtedir. Pavlof: Jik 1937 senesinde vine Sofya.-ı, dü.ny.ı~u ~m. ''lfül,>d1' 

d ı:uedin:ı:. Ben: "AbdurrMıman - Böyle b.ir isim larumıyo · da Bolşevilc aleyht:ı:n 'l'ı'OÇko - adı vcs-ün yav;-'\)ia ımın o-
kendi ifadesin~ proletlery1nun rum. (Elini h:ıv11ya. doğı ll kal - Slov -~esmin . ar.bilii o~an mürl.-r ter asa \"e uı 
sWk:ast yapmakla zaferini te- dırara:k:) Jurollof olma.sın? Solonovıç w:hudak1 za\Jn cvınc • . ' 
miııe çalışıyorlar. Halbuki Ab- Reis: konulara patlatU:ın, evin h.ı- 1 tebrik e<bnz. 
durra.h:man bu üadesiy1e kendi - Belki o olıhilir. :rap olması, w s:ıhibi.nin ara-ı \.---------= 
aı:bmlall'llll V\: .keadisini.n lıiivi- Pavlof: la.nması ve :ı..··a.ı:1sın1n ôlüınil ile P••••mımmm•ı:&:az:::!: 
yetini açığa vuruvor. Sovyetler - Şarki Sibiryada. Tita şeb- neti<..-elenen lıamba hadisesinin 
bir sınıfu.n biı:kinı1yt..-ti için (alış- rinde benim Jurollof adında müret erinden oı luguua mut 
mıyorla.r. &J":yetie:r, bu.gün \'"ll- ll\l.Cilliın bir arka.da.şun v-ardı. tali bıtlwıı.mı.kl.ayız. 
tan harbi yapıyor. 26' d~vlctiµ Oııunl~ beraber 1929 E\enıe::>ine l Pav ofu aslı i.şti~al s:ı.h::ı~ın-
istik1il, namusu ve hürriyeti kadar muallimlik ettik.. da oldug u ksıraktcriııi de tes-
i~in: çarplŞ.lyorla.r" dedim.. Müddciumıımi muavini: bite yan\'ac3k husus;ıtm alfil a-

1 &k;,. burada. Pa\lof yine ili- - Ayni şeyleri sormuş ola- ıı mcınleketlerde!ı .samhlyetli 
t:ır ederek mahkemenin. Sovyet cağım. Pavlof tasrih etsin. Ro- merciler ,. tn.siyle talı.kiki.ne 
hüklımetinin ne maksat takip mada. ve Sofyada bulunıuuş mu- ve- tesbitiue vaktin darlığı ha.-
ettiğini araına.dığ:ıw, ma.hk.eme- dur? sobi~ ı.e inlkan bulamadığımız 
n.ın siyaset.ie meşgul bulumna- Pavıor: içi s.'Ok esaslı hk Wi>kt.aıwı a.y-
dtğını SÖ"1liyerck. ~ - Ne Rom.ada., ne de Sofya- dm} tılınasl.lll !ı.izmet edecek o-

- Biz, bombayı kim, nere-de, df\ bulundum! lan bu lı"lS ı atın sa.Wıiyetli 
n3Sll, nlı;ip pa.Uaıttı? Bunları a- Müadeiumumi muavini: m rciler· va.~ta.siyle tahki:itinc 
nyoruz.. dedi - ı> wlofa tevcih cdilmLr.ı o- 1 karar ve:ıilroe.iliıi talep e<lcrin:ı . 

M.Wdciuımmıin.iıl Sözleri lan suallerin cevaplarını şu an- dedi. 
Bu talepk""t" hakkında iddia da alnl!fl bulunuyorum. Bu su

makamını.u ne diyeceği soruldu. a.llerin. sebep;:;iz ve yersiz ofarak 
Kemal Bora, Pavlofun y::ı.ptığıı irat edillliediği.nden eminiz. Talı 
bu ta.lepleriu yersiz \'e man!l.Stz kik:ı.tın b:dayeı.iııdenberi kendl
olduğunu beyan ederek yalnız sini bze masum br ilim rı.damı 
mli~terek rapordan Pa\·lofuıı hüviyetiyle tanıtmak için çalı
anlıy;oımadığı kıstmlann okun - şan Pavl-Ofun h~lctte ilmi e
ruasını istedi. tüdlı?rden başka Tş!crle mesgul 

Gereği dü.,."lilnüldü. E\Ta..k, cltiuğtmu anlıımak zor olmasa 
naip hfiltlm Bayan Hıyriinnisı gerektir. 
Hazer huzuriylc nuznmıla.ra Şimdi, "ITÜksek heyetinize :ve-. 
haftalarca. tercüme ~clildiktcn receğim ~a..t az evvel kendi
ve dDS}"!a muhteviyatı tercüman sine tevcih edilen suallerin ma
vasrtasiyle de ıayrıca anlatıl<lık- nnsını tebarüz ettlreceği gibi, 
tan sonra Pnvlofun okımrnasJ - teyidi halinde de bize h.siyeti 
m istediği evrakın veya. bunlar- ib.akkında e3aSlı ve dalı.:?. kafi 
dan bir kısmmııı okunması hu- bir fikir venniye saik olaca.k
susundaki tclebinin ıeddine \C tır. 
müdafaafan.111 hazırlamak üze
re evrakı ~ tetkik etmele
rinin mümkün bulunmasına çok 
lul ikarar verilerek tefhim 
kılındı. 

!Kemal Borannı Pa' lof 
So n 

Bu sıra.Cbı, müddeiumumi mu
avini Kemal Bora, söz mtedi ve 
maznun Pı:ı.vlofa bazı soracak -
lan olduğı.ınu beyan ederek de
diki: 

v~fat 
~ru U . fLlyrrt m Pil 

sili ,. ı::ıüth<ık3tı oe il 
Bu -sa Asliye Ceza Hikimliği n 
emek.it Neciiyyüdd.:n Çantbrlıoğ
ltl\ Ç;ıml ıca Kız Li."'Cri Tribhyc 
ôgretrneni Fah:lmet Çandarlı-

oğlu, .1trct Erdemir. Nilmet Tnn
seNn babalan \"\.~at etmi tiı'. Cc
mızesI bugün saat 12.!0 d4l Kadı-
köyünde Osmanoığn. mnballı~ 

Osmanc:ık sokak No. 22 evim.len 
kaldırıl rok Omı:ın .. ğa CamliWte 
mw1a7.ı kılındıktan sonnı motörlc 
Sırkcdye nnkledilecek, saat 2 de 
Sirkecıden alın:tra..lt Merkez~ 
fendr aile kabratamna defncdl
b:ekf.fr. Tevliı r:ıhmct eylesin. 

ZAT İ 
SUNG U 

S nema ve Tiyr_ro :ın~ 
ISPIRTIZMA, MANY IZMA 

ILl.OZIYONIZMA HÜNER· 
LE.RINE DEVAM ODIYOR 

; saat 
1,30 d::t l i tibarcn 'I iya tron.t.ın 

giş ndc su 



ün a politikasında 1 
o 

Türkiye 
. -Bat tıını.f\ ı 4ncide
~ yapeıı, 60yaD uusmm-ten 
Bert jestkriyle yerlereilerdi. 

Dünya ytızWıe R!beet ~ 
f>t'Jtle çıkmış ve Ahnanhi& mah
tJUS camia hlslerlnin ~ yfık
Mıkliği sa~ bhibirine da
vanarak ileri ~olan .AJ.ınRn 
· tı.sadiyatını Versay muahede-
6ini immlama.k cüret.in.i gösf.e.. 
ıen bet.bahtların t.allbsidikle
ıiodflu korumak için ilendi eline 

· hamur par~am gilS, ir.;ediği 
ıtan;da ~Jıil Vt.'ftnek üsere, a.l· 

Her şeyd i1tt.ısadiya.tta. ft 
ne ,}it ilrn.da hep muva!Cak oldu. 
Yalnız lmrşısında.kilMi. iyi tah
min edemedi. 

Uğraşıyorlar; daha. ds. uğra
eacaJda.r •• Bu eski harp ortaklar 
ınmıza Allah §8.hitıtir ki hiç bir 
~imiz, acmvctimiz yoktur. 
Cok eı:.k.i za.m:ı.n.la.rdan beri Hun 
Türkleri d Ostrogotlarla knr
deş gibi geçimnişterdi. Hep o 
an'anevi ~liyordtrk Fakat bir 
yeni nizam davası ve onun ede
biyatı ort.ay.a çıktı. Bunda dost, 
diışm:an gözetmemek yolunu 
ıtuttul:ır. 

Umumi Harp içinde Boğazla
n Ruslara vadeden müzakerele
ri de duymuş, gönnli.ıı idik, bu 
da. zaten e-mniyetimizi sars1nıf1· 
t.ı . Bu yeni ni7.am daYasını bu 
lla.rdar geniş tutmaları belki <.le 
Akdenizi kucaklamak da"·asın- • 
ela olan eski Roma lmparator- ı 
luğu vari.<;lerir.e - mtivvl yii
rwoe»k programı - namı altın
ırln bır fed:ııkfı.r1ık yapmak iste-
• clerinden doğnruştur. 

işte Alınanların kunhtkları 

Posta ve 
telgraf 
zamları 

1 RADYO PROGRAMI 1
1 

- 14 MAYIS 1942 ~ 
19.15 Dans rnüz.lğl 
19.30 Aj:ı _ 

7.30 P.rogram 
7.33 l\ılüzik 
7.45 Ajans 

- Baş tarafı 1 iftcide - a.oo Müzik 
19.oi5 Müzik 
20.15 Gazete 
20.45 Şarkılar 
21.00 Ziraat 
21.1 O Türkruer 
21.30 Jtunuşm:ı 
21.45 Müılk 
22.30 Ajans 
22.45 Program 

~ it~baren başlannwştır. 8.15 Evin sa.atı 
Buna göre taşra ve Je}ılr içi mek 12.so Proı:ram 
tup ücw..leri her 20 gram ve kU- 12.33 Tüı-truler 
BUr:Jnd.an 7 ,ti Jrurua. kart pos- 1.2.45 Ajııns 
talar ve cevapla.nnın her bir ıs.oo Türkiiler 
p~nsı için 4,5 ktıı'U§ evrakı 18.00 Program 
matbua 50 gram veya kUstınm- 18.03 Çitte Fasıl 
dan 1,5 kuruş, evrakı mesalih ıt.00 Kon~na 
50 gram veya küsurundan 1,5 -----------
kuruş. TaahhUt Ucreti maktuan 
7,5 ku?'Wj, ~ıY;Metli mektuplar, 
mektubun idi posta ücreti ve 
mektubun taahhüt resminden 
başka kıymetinin 300 kuruşuna 
kadar 600, 300 den fazlası için 
bet· 100 kuruş veya küsurundan 
30 para alınacaktır. 

Havale başına maktu ücret 15 
kuruş, havale olunan paranın 
her lira veya küsurundan 20 pa
ra alınacaktır. Kıymetli veya 
kıymetsiz postn paketlerinin heri 
kiio veya k üsurundan 60 kuruş 
alınacahtır. 

Telefon Ucre:Ueri ise: Gerek 
olomatık tertibatlı telefon köşk 
!erinden ve gerekse wnunıi ruer 
kez levhasını tasıvruı maha11er
den şehir i~i Lcİef on konuşma
ları bu sabahtan itibaren 10 ku
ruş muk:lbilinde yapılacn.htır. 

'l'clgraf ücretleri: Mtrkezlet· 
arasında tanti t'<li!ccek tdgraf'
larJan her kelime için 3 kuru~ 
alınacağ1 gibi n.ynca telgraf ba-ı 
şma 10 kuruş rmınzam ücıet a
lınacakbr. 

Matb11ata ait telgraflardan 
her kclime İ(!in bir kunıf;l ve ay
rıca telgraf ba~ııHt 1 O kunış 
mum:am ücret alınacaktır. Yıl
dJ11m işaretli telgraflardan bel' 
kelime İ!;İn 15 kuruş ve ayrıca 

"Admira,, 
takımı geliyor 

'.Ankara, 13 (A.A.) - Fener
bahçe ve Galata.saray ile maç 
yapmak üzere gelecek olan Vi
yananın Ad.mira takımı, 26 Ma. ı 

yısta hareket edecek ve ağlebi 
ihtimal 29 Mayısta. İstaııbulda 

bulunacaktır. 17 kişiden mürek: 1 
kep olan bu kafile iki klübümü
zün mümessilleri tarafından hu
dutta karşılanacaktır. 

telgraf başına. 10 kuru~ alına
caktır. 

Telgı-af havalelerinin her bi
rindm maktuan 60 kunıf.i ücret 
alınacaktır. Diğer taraftan bi1ü 
mum mektep ta1ebelerile jandar 
ma ve erlctden onbaşıya kadar 
olanlnra gönderilecek lt•lgraf 
havalclt:!rinden maktuan 3G ku
nıı; alınacaktır. 

Bunlardan posta ve t.-lefon 
tarifeleri, bugünden itibaı-en tat 
bik edilecek, paket tarifesine de 
29 Mayıstan itibaren b~lana
t."aktır. 

'& ırt 1 A:11 Jl il 

Ambalaj (Sargı) Kullananlara 
ltlialitçı ve ihracatçı Birlikleri Umumi Katibliğindem 

İstanbuldn ötedenberi mbalAj (s;:ırgı) k.ftjtıd1 rat:ın tkarctha ıelere \m detn a~p tem~ y11-
pıldığından, alakadarların• ihtjy;ıçlarmı mezld'.ır ticarethanelerden tenin cdebl~hltı1'l iJ!m alunur. 

, 
AHil ve kibar aileılıeı:in salonu 

MARKiZ 
Pastane, · şekerleme, 
lokanta, çay salonu 

Beyoğlu btiklat Cad. No. 362 

Kullamlrı11;-, Saç L6\1ıa V~ ~ 
Kullamlmış kalın saç levhalar, saçtan ~uı elli ~nwluk 

boş ve :k~.pa.klı mürekıkep fıçıları, bir miktar ~t.amıeı kereste 
ve hurda demir parçası arttırma ile saWacaktır. 1st.cldilerin 
pazardan başka ha- gün saıa.t (9) dan (12) yo kadar (Yeni Sa
bah) İdare Ş6liğine r.1ürac.-aatla malları görilp fiyat vermeleri 
ilan olunur. 

YARIN ACILIYOR · =====. =. ========= 
Taze, imrendiri

1
ci §ekerıeme, 1 lşçı Aranıyor 

fondan, pastaları, yemekleri- 1 1 t b / El Jıl ik ,.,, TU l 
nin nefaset ve senisinin mü- • llJ an U e r, :J L ramvag l'e n~ 
kemmeliyet~ ~!:vının hı~su~i-

1 

lfl./etmelel"i Unıum Mifdürliig"iinden • 
yet \'e zen;;ınlıgı bE·nzersimir. Y • 
Bilhassa. aile çaylarında, ni- Metm~leriınlz Şı~1i tsıJolirh:ıne"i iÇin lG) b<ıyacı, 3 ıı;,rs~·. 12 t~ıycci, 
şan, düğün törenlerinde sipa- 3 ham;ıl, 3 l>Qbiııöı·, 3 frcztX:i, 6 tQrnarı 6 clel-.i>il<:l'ı, tJ elcktrık tcsvıytt <:i, 
ı·ışleri kabul, temiz ve titiz bir ı 12 mar;uı&'OZa ibUyaı:;mız vardır. 
özenle ihz.tr ve 'takdim tder. H.amallar >ıarıç olmak üzere ımm.untlii giıru·•ı!t:~kllTi ehliyete- gnre ırn-

İngiliz 
kayıpları 

300 bini tecavüz 
etmiş 

Londra, 13 (A.A.) - Daily 
Telegraph gazetesi ba,şmak::ıle
sinde şöyle yazıyor: .. 

Eylül başından beri U2.3k Do· 
ğuda ve Libyanın bir nokt:uıına 
kadnr yapılmakta olan harel{\'t
ler İngiliz kayıplarını arttırmış 
tu·. Bu kayıplar şimdi 300 bin
dir. Esirlerin sayısı 15') bi'l.den 
aşağı değildir. 

att,e 3G kuruşa karlar Ü•Tet verilec.ektir. 
.<U;lı:erlikle al!'ı kıısı olınıynn if>teklllenn nuCus b:ıvı)'et l'\lı.\laııı, hu• nu~.nl 

lcCıgıd•, 4 ~det vt.sıka fotogr:ıfı \'e ~iındiy.:- kndar ,ruışff•ış oldukl:ırı rııueı;se
selerdtn alto.ı111 'i ıyi hı2ınet vtı;ikal:nil~ hırliktt• 13/5/942 t.:.nhinc 'kallar s."1-
at a •len 17 ye k;ıd;ır id<ırenıi:t. l\felro H ır. :t.f!lıliıl k.111Jıd:ıl\i 2'Aıt i~lt•.ri ve 
Sil-il udııdüguııe mura('aatları lüzıımu bıldirilır, (546J) 

S;- •ı1:;ım - Carş;ımt>;ı kısmında ~ı:j.ıh.ıt 1.:de:çl'k 
gotvrei:t'ldPıi p:ııo;n h;ılinrleki ı .YGl. r.n mnhı;ıı. ~ Si~ .No ltı t.ııif.-ni•, ı.k

retıen <ff'~i~bilrnıştir. Yeni ııl·reılı·r 10 U/1942 t •• nt.ınrlt rı ıtıtı.ırı•rı t;ıtbik 

edile( ektir, J'ml;ı t;u ... iliıt ı•;ın istac.ynnloı·::ı rı iir~u ıı:-t e<\ilr•lt lı•liı. 
(:-C!l!•ü) (~:4Nl) 

==================================-:.=:::==:-:L:=== 
Karar Hülitsa -ıdır 

lhtıJ!ıjr: 42/1-2 

, 14 llla.)'IS 19U 

'::!:..kftC4 
1 2 . 3 4 5 6 1 8 ,-o 

1 1 ı • 

ı 111 : aı 
1 1 !• I . n ı ,. 
: • 1 

1 1 '• 

ısa , 
1 I• I•! 

1 1 il 

• 
IOLDAN 8~A: 

l - B.tr renle - Se-too....ı. 2 - Ji'.ınt 

'Yt'Üj bir gıda - F.msı ıüz. S - Ka

ı-..dcniz s:ıbilindc bır eehrimli~ 4 -

E.4;:i Ttirkçe al !Jbt:nin ılk h<1riı -

Biiyük hir As) n mcml('k~tl t.ı - H:ı

fl! bir içki ~ Vılfıyet - Terı..i :ıyı 

e\·i. t; - Ytmwk - Mr:zruat. 7 - S<;

mııın (tt) lconm·~:-. elhisdurııni~.1 (1u-

2ı ltuı Mettir. 8 - Bt>• klt'.ı<l<•ll bi

ri - S<:rnanın ebedi St'yyntn - l't!ısı 

hır u•nmıuz. 9 - Ç~it - :Sır h:ırp 

silMu. ı O - Bir heykcltrıt~12uı 

f ••.)•lh - C;-m ,ı -· (ıccrul>c t.orınu) , 

YUKARI OA.N AŞAC.l: 

Bununla beraber 200 binden 
fazla beyaz e8ir aJmı., olıluğu

çaı;:ırmı. lnrdı. Beli Eskışeh rdu o zıı- ı fm:ih:tıi ndnmı mcrhurn t~mnil ~nra- muzu ve bunlann <:oğunun Lib- 1 

(düzen) böyle bozuldu. 
Biz 'I'ürklcıi Alman dostla- !!!!!~~~!'!'!!!!'!!!'!'!!!!'!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!"!!!!'!!!!~!!!!!!!!'!'!!!!'!!!'!'!!!!'!!!'!'!!!!'!!!'!'!!!!'!!!!!'!'!!!!!~!!!!!! 

Milli Koıuıım. i:.nııunumı muh. lıfı \1\!n iı.ı.:ıııbul '.Eyu V~ı,uı ıske: t-:.ı.ı.
de o<l.ırı ve kümurnıluk tıcartıtile• mt ı.ul Ar .. krl •>L:lı• Ha1;ık 'e M<'hmet oıt- 1 
lu Sııit h<ıklarmdn ıstruıbul Birinc·ı Milli J{c,ru .. ı ı;ı MaM:t?-mc.sındr e:o c;>. ı 

eden ınulı:ıkc.mesi nc1iı.;<.'Sindl' ııur;lunun fiili ~aı it 'ıJ.dı.!{IJml.ın Milli Kurunı•Ui ı 
Kamınumru ~1--09 uıv·u m:-ddek>ri muı ıbincc ~5 }ıra ımı n C<'.r.<•h'l ( ·• : ı •nı(:
le.dn., ve • tuz ~ıes; guıı muddctle de dükl\.~ı.ın il kr.pntıln :ısın. •;c l'.ıık(l 1l 

kat'1Jcştiğind<' lıt°'ttıti suçlu~·a :ıil oln -.lr Uz• !'t' 'k~,. r hula · .. c;ının )'rn Sı \)<ı ı 

l - 1stımbulun ço'ic ir.1)(1;hıır V" 1a

rıhı blr m .. lıaılJ. 2 - Eski blr Türk 

nıı·•lC'nıycti - Y:ıpıfan :;ty - Şt:ç

mekten enıri hnL~"· 3 -- Altın - Blr 

~·emi . 4 - Bır gQ ... rt'• gı - Ba&a 

(S) !:rı"lursa deniz kenr.rı. 5 - Bn

~ııı:ı (İ) gelirce il]tiı5k ifodcsl olur -

Aı:kcr. 6 - Mcrn;ımetli - Mfızi. 7 -

isk.ınıbilde bir ku,iiıi - Bugiinku 

hrıı ıı ah;ıt .. rınd:ın biri, 8 - Amer1-

kad.ı tatbil: ol~n:ın v:ıhşi nir ı:e-4a -
Ort: •ına (E} lwrıı ı-sa .. ,rl"k, ı;ç ılı: 

olur. !l - B.ı .. ına (K) knnum·:ı nı.:la. 

mn Lıdılı olur -- Ayuım evı - M· ·ıı•

Jckeı, , t • ıo -- Ail ,.,, :ıdı ol,• 

rımız da bilirler ki ıkimsenin si
yasi, iktı._qadi boyunduru:hına 
alışbrm.:ık miimkü.ıı değildir. 
Caru:ın.ızı dahn kobı,y ''erir!z, fa. 

at .kimseye. dünyada hiç kim
~ye usa.klık t-<1cmeyiz. 

Yirminci asrın iktısat ilmı ar
t.ık açığa koymlL'?Uır: "Sanayi
cili.r, 7.iı-.mı:t.en elbette <'ok da
ha \'niiırJjdir." 

S()'V) etler ise bu vi.diri~ h:z
den çok daha ileıi gitmi~. s:ma
yileşmişlerdi. Hi<1 bir mUJcte 
lwloni olmıya. asla ni)ctl~ı i 
yoktu. Kuıduk1ru1 iktı~adi ve 
içtimai mezhep zr..tt-n bu ihtilal
•len doğmuşhı. 

Kolı>ni?.a.syoıı Vt: yeni ni7..a m 
1ıivıl"'ı hu ~ kayalara çurptı, 
ınlac ktır .. 
Almanların ark:ı.sın<hn y\irü· 

yccek, hele Balkanlard:ı. kaı.::m 
Türklerin kaniyle bitaraflık '"'J.· 
tın alacak resimler bulunmıya
ca&tır. Gu.etelerdcki beynnlnr 
da a.ro.k yoÇ~ kanşınıştır. 

Almnn zaforinden, onlımn 
l<nf.kasya)~ <fayanışından nul
li inti:kamluriylc istiklii.lle1dnin 
ta.ha.kkulamu bekliyen bazı ga
fillere gelince. onlara şimdilik 
ooyliyccek söziimüz bile yok
tur. 

Türklerin hiç bir tehlike kar
msııı<la yılgınlı'k g-östennefori 
PS;ı..<ıcn Ya.rit değildir. Bu teh li
lke •thJ yoni inıtihanlarn. kadar 
çekt".Cel:se ona da bile bile gire
cı1,"iz ... 

MuhR:kkak olan: Almım t.a
raftnrhğı güden hastaların is
lim ·ı ve t<·frikacı politikaları
n~ bu yurt içinde hiç bir zam~ 
revıtç veıilmiyt'Ceğ;dir. 

Eunlcr birrr mücrim gib] 
kuyruklanru kısıp birer köşeye 
sinmcliler .. 

'l'iirk milleti bunun çoık Pclti· 
1'1111 çekmiştir. Biz daimı oldu
ğu gibi ue\•lc:tir.nizle, milletimiz
le Türk kalacaşız. Kendilerim 
bu camiadan hariç görmek isti
yenlt>rin yeri Türklerin Yatanı 
değildir. 

İngiliTle müttefikiz. ittifakı · 
mız namus sö:tümü7.dür. Bun
dan dönmeyiz. 

Türk yurdu tngiliz dosthırı
Jl1lzin aleyhine bir teca,·üz yolu 
o!:ımaz. Bugünkü ga.yıi muharip 
vaziyetimiz. onlann lehine bir 
hareklnttir. 

İngili.zlt'l'in de bize samimi 
durumlnnnı görmekti" ve inşi
rah duymaktayız. Bizden de e
min olmalırı lcizımdır. 

Hü.kürn~t po!itikasını bugün 
idare ed nlm1n bu m ~wda ne 
söy~c.ılderini uzaktan t:"ılınıin 
c<le."l1em. Fa.k~t \:.en daha <;ok 
mılli duygu:ian miilhem kendi 
iutib.:umı stiylüyorum: 

':'iirklcr jzzeti nefisk·rine ria-
·ctk&ı· olanların, milli \"arlı.kla.
mın v • mlista.kbele ınuzaf ik
h~ :ıdl nk:.::ıf erP..cllerine hür
ını>t C'rlenlerin anca'k dostu ve 
Jı ı 'ni<lirk~. Zaman da bunu 
"<><>lU ır.hJrtedfr, oaha. daı gÖste
l'el' eh-tir. 

nıan mlıst:ılul muta!O. ıı'l •fltın. 1 yı luıtırludım. - mıh, ona ~ôylı·sin- yada e8ir edilen lt.alya•ılar ol-
Ad:ın:ıda;1 Yıl<lıı ım Ordu. u k::ır:ıı·- lcr, t'll rlc ornyn :.ıt, ı;eni or:ıd~ın ı duğunu aynı zamanda takribe:-t 

g h kumııııd~ınlıg:ıud:ırı oır tc'1?r .. ! meb wı jntlh:ıp ederle" .. dedi. 70 bin yerli esir' de alındığını 
ahhnı. Bundn "l<uır.. nd•ıill Paşa gc- Hemen gitlım. lkı :.1J kadar ctp-1 hatırlamak yine t~clli verici bir 
çerken ~izi iı,tnı.~ ıınJ.t bulm::1t 't! ht•de nıcrhum Muhtnr}a, nrntıter<.'m 1 şeydir. 

görlışınck l!'tiyorlaı-.~, dt•niyorrlu. Bııy Dnınıırln, V.-.h ile \'e ıJ;ılı.ı. bir- Başvekilin nutkurıda da gös-
Prı .nyı hfımll ol. n treni tnhluk et- Çllk Adanalı gençlerle birlikte t;al4i- terildiği gibi ka)iplar yekünu 

tun \'C ıst~ı .) ona ~ldıp bekledım. tun. Kumm1dunımız Muhterem Sinan i~in de aynı mülahaza mevcut
Trcn ;;eldi, Ark.ı•ınıJa blı· ııdt• ;ılon Pa~a idi. tur. Rus kı;sı esnasında Kızılor-
lı;mde P.ıı;;ı otuı"\lyoı'(IU. Y;n erleri Ankar:ıyn meb'us ~eldik ten Eonra du tarafından iki milyon AJma.n 

1 
bnna yol ti>stcnlıler, frd•ıo. 1 bir aralık Eb\·di Şefe sordum: öldürülmüş Yeya yaraln.nmıı;.i ır. 

Brın.1 ılk ı:ıı.iz olaı.ı - liuınlnrda 1 - ra~-:ım, Et'kiı;chir ist~syonundn Bi~im kıı.yıp1arımıza. ait olan 1 
asker knçnkl:ırınıı c; •ık mu, nz. mı? bmıa ııorduklannııLJn sebebini ffimdi rakamların nisbeten aşağı olırıa-
dı) ı• ~ordu. -- Pek ı;ok Pıış.ım, ı;ı.;ki- \ aıılıyonım hnı·bi mllhıtc ıtı:ll ettiği- lH ahim olan sebeplt>nkn dola-
7.hıci \ e dokuzuncu defa tı.:ltıJ) C'CJJ- mız takdııdc eli siliıh tutııcak y igit- yı ngiliz ordusunu RÜrekli ve 
hc)c ı;cııderdıl.lcrlmiz v.ır, g.ttıklcrı !erin mıktarını ı;ormu.;;sunuz. Dedim. büyük ölçüde çarpu~malara gir-
gıbi g<n geliyorlar .. ckd1m, Evtt, dediler, bana dıı ılliıot ct\11.:ı:. mokten geri durmasından ileri 

Merhum bu riı.lcı·ımle IN':ıh!;ıudı. I O zaman Mecli t.e tilı'h.i grupın;ın- g(lİmektedir. 

- Hn. !)ö)IC "oylı•yin, Konymfaki lar vrudı. Uiz de mesleki intihap Eskj lran imparatoriçesi 
'nl ye soıdum, ·akl.\dı. rıru.ı bt.'h 1 zümresinde çnlışıyorrl\lk, 

~aı.f'tı:sindc ™-"ı<ledilrı·tsmc :iO.~.Y42 • tc rihıı1dc k • • nı verıltJı. c E4~.8J ! erlcekleıd,.ıı birinin uı:v. ııı. 

Kara 1 
Jhıık ı: 942/57 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 
Mılli Koruıun,ı K::mununa rıııuı. lcıehcn B<.·"· PJ.lıı K,,1'o.ıı.u J:u iııı;,. , ıı- • . _ 

r l \ 1 i 
da 23 nuınar:ııla kuru kahvecilık tıl'«rt'iifo meşgul Agııp oıılu Atti11 Nt·\> ig 1 P O ı L , S il ıfl ı F ı A L 
hakkıııda İı<taııbııl İkin j Mlllı Koruıııoıı M;ıhke•r.•'Sllid" <• rey:ın <;-dc.'ll mıı- A J ı A l8 AIBJK!AIDJ J 
haken.e&{ J\('ticesind ~u.,;lunun liilı ı;at it olcı.ıgıı, •'· ıı \ıfilli K• ruP.m. K.ınu- .. , '7- - 1 I 1 , 

mınu:ı 31-59 \IO\"\I m:-cldelcrl mudbıııc._ t cıı lirn p .. ın • N.sı (: <?mcı;im: j i .Jrai:. F O ı R ıM Al~ •,t~ 
~·e yed; {,!Un mut1ılcUr. duY.k5ııınııı k. p •• tıı_ıı ,\!:Jnn \ e )ni.Kıım k:.tıl•·<ı.ı.; tııle :~ KA. . ı N 'A: z -L ı ı l m 
ücretı_ •uçluya <ıit olmak üzere lrnrur hul:'lscısı u l Yf'J 1 s .. c...h G(nı.!'4:·.;>:;,;w rle 5 \! , ıu · s 1 [ 1 L iAı' IJI L IA 
ne-r<.'<lilıu~irıe 17 .4.042 trırıhmdc kıH. r veJ'lldi. _ _ =======================:::::::::::====== 16 R U. R ili Ç l Al • i K l l 1 L 

il i A:D A ,K ll ı •l I I SıK IA 
8 IH

1 l ı• Tl•\•l•IK 
Karar Hi'liı88sıdı~ 

c. 942/79(; ndcı leı ın ,:ıçı ını 1.cı dısin.n rch. - Muhterem ark:ıdaşım M.W.mul E- Sof ya, 13 ( A.A.) - "Ofi,.: ı 
\'ı·tınc mı .ıtft.>dı.-..:cı:ıın ı.nndı; dedi.! satla bırlildc u2r:ı ~ or, ı.Jldi~iyorc!uk, Buraya gelen haber1t-re göre, • :tmi J\:oru•ım. Kto.Jluı.uı a muh. lcfottt n <;c:o ı- ··~·d· 13 nun ... 1 .. d.1 
B:ına da d:ıha açık surdulnr: - Hu Yeni Gün't~ makaleler y;ıı:ıyurduk. eski lrnn Şchinşahı Rir..a Pebk-

1 
kôJı . ıplıJ, 1.iı:wre1.ıl~' nıı~ul O~l'Hlll ogltı r;i~ <ızi lı.ıkkımta ı. t ııbul .4ı.~liyı 

hıw:ılıdc ne kar:ıı· firnrl • !>kcr ıah- Afyon Ali B<'y, Kılıç Ali tley, A- vinin ZCVCt'Sİ Maurlce Ada.sın- ikimi Ce-...."1 M:\'.hkcv.uindc cereyan cJerı muuc;Ktmt.'ı!ı r-t•\lı.;""'imt u~lunun 
mm cdcı ın, dediler. Gt.'(,mış zrını:ın danalı mcb'uslar, ı-:Jlıne meb'usu dan Iran topraklar-ınu gelmiştir.! fıili :ıtı~t oıdu.;:ımd.-ın Mılll Korımm;ı k. nunıınun 31-~9 uDrn mr.dtklen 
bir r.ıkr.m s<>ylı-ılim, o znrr. n hep bu Hulusi Bey bu ınt'y:lnd:ı ;.:.Umrede Hindistan içinde uzun bir yolcu- mucılıiı 1 t:ı: yumı b<•ı} lira p:ırn cc:.osı ı.; ..:mesrne V•· yec1: gun ınUc"l••t'~ duı.
i§lt rln peşınde idık. Bu rnl-.ırnl . ı·a ı:all:;nn urkadaşlımnu:ı:dı. luk yapan valde jmparatorıc;enin k~ııımıı k •• 1ı;ı\ilınıısın,. ve hiıkiiın kıınk tı~iıı ric ıkH ti suı;lu) n rut o1m. k 

9iTf· A.g l F IAl_!.. IAIK IA 
OlK A iT l 111,Ç\A\KI l \ 

. 
.A'••mıdl!!mlllml .. -•mmE' 

kıycıs edcrt•k o eh nr ha'llaliyj bt ra- 19 u 1clı asrın sosycloji.&hıi, Fran- yanında oğlu ve kızı \'Ardır. İn1- ÜH·rn 1ı:ıı:tr lıulıi:,;ı.~ııun Yeni Sab:'h gcı <:le..,;in<le l' l"l'rectilnw,lr.•. l9/1.2/!l4 l 
her hc:mplndık. sız ihtilalini, &ıint - Siınon'ları, paratoriı;e, Zeheden yolu ile Tah tanbiııt rc kar.ır verildi. ~ 5437) 

AKBA Kitabevi 
Pa~. muı:krıh oldu. - ,öyle hü- Proudhon'hırı okuyor, kendimize gö- rana doğru seyahatine devam 1 ===========================::;::;=::=:===:==:========== Bankala!' Cad&!etil 

A Nl{ARA 

.. 
kiıınct ını olur, dcrU, ı·e bir ;, ımı cıgır :ır;nıJt;ı sııvnş:yor- etmektedir. 
Mcı hum Em er Pıı , ıle nrrıı;ı l)l- duk. Milli hudut ıırıs:ıl ol<:a t.ahckkul~ -------------11 

madırını i.:tl)ordurn. F;.krıt bu ho- edeceı.u. biz ele mılll istikJ~li n:ısılı l Askerlik işleri 
s:ıp pt·k de o husunıt'lın t:ıl rık!nc kurnc .. ı:1mızı rırastırı.yorduk, 
;ıtfocHlecek bır ıııyı-tı okş:ımıyo du. Bir anıılk iki ııç yüz s~yfayı lu- ı 

Merhum At:ıüırk'en -ı. ( adn J!ıl- tan bu hususiaki ctudJerimi -Adana Eminönü Yerli Aı. ş. BŞ)(.. dan: 
ruym-dum - <!. hn f..ızl so ın:ıı;a cc- mcb'usu lltıy Damarla o aralık Mat- I.v. Tğm. Al1 oglu • lbrah~ ün~ı 1 
s•ıı·et ı demedim. Kenılılenııe hı;~ ırlı btınt l\Uiduni merhum Agaoğluna o- :l26 (53138), Topçu Tını. H!ı'l1m oğlu 
)Okuluklar tcmenııı cderı K ayrıldım. kumuş idım- merhum Paş~.yn arzet Şerafett.in Akcı· 329 (52.505), Vctl'ri
tı;ım<len bu z:ıtın bu k. r, klım fJzla tim. O znın.m merhum her gün :\kc- neı· As. Tğm. Dikl'an u~u Si~at 307 
görm<:k nı zu undn bır m:ııcs:ıt gizli- liste nr:ırnızdn idi, Dir knç luıtta son- ( 17799), Pıyadc Aıı. Tjtm. Tevfik o~
dır [•n :ı; h~k.-lım d'yoıdum. ra leğrndiklerinl ı;Uyliyerck beni ı:a- lu Alınıet Rcfı 331 (47480), Piynde 

Sonı ı:ı isıanbııld.ıki Medıstt• ~ı.ı o- \ıçmal:ırımcl:ı ~' ik etiller. Ve o a- Tğm, Hamit oğlu Mustafa Nail 4113 
hın merhum Veli He~ dt•ıı dinkdım. ınlık :vreclisteki nutuklarından bi- ( 14137), Pi) ndc T~n. lbnıhlın oitlıı 
Medıste "bu işi onlar de••ıl, ~n )n- rmde (1921 ol:wnk) benim y:ızıla- .Naci 311 (9994), Tbb. Ttm. Mch. 
p:u·ıın,, deımli. rımd;ı kull:ındıı;un ''SLyin j~tımai Şevki oğlu Meh. Necatı 326 {<l5079). 

Kcmlılerini Alnıany '=-'' \'dı. hılıyle nizamını,, ist.iyen t<'<:İmf ayni ! ozll'l'- Bu sub."lyların hüviyet cüz.rlaııbrl-
birlıktc se) .ıh:ı1e yollıınılnı'. Dondu, le tekrar etmek sah:ıvetini tıli ·teıdi- le birlikte ac:de ~ubcye &flmeleri 
az g~ ·mcden MutJrekc oldu, ıım;ıl ler. lll\n olı.ınur. 
b. !adı. Te\ l<ıfllr dc'; m t!<lıyor, Er- Allah gani gani rtıhmet e in. 
meniler, Ruml:ır fııaliycth:.. Bunl:ırı neşrine h:wrlath~ım ".Mil 

Ebedi Şelıın.z nwrhum BUyuk A- 11 ikus:ıdiyııtımt?.a methal,, adlı csc
tnnu~ Samsuna gideblldı. Ond;ın ~on- rimue Allah kı.<=met eder~ UZ.UJ\ ııza-

J'<JFı ın:ıliım. dıya yaı.:ıcaJl1m, 

336 ,fa ılk Buyuk MilM Medisi 
rly<-sct odnsındn Eskı~chir meb\ısu 
merhum Abdullah Azmi delaletiyle 
gönlştüğ\imUz z:ıın:ın beni l"ıemen 
habrlndılm'. 

- Meb'u., nlsann, vnlilc.rdcn kimi 
uınasın dediler. O anda Bozantıda 
çah~n Adruı:ı vali"i v~ dünyanıll ~n 

TASHiH - Dünkil mııkalM.in ü
çiinc:il satırındaki "Krunik,, kelimesi 
"Kronik, 148 inei satırındaki "Hu
zurunu,. ltelimesi de "Hamurunu,, 
olncaktır. Makalenin sayın muharri
riyle okuyu.~ulıınınudan özür dile
riz. 

* Fatih Aekerlik Ş1.1beshıden: 
Canlı Ye c·;ını:ıu ııakil vasıtalarının 

942 yılı sayım ı :ı~n,'ldnki güıılcrde 
Fatih .~ııkcrlik Şub~i itti~:ilindeki 
meydanlıkta M. M . JOükcllcliycti ko
misyonu huzurunda yr.pılat-ağından 
sahiplerinin mu<ıyyeıı günlerde na
l;il vasıtalarmı biitün yedek t eçhizat 
larile birlikte get.iı:melerl, ıetınnl
yenler hııkkında kanuni muamele 
yapılacağı ilan olunur. 

Fatih Merkez ve Fener Nahlyelc-

aı•ar llülasatitthr 
11.tıttf•r: 42/45 1 

Mı1ll Korunma K .. mınnn'l muh<ıl<'f('tten Aı nnvutlwyuı ctf b~.kk: \1 k tic:ı
rc:tile mc~guJ Zir.> cglu \'u•il hnkkı.ıcia İkinci Mıllİ Iforunma M.ılıkı:mc- • 
r.indc cereyan c.'<lcn r.ıuhrı!tcme,,i ııetfı.t"'"ıdc sıH,,ltıntın fiil ı:;.bit 'Mnf:uıı

dmı Mı.nt Korunma Kanununun 32, 59 unnı m ... rld,·ıı ıı ınU<"1' ııh, İJ••ş Ilı a 

Her dilden kltaı;, · ır.ecmua, a.-:~ 

zcte \'C ku·tasiye satış yeri. Her 
ilsnnıla kitap sip~ ve abone 
kabul edilir. Şubesi J'O:ktur. 

Tel~fon: 337'7 

p;ırn C•Zl!:tl ~d·•rımcı:ine \'C )'t.>di g!ln mfüloetlc lhı1'kfi•urıın k.ıputılma~ınn :..:-======================= 
'Ve tıükOın lmtne:ıtı••iııcle tkn•ti SU\ luy;ı «it olm. k UJ'.ere ı. r .. r huL'ıc.ıcının ı 

·Y-en·i-S.ııl.l<ı·h-,g.02·et·csı-n·ı--ne·şr·e·di···1nlll'les_iı_H_· ·1·4·'".'.l•.'12- tl"!'. r .. ı.h.ı ıca::ıılc~•M•ı:;ıı::ıo5ıııı:ı;·lllr•\·· tı::ııı•l-<1-i •• i Yeni Saba h1 
'** Daktilo ı rıınıyorCM ·~ ı ""AB()~ 

Ji'ranı;1p,ca,·a. hahldvlc ,·akıf İstanbul veya Ankn.r; 'ria ~ · l 
bemal: ÜT,1>-Jc ~kek ve~~a kadın ae'lriz d::ı:ktilo a.hn.-1caktır. 

l<rtekljlerin Türk ırkından ohr.:ı ·ı .5'lrltır. Tf'.ıh!-!il de-recl'kri
nc ve ~diye kf\dar ç:.ıl~tıklaı'l yerI<~.re a.i1: mali•matı mulıtt:\'İ 
bir mdrtupla. fatıanu.ıl Postah<.ııtsfodt 72:? numtırııh TIOOU:ı ku· 
tu~unn müra .. ca;ı.t cdihn('ı.;İ. 

ı ı c .. ulı ı-:ır.siz Vl.l!ıı l:ı'!Lı'I" 14 Ferıem- 1 

b~. ıs cu~ lt Paz.artesi, 2i> Ç.W- ! • .. cm DOKTOR --sa 
şamba, 21 hrtcmb~. . 1 HAFIZ CEMAL 
K~rııgüınrük NahiJiesr. l 

1 Lokman Hekim 22 Cımı:ı, 25 PaMırt•:si. 
Şehrt.'lnin.l .N:ılıiycsi : 

26 S.ıh, 27 Çarşamtxı. 
&ımatya Nahiyesi: 
2S Perııeın\ıe, 29 Cuma. 

Dalrillye lfütclı~ 
Dtvanyolu 

HNlllK 
t AYLtK 
1 AYL.IK 
1 AYLIK 

nrtd)'• Renetıl 

'400 K .... l700 K rı. 
700 .. 14~0 .. 
400 .. 
1110 .. 

ICO ,. • 
100 •• 

- DiKKAT- ' 
Guetemıi..H a&nderll..ı 7aular 

D41GJedilmı n-.rec:Wm.;n iııd• 
illunmu ve siJ'eı11daı:ı m.,'uliyat 
kabul edflm& 

aahlb!: A. Cemdeddln &areçoflu 
Nevııat MUdlJrU: M. lam: f'ar2~ei 
Oaıaıld4ı yer: ( H. Bekir GUtaOJflar .,o 
A. CemalcJdin Sarı.çcCILl mat~aaı} 


