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Fransa meselesi 
R~ite Frans.aıun dunun~ 
~ittik!'6 çapl'allk bir &ekil al
m.-ıktachr. Laval. Fna...anın 
2l0rkığwau ....ıtama~. 
Boıfio ~ ODU iktidar nıevkii.b !:llatmlıakla umduğu fay
cbvı ekle edemenıiştir. Bil&Jlis 
IAWI. FF.ııllfôQda hiir Fran.~ız 
ba.rt·k.;tini dob~ ısile liun·et
leodinni:se benzi~ or. 

Suikasl davası! RUSYA'DA 1 
Kerç'te üç Rus 

ordusu imha 
edildi 

Korsika'yı almak için 

Musolini 
bir plan 
hazırlıyor 

1 PASiFiK~ 
Birmanya'da lngiliz 

hava harekatı 
inkişaf ediyor 

Müddeiumumi, dün iddianamesile 
suçluların 450 inci maddeye göre 

cezalandırılmalarını istedi 
Yazan: HOstyln Cahid YlLÇtN Cezayir 1 

• 

M .. dd . " d d. k. 
IE' raosanın tı.ıttu~ru yol ha· r la açık RUrette anlaşıla- üzerinde 

İngiliz Franstz tayyareleri 
· arasında bir muharebe 

iki ingiliz: bir Fransız 
tayyaresi dü·,ıu 

mıyor ve muhakkak ki 
bu da li'ran.E;aJnn lehinde olmu
yor. Yavaş y•avaş btitün Fran
mz r.nü.ct:emlokeleri elden çıka
caıt gib:dir. Vakıa Hindi Çini 
Fransa iç)n kaybolmuş gibi gö
ri.ınUyors;. da Japcm\ann ~ğ
lılbivetindC!n oonrn. Uzak Dogu
da ıit..ırarlasaca:k dunım bunda 
kat'i amil olacaktır. Maclagas
icar .F'ı:a.nsa hesabına \'C İngiliz-

ieıin elin<ledir. Martihik adası vı·şı'nı•n teblı'g"' ı' 
ve Antiller de Amerikan ~on-
ıt.r<ılii tceaslıa eJecektir. Şimui Viı-;i, :.?O ı A.A. J - ''Cezayir 
Franı:;ız Somn.lisi için de Mütıte- r.fülisesi., h:ıkkında Vi~ide n~-
!iklerde ibazı -ihtiyat tcdbirh:ri redilen re~;ıni tt.•bli~: 1 
abnnk emelinden bahf;edilmire Bir trıgiliz deniz tayyaresi 
1>.-u;lan<lı. kaı a suları tizerindt~ uı.:makla 

Netice n() olursa ot"un, bu idi. l'ransı~ h1yyareleı i de\'!et
''ak'aJarm Fran"ız dahili :-iya:-ıe- lcr hukuku k:ıidele>ruıe uygıın 
tioo aks; tesir yaımiırnıası \'e olnı ~k bu tr.yyar ... yi t\. ·ddfc te
Fı <ınfıız ı.:fkanumumiyesini ka- ~"bbüs etmek suretiyle "'~ıfe-

. nştırm ması imkiı.n haricinde- leı ini yapmıR'ardıı·. 
ilir. Avnı z...,"ll nda Fran~ayı yo- T k r -· · 
lund 

.. ;.. Ç"\.irnwk kin Mih,·er }. yyare mu -a,·emct et lgı ı- 1 
wa "' • Çin d~nize inmek ?.orunda lrnl· 

proon.gandası bu v11k'alar~an is- nuştır. Bir İngiliz torpıtosu tay 
tifadey, .. Palışmrıkian gerı k~l- vaıdcrimize at~· etmekte t~re<l 1 
lllı)yor. Bulgar raliyo~u bile gay- clüt etmemist.r. Dn harc>ııeti ta-1 
reto gelmiş. Fıansanın saflet:e kip ('dt~n mııharebPde bir lngiliz 
bir orotı-sto ile iktifa. ctmiy(•r<•k ı tayyaresi d;...ha dü~iirfümi.hıtiir. 
Mihverin vruubaşında. hakim mı 
müda.f.ı.:ı İçin silaha sarılma!:ını' Londra, 20 tA.A.) -:-- Vi~i-
~~~iyc eder, bir lisan kullmıı- M ,<~-;onu 5~.3- 5~_5_~~ 1 

u eıumumı e ı ı: 
• 

"Pavlof, hazırlanan bıı trajedinin 
en korkunç alllöriidür,, 

Muhakeme 3 Hazirana kaldı 
Anlrnra, 20 tYeni Rnbah muhab!ri bildiı-iyur) - .An.karada 

Fon Papen aleyhine yapıl:m suilm~l muhakemesine dün de Anka· 
r a Ağır Ceza mııhJ.:c-mc:sinde devam olıınmuştw·. 

Riya~et, cehw ?.. ı:ılmca cg:.ıs hakkındaıki mütale:u;.mı bildirme
sini ~füddeiumumiden istemişlir. Müddt:iumumi Cemil Altay aya
ğa kalkarak iddi:mamesini okumıya başlaını~tır. 

!dJiana-me 49 sayfadan ibaret 1 
olup hadkcnin \rukuunu ve da- ~=~==~===--.......... 
ha. evw·l ge<;drcli~i safahatı ve 
nihayet maznunlann eh· geç.mı:
leriyle ha~ıl olan \'azi~ t•ti belirt-

1 

m01~~e ve mc.zııunlann tecziyc
ler;ni iı:.ter:teh-ıcdir. 

Mutlu günümüz 
119 MAYISTA ~1 üddeium umi iddia namc"Sint' 

şt;~ ie baijlnmı~tır: 
- Do"t Aln :-.n de\•letiuin An-1 1 

kaıa BiiyH" 'J<;Jçisi Fon Papen . i 
a)eyhinde tcrlip \'<' 24 ı-;ubatbı.1 
krasın~ tc~iıbiis olunduğu h 11- ' 
de bir tesadiif eseıi ol3rak ta
halrknk ettirfü:miy<:n suikast 
hadL~t---.inin maznunları olmak 
üzeı e bu dört şah~ı yüksek hu
zurunuza .ı:ı:,·kı·tmiı; buhınuyo· 
ruz. 

Alman ve Rus radyoları 
dostane neşriyatta 

bulundu 

Berlin diyor ki: 
---o---

"Türkiyenin bu harpten ma
sun kalması, cok kudretli 
~yascti saııe8inde mümkün , 

olmuşrur.,. 

-o-- 1 

Alman kuvvetleri 
Harkofda taarruza 

geçtiler 

Kerç yarımadası dün 
tamamen işgal edildi 

[A.A. telgraflarmd~n 
lmlasa cdilm i.~tfr.} 

Alman rff;mi tebliğine göre, 
Alman ha\·a ve ıkara kuvvetleri 
Kerç harekatını ctlin ::;ona. erdir
miş, 17 piyade tümeni, 4: süvari 
tümeni, 3 . piyade tugayı, 4 
zırhh tümenden mÜte§ekkil üç 
büyük Ruı:. ordıhunu tamamen 
imha. etmiştir. 0l'duJ,ırın pt'k az 
bir kısmı Kerç boğazını atlıya
rr..k Kafkas sahillerine ka-:mış· 
tır. Yaıım '8.da. ii7.A"l'indc de\'am 
ede-n muh. rt!beleıde 1133 top a· 
lınmı~, :123 Rus tayyarı)Si dil· 
~ürUJmüş, külliyelli harp mal
:a-m~~i ığ.tinam c•lilmi!:'iir. 13GOO 
ton!uk 10 2ı:mi batıran Alman 
tayyareler( ayrı a 10 Rus gemi
sini de h"l::"l!'fa up·abnışJardır. 

Sovvct tebli('i şu<lur: 
"19 • ~1ayısta Harkof iBtika

anet;nJe 1Utalannuz U arruz l1a· 
l'ekctleri ya:parak diiı,m~mn mu
kabil taaı !'llzlaıını akim bırak
mı~lar ,.e ileri h•nrelH'tleriııe iic
\'am etnıişletrlır. 

Almanb.r Jlarköf'ta 
T~m1:1~. Gt>~tl\et' 

ltalgan ordusunu 
tensik etmek üzere 
bir Alman heyeti 

göııderildi 
Berne, 20 (A.A.) - Röyter: 

İtalyan basını Muı:;olini'nin Kor· 

Japonlar, bir 
Çin ıehrine 

girdiler 

sikayı ele geçirmek için bir plan Çinliler Şıma cenubunda 
hazırlamakta bulunduğu ihti- _..., 
malini belirtmektedir. 21 Mayıs- büyük bir taarruza gvy• 
ta bi.iyük faşist konseyinin top- [A.A .. fol.'JI"tıj/arıMitt 
la.nması münasebetiyle önemli hıtlr~ a. cdUmf~iir.1 
kararlar verlleceği temin edili- Neşredilen tebliğde İngiliz 
yor. ~Iusolini'nin Korsikaya, hanı kuvvetlerine me-n::up kuv· 
Nise ve Tunusa dair isteklerini vetlerin Birınanyadaki Japon 
ileri süreceği beklenmektedir. kuvvctleıine karşı yapuklar1 
Mosolini'nin Siyeti Tahakl.-uk hareketin genişlik \'e ~ık.ık ha.-

Ediyor · kınımdan artmağa devam etti· 
Londra, 20 (A.A.) - Eğeri ği söylenmektedir. 

Musolini Korsikavı, Tun usu ve Birkaç giin evvel, Av tayyar 
Nisi işgal edeceğine dair kendi- relerinin muvaffakiyetli hare· 

(Sonu Sa. 3, SU. 6 da) ( Sonu Sa. a Sl . 5 de ) 

Dün Ali Suavi'nin 
hatırası anıldı 

Maarif MOsteşan radyo ile bir konuşma yaptı, 
bu münasebetle Üsküdar halkevinde de 

bir ihtifal tertip edildi 

Tafsilat ikinci sahlf eoılzded lr Kızılyıidız g:ı.zcteı:;hıin cephe
deki muhabiri Harkof kesimin
de ,·eniden b\hiik bir tank mu· 

h'aı~t>besi c&e)=~m ettiğini habet' =I HARP DURUMU]!,_ ,.ı emektedir. .<\l.m.ın!ar. u~n~-ı 
larla d :-tek.cnmış tanxlarla bır - _ _ -
mu ~tıbH taa 17..ı. g~miı:;ll'rdir. 

Lava.l'l o:ış\ <:killlğe gelmesi l<"'ran ·a mescksi iki senı•ot nlJCri 
ve ,ı.tjı\'f&.nyn ;ıe sıkı ba :i birlJI. L. ki. u~u~ oı. Hattiı l..<n ~lin 1 
i.,'1 tesis etmek istediğini ilim 1 baqYekilli;h.• gtlnu~,.:i bile bu me
etmesi Muttefikleri tedbir al· ı selenin lı:ılline uo~rııı kat'i va 
mı~r., s~ kC"tU. Martinik.teki A-, t-ru ih adımlı r aulmnsmı tf•İnm 

1
• 

menka.n taiıebbüsü bunun bir 11..>c{ememJ~tir. 
!r.isalidir. Fa:kat Laval'in. 'karşı- La.\'al ıçin de~ilse d Ma.rl~il.l 1 
lnştığı cı. buyü)t zorluğun ita!- 1 Pt'taiıı iı_in c.özöniinde tutul ı.-1 
y:ınlarcU:...-ı c-cldi;:i muhaklrn.ktır. ı cak (hh:ı uaf}ka me-ele!cı· bu
ltıdvanl;.r '"'Korsi:ka adasını, Xb lmıduğu lla ..:üphtsiıdir. Çilıılti.i 1 
ve Sırnuı'yi, Tunusu ilhak ~-.r- Mar~alin Fransayı t.a:n.amen 

üzeı ineli:, cür'etli, siru1i Ye 
hainıme b:r sur N.c çnhı:ıddığı· 
na ~ilphe olun.'T!lyfln \'C yul'dun 
her tal'afmd~ derin nefret his
lc·riylc karşılanan komplo h!'ı.di
s :-i etrafındaki mütalı-.amızı 
Sl'rdc ba _!arken ufaf,{ bir isµd
ra.t yaprnnrun inydn.Jı '\ e tü:.m·m· 
hı <•lac~ t1 knnaatindcyim. 

·ondra halkevin- 1 
Ruslaı-, 1 ~nkı tahııip etmişlerJ K . t ha va ~·c; Ru~ h~lan önünde nlevler esı n sonuç a 
1 mc1e oırr Y.Ç'}J '"l:ırdır. 

(Sonu S•. 4, SU. 1 de} 

zurnndnn '\ 2zgcrmiyorlar ,-e bu 1 ikinci rlcr~c<lc bir dcYlct haline.,--------------
istekle. mi son z:mıanlaıda km·- $Olmnk \'O tam istiklalini t~min ' Kara sularımızda 
vetlriı..;dirmış gorünüyoılar. II:-t- (•tmivccok bir anlaşma tar=ıru 

----·>lll«----

Meçhul bir 
denizaltı 

t!l. bir arnlik tc-Jgrlfların biti 1- kııbul ı:d. ç,ı·ğiııt! ihfüı1r.1 veıile
taly&nlll b.1 müfrit hırı::larından mez. \'akıa :ı..rnru~al, Fı•ttn"-~mm 
dolu.yı Lavnı;n )ıüttefiklere yak- mağlfıp olduğ~.mu ve k:ldcrin 
ıa.c:mak i· h.'<liv-i y·oJunda garip vcı cli~i hiikrne ita~t l'tmck la
b;; haber bıl g"l·tirdi. La\ ı.l İn- v.1m gcldiğını kabul etmiş.tir. Ji'a
giltcre ve Müttefiklerine yakın· kat 'bunun mana::;ı Fı antnyı g:t
la r.:ınaz. O bütün ümitlerini libin idare. i altına ktıvmıya ra· 
Milıv~1n alebesinc bl'ğlanuş- 7..1 olmak değildır. Halhuld Av-
tır. Fa:kn~ Mih\·cr ile anla ·maya l l pada. İngiliz niifuzu V( kuv- D t töru .. nü 
n~ıl 'a:-r.calmr? wt" hic;e inH t" J."'rnm•anın ba- . UB epe nıo 
İhtim~ lıi Laval i~in için, .A~- ~ııı:ı Ot>l.~cek akıbet btııhn. . . top ateşlle batırdı 

manYa ne" ;ude ltalyanın ycrı-ı Lm alın İrnlyc n m~lesını 
ni aİmak ümidini besliyor. Fa- bafü1tmck \:e. ı-:an~anın haıc-
:kat kendisinde böyle bir 1)oliti· ı ket ~crbestısını bır .d~ı~~C'.}~e · Kazazedt•ler bugün 
!kanın mevcudiyeti kabul oiun~a katl11r kol_r.ybt--ıtınnak HJn ?.o~- 1 llınanımıza 
':bile tatb]k m~vkiine nasıl koya- rudan clo::ru) H İtalyay?. muı1;· 
c~ cmı k tirmek kolay değıldir. ca.aı ~tt~~irı\: ~~l'. Du\e·y~ bır getlrlllyor 

Alma.n diplonrnsisiniu ele. ınuı.nJ gıJndeı rlıbıne d:ı1ı· bır h~- Türk karaı:rnların<la 300 tona 
Fıanııız . İt.alvan ihtilafından Yadı.., ıle ortada dolaşıyor. Bırl y~1kın büyiikfükte bir Tüı·k mo
dolayı epeyce üzüutürle ohlt:: aralık İtalya, J:."'~an-.::. ve. 1~- t i.irü top nt<;:,;iyle batırılmııttır. 
;:;'Ullda. ~üphe e<lil~mcz. Çünku 1 e~ny:ı aı asınJa bıl' lalın 'bırlı- tık t<thkik ttan öğrt:nıldiğinc 
iikisini de memnun etmekte Ye ~:·:~en bah:5ol.u~1~~ş!u. Fakatj göre, bu motör, Mustnfa Giritli
iki. mi de Almaıı hedeflerine 1 hutu!1 bunlar ışı guc·u olmıynn l nin (Duatepd motörüılür. Bir 
d\.•ğnı yiınitmekte çok zorluk 1 n~uhıtlerde uydurulmuş. haY:t- miidd1:t en·el herhangi bir Bul
"·ardır. A.lrMmva bir mü.ldct cl~slcre ~~k be-nzt·m .... kte<lll'. l~a.· g<..r Jinıanına gitıniı-, yükünü 
:Vichy ile P..omayı bitfoirledyle 1 k_tk. tte F ranstıı;ııı d~nımu gıt- boşalttıktan ı:;onr:ı ~eriye dö-
1ehdit eoerek onların tarafın- tıkçe çapr:wık blr .şc.kıl alm~kta- nerken muhtelif cinst\? 232 ton 
dan bir muvazene ve itaat te- dır. Laval F'r:msanın. zorlu~tınu eşya Ye maJz~me yükliyerek İs
min ed bili•. Pakat hu oyunun ~z~ltamırnıı~tl~: Bcrlın de onu tan!>ula d·ıh'TU yola c;ıkmı~ır. 
sonuna. &noar ue,·am edebikce- ıktıd. : me\: kııne çıkarma~la Duatepe motörü eye\ lki gece 
(ri çok şüphelidir. u;t1du~t~ r:ı-ydayı elde edem<:mış- İğneada açıY.larır>a gt·ldiği va-

Laval, İtalyanın bütün bte· tı.:·· Bıla.kıs, L~v.ıl.. .:F'ransad.a (Sonu S•. 3, su. 6 da) 
d 'kl · · h ti A b ınların bir kı::ı- bur Fran."-IZ ha.ı ek_etını dola.yıs•-

ı . erını a a l . . le kuYvetlendirmıf]c bem:ıyor. • Mühim bir hareket 
mını lkn.bııl c<Gecek ol~uktan ~on· Fran~aaa muk;ı.vemet nıhunun 

... !'a, Fra.n ayı Alm:tn) anın nufu- .. 1 ·· 3 ·ttı"ı bi't'" ted 
zu altJn·. ı::okmaittan memleketi g~ım ~n gu~e 1

• '.' .' , 
1 ~il.. • 

i · ne f, yda mülahaza edt;cek- iu~ sıynsetine 'e :sı~ı~ a 1
' h'.m~n 

~ Almn.nyanın Fransn: hatırı sm~astların artrnn;"ı),le ~bıltır. 
· .· Ro ,.1 kırması ,.e onıın L a\ al Fransız halkın.., ttlkm et
ıcın • • ••.ı ti-· f 4- d l"\"ı!'l01Yle Fransız Akdcn z. ve Şımali Afrika üze- ~ı ne re... 11 ". • • • • 

ell · · tanımamıya halkının uYanm:ısım, lımdısinı 
nn1af• •. 1e::ıb'ler~nd~ ? 0 halde b:.ı toplamasını ve doğru )olu ~ör-ge me ı. ı ım ır. . . rı • d' 
ıki zıddı telif nasıl olacaktır? :nıesını u:mın c ıyor. 

İste kaoil olamadığı içindir ki Hü ~in Cahid YALÇIN 

I HAZRETi Ali 
YAZAN: 

' MUHARREM ZEKi KORGUNAL 1 

Tek bu na ordulam karşı koyan, er meydanlannı d~
manlanna dar eden, alnaıı dileyene aman veren, k~anı 
kO'\; lamıyan, biitün ömrünce zaferden zafere koaal!! nrhn: 
yet zehirli mr han~erin kurbanı olarak haynta .gozl~~ru 

kapıyan bUyük cengaverin kahramanldr menltibt>Jen ... 

Yak. da " YENİ SABAH n sütunlannda 

Almanya Hollanda'yı 
ilhak ediyor 

Bunun için Bitlerin 
tedbir aldığı 
söyleniyor 

Moskova, 20 (A.A.) - Röy· 
ter: 

Stokholm'dan resmi Sovyet 
Aja.nı:;ına göndcı ilen bir telgraf 
ta bildirildiğine göre Almanya 
Hollandayı ilhak etm{'lk tasav
vurundadır. Hollanda nasyona
list partisinin şefi Mussert ba~
vekilliği tayin edilmi§tir. 0-
mın tesiri altında bulunan par
tinin ilhak teklifini kabul etti
ği bildirilmektedir. 

Simdi Hollandada bulunan 
Na;i polis şefi Heydrich'in Hit· 

(Scnu Sa. 3 SU 7 d~) 

deki parlak ! 
tezahürat 

Aıık3.r:t, 2Q (Radyo Gaze
tesj) - 19 Mayıs Gençlik 

~ lfo.yramı yalnız yurdumuzda 
! değil, ecnebi memleketlerde 

de içten gel('n h'zanürata ve~ 
sile olmuı;tur. 

Alman radyosu, dün ak-
şamki ne.'.':risatında pek sa· 

. mimi bir dil kwlanaraic de-

l miştir ki: 
- 19 Mayı;:. 191~ Türk 

millt?-tinin kalbinde ı:;elecek 
, o-ünler için bilyiık bir kudı-et 
y:lratınıştır. Bu •kudret Tti.rk 
a.'3kcr ,.e diplomatlarının e
nerjik h1rekctlerile Türk 
milletinin isti'kliı.lini kurtar· . 
mış ve bu~ünkü iı:;tikbalini 
hazırlamıştır. Vatan sevgisi 
' 'e \'atan müdafaa azmi, 23 
se-nedenberi Y~ni Tiirkivenin 
Qlgun ltiiy1,;:cti.JJ.in 'teı?ıelini 
te~kil etmi~tir. Bu siynset 
şimdi kahraman İnönü ile 
birlil:te yürümektedir. Tür· 

ı kiyenin bu lıarptcn masun 
kalması, ~o~ kudretli siya

(Scnu Sz. 3, Sü. 6 da) 

İngiliz tayyaretari 
Manhein ve Saint Nazair'i 

şiddetle bombalad ı lar 

Karsllıkh hücumlar arka 
arkaya devam ediyor 

[A.A. tclglafla.rıniüın 
hulasa e<lilm~tir. J 

İngiliz uçaklan şimali Fran
sa iizerine iki akın yapmışlar
dır. Bunlard:ın birind•? :; Almaıı 
av uçağı tahrip cdiln.iştir. 1k;n 
cisi Saint Omer·~ Jrnrşı yupıl
mı~tır. 

~ lngiltero V::criıı<lc 
Bu Salı sabahı erkenden, 1n

giltereniıı cenup doğu kıyısının 
bir noktasına bombalar atılmış 
tır. Hiç kimse yaralanmamış ve 
az basar kaydedilmiştir. 

Karşılıklı H ücu.m lar 
Alman tayyareleri İngiltere

ııin şark sahillerinde bir limana 
taarruz etmişler, bir çok tahrip 
ve yangın bombası atmışlardır. 

İngiliz hr..va kuvvetleri de 
dün gece Almanya.nın cenubu 
garbt kısmı üzerinde uçarak 
muhtelif yerlerde meskun ına-

(Son11 Sa. 3, su. 6 da) 

lar~fb~O~\~ı~;~~~!~~o~7;e!1!~~~: kuvvette ri n in rol o 
(Scn..ı Sa. 3, SU. 3 de) 

MartiniQue'deki 
f ransız gemileri 

o 

Amerika Hariciye , Nazın 1 

bunların han~ket;;iz hale 
getirilmeleri için her 

tedbirin ahndıtım 
söyledi 
-0--

1 Yazan: Emekli General Kemal Kcçer 1 

Ar.tık, harp hayatını, bü~iiıı 
varlıklariyle milletler ya. 

şatmaktadırlar. llarbi yurdun 
kaynakları besler. Deınokmsi 
harbe girerken mükellef bir or
duya. sahip değildi . I<~ak:-ıt, kay. 
naklarmın zenginliğine, ırkın ye
tişkinliğine ve teknik seviyesine 
gü\·eniyordu. Cephe. kuvvetini 
hinterlanttan alır. Hedef ise, 
Doğrudan doğruya muharip 
memlekettir. 

İstikba l hnrbinin zafer vohm~ 
uc:ak \'C tan~r-ın araca ~1n~ dt.ıt 
polemik, bu haı p b~aym..:ııya. 
kadar de\•am etti \'t? ild bu<_;nk 
)nlın olaylaı1 her iki :-;iliıhm kud· 
rctini nazarlardn. canlandırdı. 
Badireden muvaff:ıkıyetlP ı.:;ıyrıl. 
mak istiyenler, motör gücüne ö
nem vermektedirler. 
Doğuda yönetilecek ~lılı \"t::!' 

taarruzlannı önlemek ıı.;iıı kızıl 
(Sonu Sa. 3, Su. S de) 

Ya~n~"lo~, 20 (A~~ - Bir- ı 
leşik A erıka harıcıye nazırı .r-================~~===~~~~ 

M. Cordell Hull bu~iinkü oosın 1 y E N 1 B o T c E teıpfantısm<ia, Martinik ve Ga-
deluo' daki Fransız gemiJerinin 
harekttsiz hale getirilmeleri i· ' 
çin ilk tt:dbirlerin alındığını \'e 
bu aradn. gem~lcrde~i ak~r "?a· - ----------
kıtın kaldınldıgım soy lemıı:tır. 1 , 

I<"'rawız j."('m;ıerinin hareket· ! jMeclise verilen layıhaya göre, masrefı' 
sizliğir;i •amamlamak ve bu ~c- L "t • 393 029 479 •d t b"t • 
~lil~ıin .:-1_lfıhtan tecridi i~ini ?~· l uu ceaı ' . ' ' varı a • u c:e§! 
tırmek ıçır, dah.?- baş~a t<.'dbıı- e 394 328 340 lıra olarak teabıt edıl!' ı · 
lt!r de alınmak uzeredır. 1 ' '------------

M. L'orde:ll Hull -Ou ar:.ı<la, h<-r 

iki taraftan muhtelif noktaların Cay ve Kahve ı·nhı·sarı kabul edı'ldı' 
inccleııme.i i<:in müznkcrelere 
her ~ün devam edildiğini fün-e '--------------------
etmiştir. l"Yeni Sabah,, ın Ankara muhabirinden:! 

Günün mevzuu 

Japonlar nereye 
taarruz edecek? 

Bunun dört koldan! 
Çine yapılacağı 

anlafılıyor 

* Bütçe EncUmeni yeni masraf bütçesini 193,0W4W ,.e 
varidat bütçesini tle 39:1.,328,310 lira olarak b,ığl:ıım~tır. Yeni 
bütçenin müzakeresine Pa1.artcsi gi.inii umumi h(•yl'tte haşla
nacaktır. Bütçe bastırılmış ve meb'uı;J:u·a dağıtılrnı~tır. 

Çay ve Kahve İnhisan * Bugünkü Mecliste kahve ve çay inhisarı hakkındnkı liı.
yihanın müzakeresine df'vanı olunmuş ve layiha kabul ed1ı1r1iıj>· 
tir. Kanuna göre, kahve ve çayın ithali, satışı devlet inlıiH:ı· 
rına. alınmıştır. Bu inhisa'"ı İnhisarlar lclaresi işletecektir. Bn 
maddelerin maliyetlerine ilave edill'cck inhisar re~mi \·ekıllcr 
Heyetince tesbit olunacak ve perakende satış fiyatları yuıdun 
her yerinde ayni olacaktır. İnhısarlar İdare:si, lüzum göriirsc 
kavrulmuş, çekilmiş kahve satabilecektir. Ka~ ... 'lkı.;ıhk yapanlara 

Çunking, 20 (A.A. _ Bura- , bu hususta meYzu ağır cezalar verilecektir. 
da dolaşan şayialara göre gele- ı .~aş. ça~ın salahiyeti olmıyanl~r tarafından i~It:mne::.ı. 
cek Japon taaruzu Hinciistana takhdı, ıthalı, satışa çıkarılması, hasılatlanması. ta.şınma-ıı ve , 
\'C Avustralyaya değil, Çiııe kar bilinere.k kabul edilmesi, yab~~c~ ~addelerle kaııı:;ık çay \'C · 
§ı yapılacaktır. 1 kahvenın satışa anı, yahut pışırılmış olarak satılması kacak- · 

Resmi bir söz.eti, t aarruzun çılık addolunacaktır. 

dört kolüan yapılacağını tah·ı Nahiye Müdürleri arasında yeni tayinlAr 
min ettiğini söylemiştir. . .. .. ~ . .. .. .. "' w 

Garpta, Bınnanyaya, cenup· ı ~ E~ın.onu ~c~~e~ w .. Nahıyc Muduru. C?r·vat .. Ç~~.aı:oglu 
ta Hindiç.iniye, sahil eyaleti ~askoy Nahıye 1'.!~?~;lugune, Kun~kapı ~a~~ıy.e w ~fudm·u Muh-
Çenkiaııg·a simaldc San Nehri lıs Turasay Emınonu Merkez Nahıyc Mudur urune. Ha koy 
istikametind"'e. Nahiye Müdürü Osman Ertürk B yoğlu Merkez .ı ahi~ e Mudilr 
Japonların Birmaııyaya mü- IUği.ine~ B~yoğlu. M.~r~.e:.. Nahiye MUdi.ı.rü H~san Gunteltin Kum 

him miktarda tah i) e kıtnlnrı kapı Nahıye Mildurlugune nakledılmı~lerdır. 
getirdiği ruıleşılmıştır. 

.. 



Mr. Lloyd George Cenovadan 
Qöndü.,,.?ü zaman, hUkfimetinin 
günleri sayılı bulunuyordu. Fa-
. t Yalan Şarktaki vnkayiin i

l !rleınesi d\Şnesini tacil etti. 
'l'lirlder zeki bir Alman diplo
masisi v~ BüYnk Britanyanın 
rırsattan istifadede kusur etme 

. ye<Jinde, Dört Sene Bar
merkezi devletlerin yanı

geçm.i\;lerdi. 

malan; İ.spanynda. General 
Franco'nun {U'.kamnd1ki h'"llv
vet; ve Lehlilerin Alman ilerle
mesine mukaveml.>t edememele
ri: .İhmlann hiç biri evvelden 
tahmin edilemedi. Her vak.ada 
netice Bntanyn ~şlerine 
§iddetll bir darbe oldu. Muvaf-
fakiyetli bir ha.ricl siyaset doğ
ru günü gününe lumatın 
daimi surette akıp gelmesine 
bağlıdır. Büyük Britanya mev
zuu bahsolursa, harbi ta.kip e-
den yirmi zarfmda bu ma-

~ 

aar 

---- --- - -
- - - - ----- -

- - - - ........ ___ : - -- - - - - -- -- - ----------

.~teşan ra oda üyük ada 
skü ar Halkevinde de bir 

a se • 
ı, 

etihayriye 

ur iic eti ri 
am ptı 

Şırketi Hayriye hayat pah 
hlığı dolayısiyle kaptan, ın.ı:ıld
Jlist ve mUrettebat maaş ve llOf 
retlerine yüzde 10 nisbetinds 
zam yapmıştır. Zam bir H~ 
randan itibaren de butün m&e 
murlara. teşmil edilecektir, 

wc----

çarı Pek ccsurnne hubetikten ve 
bazı mühim muva.ffak:fyetler 
kazandıktan kati surette 
mağlübiyete uğramı~la.r eve bir 
mü reke talebinde bulwımug-

lfunat göze çarpacak surette ---------- Büyük Türkçü Ali Swıvinin ölümünün 64 tlncll yıl dönlimU 
münasebetiyle dün yurdun muhtelif yerlerinde üstadın hfdırası 
tebcil edilmiştir. 

Ot.elcilerden dün ' a ı &,,.. 
lediye Reisi Doktor Lutfı Ku._ 
dara müracaatla pıyasacla ya,. 
tak ve yorgan çarşafı içın pa. 
titkn ile mangal :könıiirii bul 
madıklarını ileri surerok lıuulı 
rın Beledıy ' tarafı d n tt!darl, 
kini ıicn etınişlerdır. 

Ma lrdı. Bıına. mıca.k çOk sert şart 
ar dahilinde mu afalnt edildi. 

1 fütarcke yapılınca, Yakın Şark 
kendi haline bırakılmıştı. Galip 
ler memleketlerine yakı'l ycr
dckı ganimetlere S&ldırdılar. 
Bunun tabii neticesi Mütte
fikler b:ı.Imnından Yakın Şark
ta durumun çnrçabuk kurulma-

noksan ıka.lmıf}tır. Şu veya bu 
sebepten dolayı istihbara.un ar
kası kcSildiğinden mi yoksa 
"Whitchall'in evrak dolaplarm
dan ileri gidcmedıklennden mı 
böyle o~au ciddi bir tetkik ve tahkike muhtaçtır. _____ _,_ 

Bu münascb tle Maarif Mil&
taşarımız Sayın Bay Ihsan 
Sungu radyoda Ali Suavinin ha 
yabnd:ın ve Türkçülilğünden 
bahseden canlı bir nutuk söyle

Suavi gibi, en bUyilk bir aşk ve 
forngatla., kanını, canını, verme 
sini bilecektir. 

Bu anda, Atatürkün, İnönü
niln inkılap ordusunda nefer o
larak Ali Suavi gibi binlerce 
kalb çarpıyor. 

Vali bu isle yakından aliıka.
Fransa ile İtalya Kemal ile Suç u, a iye 

Yunanlılar arasındaki mücnde- k miştir. Ehlivuku ~ kın o.r o1ara.lt ote!cile.t m bu ılıti
Y ı lannın kısa b r zamanda 
temin ol ınması husu unda at 
h ılacagını bildirmiştıı . 

lenin ncti~i hakkında yanlış ori o nda kaç- Ayrıca ~ehıimizde Üsküdar 
halkevinde gene bu münasebet-

tekr r 
enec 

dan ıbarct o du. • 
ı 

ümitıer ve hayallere kapılınıyor l 
lardı. Onlar mılliyetçi liderlerle mıya e e le avuknt Reşat Kaynar ta.rafın Ali Suavi Milliyetçi, laik, inkı ----nııc----Lord Curzon tehlikeyi anlEV 

dı. bu tehlikeye arkadaşlarının 
dikkatini çekti. Fakat fikir Ye 
mütaleası kabul edilmezse isti-
fasını vermeğe kail değildi. Bun 
dan dolnyı tehlike wıutu1du. 
Scvr ııahedenamcsi usulü dai-

dostluk münasebetlerj akdet
m k hususunda. istical gösterdi
ler: Bilhassa M. Poincare üçüz
lü garanti mualiedenamesinde 
lngllterGTıin muamelcsıne karşı 
fr. L!oyd George'a bir muka

bele bllmisilde bulunmaktan 
nde -y8ni muhasanıa.ta ni- memnun oluyordu. Binaenaley~ 

hayet verildikten iki sene on· Yunan orduln.r:ı ıreric;an olunca 
ra--, 1920 Ağusto unda .imza- ıve muzaffer Türkler İstanbul 
landı. Bu anlaşma ite Türkler kapılarına varınca, Fransız ikuv 
l'stanbulu ''e ci,ardaki küçük vetlerine İngilizlerle biılikte 
bir toprak p::ı.rça&nı muhafaza hareket etmenin emri verildi. 
edıyorlarsa da herkese açık bir Kısa bir müddet için Türkiye 
hale sokulmuş olan Boğazlar ile Büyük Bı itanya ,arnsında bir 
mileltlerarası b komisyonun harp çıkabilecekmiş ve Londra 
idaresi altına venlmi$ti. İzmir ile Paris rnsında a~ıktan açı
ile mülum bir hiuterl&.nd Yuna- ğa bir ayrılık vukubulacakmış 
nist.ana tcrkolunuyordu. Bu ha- gibi göründü. aamafih, TUrki-
1\-a.lınin 1917 senesi Nisanında ye ile İngiltere arasındaki har
aktcdıl SL Jean de M.aurienne bin zuhuruna orad i General 
misakiyle İt.al) ya ~·aıı.d dilmiş Sir Charles Ha.ril1c,o1.on'un dira
olduğunu burada kaydetmek yeti meydan vermedi. Lord Cur 
ehemmiyetten f1ri değildir. zon bir defalık kendisini gös-

Sevr Muahedenamesi haddi terdi ve Fransız - İngiliz ihtilı1-
mtında ne kadar meziyetleri fın111 fena .netkcler vermesine 
haiz olursa. olsun, bunlar çok mani oldu. Gerek dahildeki ge
geç :ıktedilmesi yiizünden hü- rek lıariçteki bir çok nihoş ha
kümsüz hale gclmir;lerdı. Son ıreketiere bu buhran da inzimam 
yirmi beş sene zarfında Britnn- edince, muhafazakar partinin 
ya diplomasisinin mesaisi gak artık sabrı tük di. 192~ senesi 
kere ayni mukadderata maruz T~rinicvvelinin ortalarında., 
kalmıştır. Hakikat ı,u ıdi kı, • Mr. Lloyd George istifasını ver 
Jaşımı, ynlnız umıcn mevcut bit" meğe mecbur oldu. 
Türkiye ile tl'1.cd.iln:ıi bulunu- İki arada, Ya.kın arkın diğer 
yordu. 1atanbulda, Brit.nnya G- bir kısmında, yinı Mısırda ej
losunun t.çplan altında Sultan dcrha dişıeri kendinı gösterme~ 
Mehmet VI kendi kcndısınden ı ğe başlamıştı: Büyük_ Bnt.an
başka kimseyi temsil etmiyor- yıının bu mcmlckettCkı duru
du. Bitün hakiki nüiuz ve .kud- munu senelerdenberi doğru bir 
ret so ralan Kemal Ala.türle eli- surette tarif edebilmek zordu. 
ye tanınan Mustafal Kemal Pa- Çünkü nazariye itib:ıriyl Mısır 
t,>aruu elinde bulunuyordu ve o Osmanlı İmparatorluğunun muh 
da ta Anadolunun .kalbinde ya- tar bir vilayeti idi. İngiliz aja
şıyordu; Bnşmctlü Britanya nı ile başkonsolosu sadece ken
Kralı Hnzretlerinin gemilerinin) di .. ~ükUm<:fl~inin görüı;ıI::rini 
tesirinden tam iyle uzakta i- Hıdıve bıldinn.ek mevlmnde 
di. Garp DevleUeri Atatürkün ıidiler. Fiiliyat ioo bundan çok 
bir mucize olduğunu bilmiyor- farklı idi. ~il Büyük Bri~ 
fardı. O Lenin ile beraber ken- yanın mümesilı Mısırın hakikı 
dilerini o kad:ır eş!?ltl ve iz'aç hikimi bulwıuyordu. :lngıliz me 
ed ek dik.tatö ı ~ birincisi murlar1 idare işlerinde üstün 
id . İılgıliz efkfm umunıiyeınnin bir nüfuza maliktiler. Arkala~ 
An dolunun içlerme kendisine rında wgiliz işgal ordusunun 
karşı bir ordu gonderilmesinc süngül~r.i vardı. "Mısır ordusu 
musrı..ade ctmıyec ğiııi peka.Ia da ~iliz ku1!1~dtı.sı ve ko:ı
biliyordu. Mr. Uoyd G orge'un t.ı:?lu a.ltıııda wı. Sultanın ~U
a.radn sırada Loru Curzon'un kumranl~k hakkına (SU?..eraın: 
mırıldanıualnrına rağnreıı takip ty) gelince, bun~ kıymctı 
etmiş o duğu polıtıka Mustafa Türk. -: ltal n harl?ı .esn nda 
I<emal Pa anw f :çlralade işine Babıfilıye .MıS11· tar•kıyle Trab-
yaradı. Britanyn Hilkümeti her 1. gar~. asker gon~crmek sa
şeyden evvel K al in hiç yok- lahıyetmı taıunıadııp zaman 

'b" tel~'-'· ..ı: d meydana çıkml{itı. Tinkler mer-
muş gı ı <=Al eY.l m av:a- k - d 1 ] · D"rt , k lkt . s it ·ı .. ezı ev etıerın yanı sıı-a o 
s.na a ı \e • u an ı e muza- Sene Harbine girdikleri ve Hı-
kerede <icvam -ettı. Sultan .ıse . be T" • · b" ···k k .. dıv de onların davalarını -

.. urJ<._ nın u;,v u ısmı uze- nimscdigı vakit mevcut nıjı-
n l . ıpkı Mr. Lloyd Gcorge . k .1 ' ed ~ ~-

·b· akil • b' üf t mm artı · uevam emıyt:re<.,,'l 
gı ı, .n ır n uz v~ csıre :ı iliar idi. Bunun için, lngıliz 
n;alık dc.;1Jdı .. Bun~. üı .... •rm~. IWnaycsi ilim edildi, f hm.et 
Y.w nlı!_urı 'Tu.r • ınillıyctç erı- Ali ailesin 1 diğ r bir prens 
nı ezmege tc vık ettil<': Bu h~- ı ünvaıı'yle tııhta çıkarıl
rckct .. evv~l.d~.n pek~.ı ta~1ın dı ve Britanya aJanı yi.iksek 
edilebılecegı uzere, butıüıı Türk komioor oldu 
nüC wıu Mustnf Kemıil ile · 
birleştirdi. Bu hare.ket tarzının knbul e-

Bu noktada, Bıitanya hüku
metınin hareketlerini ne gibi ıs
tibbarat. üzerine bina etmis ol
~u araştırmak münasip o
lur. Dört Sene Harbinden evvel, 
İngiltere Hüh A metinin sair 
memlekctlerd ki durumlara da
ir son derece mükemmel mah'.i
mata malik oldugı.ı umumiyetle 
teslim edilirdi. Bu müc dele es
nasında, Londranın Almanyada 
olup biten ylerden Berlinin 
İngiliz ndalarınd g e ç e n 
vaknyi hakkındaki ıvu.lmflar.w.
dan daha ziyade haberli oldu
ğunda üphe yoktur. Mnama
fih, son yirmi sene :zaı·fmda bu 
hususta bir değ~iklik ıv kun 
gelmiş gibi göııünüyor. Brita.n
ya Jıiikumeti, 1922 senesinde 
Yunanlılarla Türklerın kuvvet
lerini tnhmin hususunda ciddi 
surette yanılmıştır. Bu da mn
attccssüf daha bir çok yanlış 
hükümler silsilesinin tini t 

·1 bni ir. m ya.d Nazi-
liğın çarç buk y 
lişm$i; Habe! 
rn k ?'f}ı mi.ae 
net E!Ö U>rm 

dilmesi en az mukaYemct hattı 
olmasmdaıı ileri gelmişti. Doğ
:rodan doğntyn ilhak hareketi 
bazı zorJukfar a.rzedıyordu. Ma
atteessüf, cok geçmeden, askeri 
sebcplerd• <lo ·ı, örfi idare
nin ilA edil ı ine ~ilzum gö-
rüldü. Bu da. tabii olarak, Mı
sırlıları kendilerine mulıtar~ye
tin sa.dece gdl6esi verildiğini, 
esas cevheri verilmed4,.?ini id
diaya ve bu yüzden şikayete 
sevketti. İlhar..ı a.nla.rlardı~ F:ı
'kat örfi idare ile .karışık bir 
muhtariyet m fena bir tarz 
göriinüyordu. Böyle olmakla 
beraber, bir müddet her y yo
lunda. g,itti. 

Karıştıncı bir unsur da Müt
tefikler tarafından Araplara 
verilmiş olan '.istiklfil vaadi idi. 
Araplara Mısırda hnknretla bakı 
lıyordu. Onlann müntnkil olına
ğa. hakları varsa biz de ayni 
hnkka sahip olmalıyız denili
yordu. · Eğer berkes işitmeğe 
hazırla olsaydı yaJdaşmak· 

rtma.nın ilk Uc,fFultulan 
Mü in imzasıncb.n çok 
evvel duyuhnıiu.. 

(Arkası v r) 

D dan bir konferans verilmiştir. lapçı, Türkçü ve halkçı olarak 
ün Birinci .Ağırcezn. Mahke- Reşat Kaynar Türkçillilm'tn Cümhuriyet Halle Partisinin bir 

mesinde çok enteresan bir vaka <0- --ı. seh'd" fa ·1 · ilk şehitlerinden olan Ali Sua- numa.ı-ıuı ı ı sı ti e mazıden 
cereyan etmi tir. Bir maznun 1 ·.. t"kbal tl kah vinin Türkün kalbindeki ycnn· i ge en ve ıs ı e a ıyan 
cezalandırıldı! sonra "Ben b' Tü k 
del. · di w uzun uzadıya anlattıktan sonra raman ır ·r tür.,, 

ıyll.U-., ye bagırmaya ba§la ' 
mış ve firar etmeğe kalkışmL~ sözlerine şöyle nihayet vermi§- Avukat Reşat Ko.ynar dinlc-
sa. da Adliye polisleri tarafın· tir: yiciler tarafından alltışlannuş-
dan ya.lı.al~tır. ''Ali Suavinin yaşadığı devir tır. 

vatanıroızın karanlık bir hava i- .....---.. ---
Bundan ibir müddet evvel Be- f d j 

şiktaşta oturan annesi Cemile- ==n n~r;~Sl~~~.ğı çektiği bir DSBD yeni tef ti le-
nin ü~ne hücum ederek belin ~ 
deki ~akta bağlı olan altınla- o, Türk tarihinden aldığı şu- rin neticesin en 

ur ve hamle ile memleketin or-
n gası>eden Mehmet isimli bu tasında bize yeni bır filemin u- korkuyor oldu 
suçlunun duruşması dün netice-
lendirilmiştir. :Maznun okunan fuklarını gösteren ilk mc.ş&leyi 
kararda bir sene 8 ay hapse yakanlardan biridir. 
mahkfun. edildiğini isitince bir- Bu :ınesale elden ele dolaşı
denbire oturduğu eandiııyanın yor. Yarının büyükleri olan bu 
üzerine fırlıyarak küfür etmeğe günün <;ocuklan, o m*lenin, 
ve "Ben deliyim!,, diye bağır- altında istikbale yürüyor. 
maya ba.slamıştır. Bugün.Un Türk gençliği ruha 

Suçlu aynı zamanda. elini ce- kudret veren, hayatı iyiye, gü
bine götürmUş 'Ve bıçak çıkarır zele, doğruya götüren. milleti 

"b. b" h k daha üstün bir aleme çeken, 
gı 1 ır are et yapmıştır. milli ideal uğrunda, inkilAbın 

Hadiseyi önlemiye çalışan Ad kahraman bir şehidi olan Ali 
liyenin polisi Sadettin Şener-----------
derhal suçlunun üzerine ablmış 
sa da vurduğu bir kafa dar~ 
siyle her ilcisi birden yere yu
yuvarlanmışlıırdır. 

Suçlu Mehmet yakalanarak 

r 

tevkifhaneye sevkedilmek üzere 
salondan çıkarıldiğmda Adliye 
koridorunda kaçmağa teşebbüs ll 
etmişse de kaçma.sına m.e:vdan 
verilmemiştir. 

Noksan elpnek c;ıka.rmak su
retiyle halka el altmdan karne
siz yüksek fiyatla ekmek satan 
17 f1nna un verilmemesi hak
kındaki karar üzerine bunlar
dan Kalyoncukulluğunda l.15 
numaralı fırının sahibi Reşit 
Şener haksız yere fınrunın ko.
patıldığını ileri sürerek Bclccli· 
ye aleyhine da.va açmağa karar 
vermiştir. 

Diğer taraftan Belediye tef
tiş heyeti dün Anadolu yalrn.sııı 
dakı fırınları kontroı ederek 
müşahedeler-ini bir raporla Be
lediye Riyasetine bildiııniştir. 

Hamlet dava.siyle, Tnlat Ar
temeliıı Peyami Safa, Cihııt B -
nan, Zeyyat Ebuz:ziya aleyhinde 
Asliye Birinci Ceza Ma.hkeme
sınde açtığı neşren tahkir '\le 
hakaret davasına dün devam 
edilmiştir. 

Dunışınn. esnası.uda Ta.lti.tm 
vekili .Avukat İhsan MuY.bil 
Tev.3i tahkikat hakkındaki ma
ruzaltm yazılı olarak mahkeme 
ye verdikten sonra l)eynnıi Sa
fanın Hamlet piyc::ıi dolayısi_>Jc 
~~ğı tenkit yazısının münha 
sıran tenkit için y zılıp yazıl
madığının tetkikinin elılivukuf
ça tespitini talep etmi tir- İh
san Mukbil aynca Peyami Sa
fnnın bu tenkit yazısını Ham
let piyesini SC}'l"etmcden yazdı
ğını iddia etmiştir. 

Buna kar§.1 Peyami Safa ve 
vekili Re.şat Kaynar davacıların 
şimdiye kadar böyle bir jddia
da bulunmadıklarını \'e bwıa 
lüzum görülı!lediğini ileıi süre
rek yazının yalnız bir tenkitten 
ibaret olduğunu söylemişler ve 
bu talebin reddini ic;t.emişlerdir. 
Müteakiben mahkemeye Ha.m-
et dM•asında ehlivukuf olarak 
iliıılcnilen Prof. Sıddık S.ımi, ı 
Bürhanettin ve Ahmet Hamdi 
Taııpınarın bu yoldaki mütalca- ı 
)arının sorulması i in c0Jp1erhıe 
hnrar vererek duruşnın}'l başka 
güne bırakmıştır. 
---->ili<----

Bir fasulya mul tel iri 
yalrnland1. fa 'at kaçtı 
Dun Ha&ır ıskclesınde 

l(onagında 10 numarada • 
rL-..;i E:;-üp oı~lu Hu... 111 y1. ı< 
fıyatla ı asulye sattıgı F iy t Mu 
rakabc bürosuna biıdmlnıı ır. 
Bilronwı ultl.kadnr memur·. n 
ınahalliııde yaptıkhıı 1 t k:k ll 
neticesinde 20,5 kuruşa ::; t:n: ı· 
sı l&7.ım gelen fasuly ;yı 31 ... 9 
kuruşa satırutnı ica~--d n l ı •r 
hır clıısi de 42 kumştan .t•ı
ğını tcsbit etmiş1er, amndı i 
suç Ustünde yakalıyarak AJ1ı
y~ye teslim etmişlerdir. 

.Paknt suçlu her nasıls. bı1' 
aralık fırı;a.t bularak kaçını ur. 
Suçlu .aranmakt.adu·. 

Belediye buz tiatlş!ar1 t(' a 
bir münakasa açmıştır. Şeh m 
ruuht.elif yerlerinde buz ·11 
şubeleri açılacaktır. Buı alurd ı 
buzun kilosu 5 kuruşa t' ı:ı.
caktır. * Plaj mevsimi geldi d ·n 
Floryn plajlarının bir Hazır· n
dn ihalesi ikararlaştınlm• br. 
Pl jln_r 3 sene müddetle 8J hin 
140 liray!, ihale olunacaktu. y 

Lise bitirme, Orta okul eleme imtihanları için 
tesbit edilen okulların listesini bildirigoraz: 

Şehrimiz piyasasına çıl -
ahrukat: o isi 1 nlmaBI kararlaşbnlan 410 t 1 

~al·~ı pirinçle 4000 teneke Tury ~n 
-s .ıı.~ ~ bakallara tevziatı tunrunlaı.mn ı 

Dün lı:lıntaka Liman Reı li- tır. 

Olrullanıı 941 - 942 yılı o-l Resmi Okulla.mı orta ve lise 
kul bitirme imtihruıln.rı hangi kısımlarının eleme ve sözlü im
okullnrda yapı~ kararlaş- tihanlan kendi ôkulln.ruıda y&-
trıımıştır. pılacakttr. 

Bu.'l!ardan Pertevniyal Lisesi Bundan başka azınlık ve y&-
ile Vefa Erkek Lisesi, muadele- hancı okullarından Devlet orta 
ti tasdikli hususi okullardan 1s- okul ve lise bitinne imtihanla
tikliil, Yüce Ülkü, Hayriye, 'Da- nna girmek istiyen ta.leQoler
rüşşafaka Llse.sinin lise bitir- den azınlık okulları talebeleri 
me imtihanları İstanbul Erke Cümhuriyet kız J.isesindeı. ya. 
Lisesinde, Şişli Terakki, Işık Li-

1 
hancı okullardan Alman, lııgi

seleri Galatasaray Lisesinde, liz okullan Kabatq erkek lise
Boğaziçi lisesi Kabataş erkek sinde, Fransız okullan G~ta
lisesinde, Devlet ortaokul eleme saray erkek lisesinde, İtalyan 
imtihanları Nişa.ntaşı Kız orta 
okulunda, Yeni Kolej Devlet or- ve Amerika.o okullarının imti-
ta okul eleme imtihanlan ise hanlım da lııönil kız lisesinde 
Taksim erkek lisesinde yapıla.- yapılacaktır. 
caktır. Bundan başka 941-942 denı 

yılı Haziran devresi olgunluk 
imtihanları şu bölgelel'de yıı.pı
laca.kbr. 

Bunlardan Beyoğlu Bölgesi 
erkek liseleri olgunluk imtihan 
lan Galata.sa.ray erkek li~sin
de, İstanbul bölgesi kız liseleri 
la~ Juz lisesinde, Bof;-raziqi 
:kız lıseleri, Kandilli 'kız lisesin
de ve Anadolu Bölgesi kız lise
leri Eren.köy kız lisesinde, Ana
dolu Bölgesi erkek liseleri Hay
darpaşa erkek lisesinde. ecnebi 
ve ekalliyet okull&n ise Haydar 
paşa erkek lisesinde yapıl:ıcak
tır. 

İmtihanlara bütün olnılliırda 
saat 9 da başlanacak ve 19 da 
son verilecektir. 

~tlc na.kil vasıtalumıtt ıuiikel - ----...,..----- · 
lefiyet Lahmilini m~zuıı ctrn - ı r ,.. \ 
:fanda fevkalade bir toplantı ya- 1 
pılmıştır. Toplaı1tıya Mahnıkot , 
Ofisi Müdürü hzet Güney ile Hu:ır 1 ' GON 141 l 
Belediye lktısat müdürü Sa.ff et ~---• 
iştir.ak etmiştir. 

Komisyo ıda Bulgaristann gi
decek motörlerin t..'1nh sınısıy
le bir listesi ytq)Jlmışl.ır. Bu .a
rada şehnmize köı:ı_r getirmek ----• 
üzere dün 20 motöı· Bulga.rlsta
ua hareket etmiştiz-. 

Faalıyete geçc11 .Mahrukat O
fisi şehrimizde tnhf'is edilen de
polara odun ve kömür stok ct

GQnq 
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PERŞEMBE 
o ı. tt:1:ıdı 

meğe bn.şlamıstır. 

'. '.) Ezanı 

l 7 .()~ Vas ti 

lmmk Ofi.c~ .Müdürü İzzet Güney ya- Y•taı 
kında Trakya ve İstanbul muı- l:.!.00 l.5-1 7.ı<ll anı 
takalarmdaki ormanları tctki- 20.25 22.18 3.~(I Vaı u 
ke gidecektir. l ~-cr.=ı ________ ,., 

Gizel'i gonınce o ka- lı'\1;ı:::==========:::::==============ı:umPC•~ .. :Z1•1liD:==:=:=:=======================~~ 
dar tatlı bir glilü-?le baktı ki, 1 1 N T 

1 
,.,,. 1 
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Mııksvel Nebabın yanına gel
dı. Adeta burun buruna mut< t 
soğuknnlılığını k. ybeden l gı
lir., heyecanlı ve aceleci bır se . .,. 
le ilave etti: 

bir delikanlı kin bu gilliişe ve ~, 

bu baklşa taluu:ımül etmek ko- -- 1 - 16 - 1 
lav olamazdı. 

~lı:danbul ltn nını seyreden 
Rara da b şını çevirdi. Melika 
man olini bir tarafa bıraktı ve 
gozleriyle arkadaşına ziyareti
nin sebebini sordu. Genç kız de
diki: 

- Mis Birbek, gerek Raca
nın ve 'gerek si?.iıı bu kamarada 
rahat olup <>lmadığınızı, kendi
sıne ihtiyacınız .olup olmadığı· 
ıu anlamak istiyor. 

Hayri - Seılk ağır bir sesle: 
- P k mhnt olduğumuzu ve 

kendisine hiç bi.r suretle ihtiya
cınuz olmadığını söyleyiniz. 
Canım Melikacığım, başka par 
çalar çalmaz mısın! 

Raca Ha.zrctıeri, gene ba,şını 
çevirerek mama.rayı seyre ve 
sigarını tUtt.ürmeye devam . ~ 
derken Melike. da yarıda kestiği 
parçaya. devam etti. 

Gizel çıktı ve Mis Birbek'in 
ya.nıruı. gitti. Bw1dan sonra S&
yahat 8.nzasız ve hadisesiz geç
ti. tskendenyede onları Kazi
nıir Lorye ka.11Jıladı. I{ahire<le 
en biiyük otelin ha.zır olduğunu 
haber verdi. Tabun N ebabı da. 
Kahirede idi ve Rac.ı.yı garda 
karşılamaya geldi. 

Tn.bıın Nebabı, Avrupa. seya
hatinde Racaya pek az refakat 
etmiş, başka yerlere gitmişti. 
Fa.kat Ka.hireye varacakları ta
rihi öğrenerek gelıııiŞş orada. Ra 

cayı beklemişti. Buradan Hin
distana birlikte dönmeye karar 
vermişti. 

Gardan otele gitmek için ara
balara bind.leı·. önde Raca ve 
Melika, arkadruı Racanın mai
yeti ve bunların başında en e
min adnmlan olan Maksvel ile 
Naham geliyordu. Nebab hep
sinden evvel ot.ele vannı3 ve 
kapıda Racayı ka.rşılamıstı.. O
telin istirahat salonunda bir 
kere da.ha. Nebab, Racanın ve 
e'\"latlığının sıhhatlerini sordu. 
İstanbul hakkındaki intibaları
nı a.ıilamak istedi. o sırada 6-
ğer sahneyi gözetliyen ve bazı 
ahvelden şüphelenen birisi ol
saydı, Racanın ve evlatlığının 
arkasında. ayakta duran Mak&
vel'in Racanın karşısında otu
ran Neba.ba sağ elini dudakla
rına g6türerek bir işaret yap
tığını farkederdi. 

Buı'ada beş on dn.kika istira
hat ettilrtetı sonra Raca ve ev
latlığı "Büyük Brita.nya,, oteli
nin husu • dairesine çekildiler. 
Ma.ksvel de Tabun Nebabmın 
koluna girerek birinci kata çık· 
tı. Orada Tnbun hükiimdan 
Devletlfi. Rai'ye tahsis edilen 
salona geç.tiler. 

Tabun Nebahı otuz ~!lar.m 
da kadar, uzun boylııt 

gözlü, çevik, ate§li bir delikanlı leı=;tirmek hillyasuu boş yere 
idi. Onu bir kaplana beLızetmck gordü. Bu hülya ~'Tilnn bır ço!< 
mümkündü. Kıyafeti, fo.vırlan fedakiı.rlıkhı.r yapmaya hazırdı. 
tamam bir A vnıpalı gibi idi. Fa O boş yere uğraştı. Fn:kcıt 
kat bronz rengi, çevikliği, ba- .Bmada Maksvel sesini u.lçal-
kışının ateşi onun Asy h oldu· tarak de\ am etti: 
ğuna şüphe bıra.knuyorclu. _ Size şunu hBbcr vcl'cyim 

Salonda .. köşedeki büviik şö- ıki bu gayeye bizi. sal et: cek 
mineye dayanmıştı. Mnksvel sa vasıt.alar ıda boşuna kullanılmış 
lonun çıft kanatlı kapısını itı- tı 

k 
~ 

na ile apayarak Nebabın Yit- - Ne demek istiyorsunuz? 
nma geleli. Ncbab sakin bir s- _Bundan on b:)Ş yıl ön.ce bir 
le ve biraz da alaycı: kaza neticesınde Binn:ıri • Senk 

- Bu kadar acele bc.ıi gör- ile ka.nsılll& ve çocuğunwı ölü
mek istemenizıu sebebi ne ca- münü hatırlar.S!D!z. Çocuk ~ı
ha? Gene pek mühim bir i.? o a- yor! . 
cak. Hele gizli i . .aretinizc b<tln- Ncbab yerinden .kımıldaııına-
lırsa. esrarengiz bir iş gnlıba dı. f~atta cevap bile verm1-di. 

.. N~a.b mükemmel fu .mzc:e Yalnız gözlerin"n zayıf bir kı· 
soy1uyordu. Tam ve -za.rıf bır pırdayı ı ,belki biraz hayret e~ 
Ayrupalı kıyafeti altında onun tiğine işaret addedebilirdi. Nc
Hındistanda tııhsil ve terbiyesi- · de.n sonra sakın bir s c: 
ni tamamlamış bir Hintli değil, M k 1 .. 1 .. Oksf ordda okwnuş bir lngiliz -; a sve ne soy uyorsu-
olduğunu iddia etmek ;pek de nuz · Ço .. ı. 
haksız olma.zdı. - cl4A y~ıyor... . . . 

t-...:ı· h .~: - Sakın ruya. gormıyemnız. 
..uJ.blllZ emen cevn.p "~~: Yoksa afyon mu yuttuncz? 
- Asalctmeabınıza. söylıye- Nobab ciifüvordu Kenarı al-

cek ba~ şeylerim olduğu doğru- bn kak ;:b bır tabalredan b:r 
dur. Fa.kat da.ha ~ bir iki Hr.va.na sigan çıkardı. Y k ; 
noktayı hatırlatmama <hı bir ne es çekti. Sonr.a gene y
buyurunuz. Merhum pederiniz ni sükUn ve l!ka..:ydi ile 1n1!'ilıoo 
hayalında N" zam M"ültiinun hi bah~: 

0 

rinci ~ellerinden oi ·e •· D m.ek çocuk ya.P.ıy . l. 
2Ull ..ı.abun ile Run.ad ı l ı k u as:ılı. 

- Çocuk yasıyor. Bu miith 9 
bir dt>hkaulıdır. M 'Uıis olması 
ya!nlZ kuwetli, dinç e~ zeki ol
maEindan değil, d ğutro"la nit 
s:ırrı bi!meshıdcn c bu 'SltTt bi
len birtal.."tm mtidafıler n kendi 
ctrafıııJa bulunmasından<lır. De 
lıkanlının göğsUnde esr.aren z 
Lotus ortayo cıkmıştır! Mesele 
bu 

Nebih hic ·ini çıka1mı~ol·, 
bet ı bu sözlere hem.iz 'n;mmak 
istemıyordu. lngıJiz: 

- Ve mhay t Rac.wın emni
yet \e itimadını ne der. ce ka
zandığı size de meçhul mı
yan IA>riye bugün yn.rın bu m~· 
seleye viıkıf olacak, her "Yi 
öğrenecektir. Bu adamlardan 
bir mektup veya bir telgr:ı.fın 
ona g"lmiyccefi de malfun de
ğil. Ben tedbirlerimi aldım. Fa
kat siz de pek iyi bilirsiniz i, 
her ~an bir mektup veya bir 
telgrafı alıkoymak kabil olmaz. 
Lorye'ni.ıı meseleye vakıf o' 
sı Dili üniinüz bu ne büyiık 
bir tehlike arzediyor ! Lorye, 
H yri - Senk'm torununu bil· 
yiıtmüş olan adamın yakın dos
tudur. Bu n.dam ~ğu deniz. 
den hıırt:Mmış. Fakat ne o za.A 
man, ne de son gllıılere kadar 
bu coou kimb ÇOC!U,'. oldu-

t:i . t mı-

b hı.TJ
) 
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lar-Beşenekler 
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llmı- AM4ı..ıııllM ~ t 1 ...... da ..-. ................. 
Bu. muharrire göre Tnrk sey

JU' bM ' Wa m''t-?adi.Y• 
~ '°"' üe tlu'ktlEil GVba 
tapn•••n Rımlann daha ~ 
b* medmi,,.,.,..._ mini ol_...., o• ıMM llilr' ld 

......... _ .... 1:ıqdln1d' Pud ili ~ f.u.. •-rt - Tam bm tsprwlrtadr. b 
ça11111&1• tııı~... ..- davw * 1 ~ ,_.. 

.,.. XıpçaJdan da gerlletmll. a
S81et davam ıse Tftıit katılleleri
Din biıibirleri a..uda uzayan 
mfttemadi gaırprrrdara 9ebep 
olmuştur, f"ıbtndıedir. Ayni 
şeyi Rus prensleri arasında da 
~ oldlığumau. i8e hiç 
şüphe yoktur. 

Bunlar bir nesli ne kötUl~ 
~ ne de tMııilnt yaıv mdf 
mülAhazala.rdır. 

Her medeniyet Militta,nberi 
Gu ba.lleri geçimıif, ŞUl'Ml da 
mnhak!rMc ki, Çin medeniyetine 
halef olan Tür4kler Avrupaya 
geldiklen za.man oralarda bul
duklan topla:ı:ıtda.rG dalla ytlk 
sek ılme marifete sahip bu
lu::unuşlar, ve ltugtlnkil Rus)'a
daıki özlu şiann bir mühim his
sesi de çok M*i amanlardan 
ıkaJaa mesai tegrikine borçlu 
lrailmıştır. 

Doktor Kunıt'a göre, ~ 
neldere dair ne Garp, ne de 'ftrt[ 
dillerinde ilmi bir ll'8fhrma ya
p1lmamıştır. 

Rus H!storioçaflan arasm
da P9Qellfllderia ftliyetiyle yal
mz Rus ıtıcmhi çerçevesi içinde .... ~ .. ~ 
tiye gore, T<>l'k'ların, Uzla-
1'111, Peçeaetleria w diğ8I' Türk 
kaviınleriıun Rusyaya hUcum 
ederek Vol-'a tloJlm.ı.a Kaf
kaslara ve Karadeniz •ııhilleri
.oe doğru Dinyepere kadar bu
ralannı ~ebeleştırdi:kleri ve 
lslav zümrelerinin medeni inki
şaflanna mini oldukWı .,_.. 
lıyor. 

Vasrue.ki P~ 
dinsız imansız dre t.hetiJOI", 
maamafiD Gotb'lann Balken)a.. 
ra doğru yayılmaknna m1ni ol
duklarını \-e 11 inci asın "bı
de B zansa k-a.rşı tehlıteli olduk
la.nru yazıyor. 
Meşhur milsteşriklerdm Ne

meth bir def'ınede balwwa tı.
tiler o.ertadeki yazıı.n. ~ 
neklere ait oldujlmu ,_.,... 

1 uneu a&ırda Peç.eae&ıer Or
ta Asyadan gelerek 1til boyun
da HaEadaı"ı s kıştırdı. Ha.zar
lar Uzları imdatlaruıa çağırı
yorlar, w defa Peçenekler Don 
kıyılanD& doğnı iniyor1ar, Atak 
denizi sahillerine ~. 
~ w P4U.1J1onWaJ'a gt.. 
dip devlet kure,_..... 
~n Türle oWatwm 

fiiplıe yoktur. Halleri. ideıtleri 
bql:Nğlarmın isimleri buau a.
şikir göstermektedir: Kan.bey 
Çeban gilli. 

Mahmud Kifk:ari. Peçenekle
rbı Oğuz zümreahdn 19 uncu 
boyuna mensup oldukbınm,. 
zt70r. 

(A,.._ iJW} 

RUSYA'DA _.., ,.,.,.J ~
nıbeden sonra B8rkol eep'-+ 
•lıirs' nNW M s • 
a' fi' dir. ı...,.. 111ıı1a
,_ ... - lnai • ._ .... ,.. 
mn pd Jmhnları dağdıln•ll*tr • 
~in bqka bir • , ' ... 

de Almanlar Sovyet süvarisine 
tlatwntu.mua ~ 
sonra Rome.nlcri muhuebeye 
.-ıutlardn'. ' IDdl Bccrm 
tiipwajnip yaptlğı ü; taanuua 
lllPli pli p6+M9 iti IE • 

rami ghde 108 
aülwer tanare.ı 

difiiriildü 
Orta Şark İngiliz karargilu· 

.. tebliği fudar: 
"Cephenin bldhı lima1 kesi

minde devriye faaliyeti devam 
etmektedir. Düşmanın ufak ip
~~...._ 
hlleum edilmıı ve bunlar çekil-

YunaAlstan'a yardam •e.re mecbur oımuilardır.,, 
Laadra ıo (.l.A..) - tırta.- ... v .... 

dl haıp nazırlığı bugb Kana- Pazaı tali günü adaya yapılan 
danın, açlık içinde bulunan Yu- hava a lannda 10 Mihver u
nanistan lehine ilk buğday malı- ça w ı tahrıp ve 5 i l ara uğra
sulünü hediye edeceğini bildir- lı'mışl! Böylelıkle bır Mayıs
miştir. Yardım pla.nı halen mü- tanberi dü.•riilen Mıhver U4;&k
Z3ıkere mevzuunu teşkil etmek- lanllJn adedi 100 ü buJm11ttar. 

ıtedir. yoda tehlike işareti verilmiştir. 
Nevyokta tehlike i-reti 1 ~ütün radyo istasyonları neş-

"T- { nyatlarını durdurmuşlardır. 
Nevyork, 20 (A.A.) - Grcn- Ha' a tehlike işaretinin sonu 

viç saat ayan ile saat 15 ta rad saat 15.01 de verilmiştir. 

Kesin sonuçta hava 
kuvve lerinin rolD 
- Boş t4rafı 1 in<-w -

ordunun 1Bl'arla 1'alep ettiği yar
dınu, Jnoilialerln baftlardan 
yapacaktan kütle saldanllariyle 
ifa edecekleri eal&IU,.W ...... 
lılldaa ili*ilnwlrtedir: On bilder
ce uçağın saldırışı, meeeleyi kes
tirme yoldu ve u zemenda ao
nuçlaııdıracaık ! 

Han htilriıni,.tini eliade bu
hmduramıyan tvaf da. pcd'in 
karanlığına bürün~, .hasım 
mem!ekette değel1l ~ bll
labOlr. Anclllı. tumm bava. -
yuetinin ilk şartı bawlada 68-
tüaliWr temi.Didir. Buaa ragJDen, 
BUyttk Bntanya., en Jtrtak. dem
lerde, yalnız yurt semalanııı ko
r .. manuş, hatti cephe ........ 
de mjsj.Jlmae hankeUerille de 
t91ebbüa etmitti. 

A!m&n ordusu. doğuda t&ar
ruzwıu ~ içbı .. bU
yük ha.va twvveeıert ayırdetmek 
mecburtyetiıtdedlr. Obür yandan 
Altdenlz durma da iki tarafm 
Myü ka+t\flllrilll ~
dlr. ~ enı.un mevldl
ni mııbafıa edebilmesi ve ık
...ı ,..,._ ...a,.ti de buna 
ueraclir. 

Ps ''• milfk' ' P.J••-
da t- Tle elwrDedagi mey-
daMadar. Hava twruzlan ha
vadan ka.rlıl.anmadıkça daıiissı 
nllanıı, §ebirlerin, stratejik üs
lerin ve lll.. harabeye ma.bkflm 
~ Londra, Belgrat, Var
fOva, Rateraam hAdiaeleri isb&
ta küdir. Kaldı iti, ha1111ar· 
ela mildaw tmkl•n arttığı 
iluginJdl YMir'*4 bile Alman
,.. ,. fapt rede ~ ae
lürler aiJr ........ uğradUıu-. 

Bava taarrmlanmn cepheleri 
sareamıyacağı kanaatini besli- • .-n• -. hrrw, -.. 
yenler, ld bin defa bombalanan ~ bqda.mak Ça e
llaltamn hAll hdret seri gös-, ....... ft wt t.mip1eft ai
tadlğlal tlert tılnBektedlıter. -* mocbuıiyetlerine 4&1er. 
(lurwnt •4 ·-"dır ld Mal- Gerçi. Dthat ı:af.e ,C-du 
ta, mll'tem'•ıttr. M=--.une- eliqlal\ Deteceldlr. cep
lerin silila w llÜll'eUeh t bcm- lleıaia ha.yatuıda prJ meal-

Cezayir Uzerinda 
- .. ,.,.,. 1 İllCicıJe -

den yan remnl emettıe bildiri-
lngmz tayyaralarl 

liyor: _..., Wllufa ı. ---
Dakar'dan ~ğtne g&e UUsi ~. ŞUa-

10 Mayısta mm .. Afrıkaaı ü- eli~ lradar akıuln baberl«e gö
arinde uçan bir İngilia uçağı re 8 İngiliz bomba tay~ aı.i 
hava karşı koyma aıe.t içine dü ürialmiiltlil'. 
alnumş ''e Konakri'dıe yere ia- Sala - C-.mba geaıei lagi
_. icbar edilmiftir. B8lb bir 'li& hava Jwnetlenae megeup 
lngiHg ~ da-aym prtlar l· bomba tayyareJerinden m.11.rek
tinde 18 llayltlta Pol't Buetde kep bvvetli ~ teukil lluhein 
JW8 inmek llOl'uncla ~- deki hedefleri fiddetJe bomba

lrlanda'ya gelen 
kuYVetler 

Londra, 20 CA.A.) - Ame
nkadan gönderilen kıtalar şıma 
ll 1rlandad8 btt nokta.ya VVllWf 
lauluamaktadıı'. 

Bu mevm baklanda Ruzvelt 
IUllian aöy~: 

- Bu hareket muvaffa.Jriyet
ı. yapılmıg addeclilebJJir. tlerde 
daha mllhlm kunetler ele gön-
~., 

lam•fbr. Saiat Naaire'deki de
nizaltı ilssU de şiddetlı bir hü
cuma~. 

Doiru&u budur •• 

' 

M .. him bir 
laareket 

- ... tamfı l ..,.. -
ler tarafından bu meaete ıtane
clileoeği zan imar bil •ak 
U.... M-..t ile birtildıe Blr-
line lklılcltl ........ ellflnWrte-
•• ~ .... ; ıineWlftlW-
k11da ,.. ..tar* .,u.t •· 
nayaaHı ile lrendl ba.,..ali ta· 
nahldaft ldl.ı'e edilecektir. 

..... . ...,. ........... __ .......... ., ..... ...... 

................... el .. ..................... 
" ......... _ .... -. ... .................. 
·~· ... -o ........... ,-. 
• 8 1 1 R.. ,.... l••llFIS l ............. 
G l a 8 S GQzellllr Pvdra.

blr kene kuHe•ktu .... ... ...... -.... ...,. ............ 

•-mn•t Awi1la......, ~ 
Ammta 4e 'nd'-1 mm k pçen .. 
P Jamıetll. hiMI lıir msnua ürm= 

·---· filla ••• 

...... •ı 
NANCY KELL Y-JOHN HALL 



Sayfa: 

~tar&Jıl~-
lmddelumun:d, bund:ın ICm'n 

1 eııOOU;a:ki hldi8eirln wkumıu 
,azım ıw:ı:ı.dıya. anla.t.ma.kıta., lıldi-
eeden eonıe. tonl:ınamlen "ft9l:tk 
"Ye ömerln parçalan m.tnde 
buıriarum ehli vukuf ve mıllte
~ m.norla.nnı teşrih et
l!Jıe!kte ve Milli Müdafaa. Vekil
Jeti fon heyetinin verdiği r&pO· 
l't1 mevzuubahis ederek lıdllak 

ru;mda vaptlan tahkikat ne
ınde aşağıchıki ilii madee \\

serinden iı.1.ifade edildiğt.Dl bll· 
~. 

Bu ki madde şochn': 
1A - lnmt.k merk~ Mr 
~ ve merireroen 6 met
• mesafedeki en yaitlD ~n 
tiibinde a8ık a:rn.smdan lrop-

. muş ve üstünde \;Orahı dnnın 
•undum ve bir sol ba<'ak. 

B - Yol kenanndaki dikuıli 
l;elle Utlküt olunmuş 1'lı' beh~~ 
de bulwıan bir sağ baca;k. 

lr.fi!ik Nasıl Oldu? 
Miiddciumwni, infilik sah~ 

aındn 'ak'anın ı;e suretle oldu· 
funu izah ederek ömerin par
saJannu11 insıınJannı infilt.k ile 
Papen arssm ki mesafeyi veka 
mahallinde bulunan diğer par-
4;a]aı ı ve ayni gün alman adli 
n.ı'°ru, parc;a.la:nnue t.a.baJlcayı 
ı:i.krettikten sonı-& inCilak eden 
maddenin agleb' ihtim!al, ışah
ıun göğPUnUn ilııtünde patlaılı
ğmı e<)ylenüş \'e vak'ad~ az 
e-."Vel hadise ı:ıah86Hll Uı:-"\·u· et
miştir. 

M.üdd ~umumi, Fon P&peuın 
M-1' sabah evinden }-aya olarak 
liefarete gitmeyi itiyat ediiı.<liği
ni, o mm.da Mefaı'd ile Biı;iınün 
Ka.wlilıd<-rey~ gitmekte oklııi<
hnm. bu sırada bir şahı:1ın. e
linde ftdr.mı.zı bt>zc sa.nJmıı bh 
tıi8imle benıne· dğır 8dıml:lrla 
A.y:ni istikamette yolıma drvam 
ettiğini ve yin ayni z.nma ıla 
120 numaralı F.()foı l"!hrrn.in 
i6tasyondnn yolcu alar.H< lilC'Z· 

llftr cıh~ gitmdte olduğunu 
-.c kucağlnda brl' e:ısim g~ • 
rnekte oJan bu ~su, şufor F~
ri tarafından g(·rillilJl luya.fet ve 
~ilinın b!Gbit edildjğini d" 
söyleıni1?1..ir. 

üddeiumumi bundan . nra 
eozlerine söyle d'·vam etrnı~r: 

- Bu esnada Papen iJe ı-ei1-
b.s1 Kavaiklıdere ıstikametinde 
yürümekte olan baya11larla ıkar
~~r.11k •·oll:uına dev-am et
:mi.,lerdir. Ka.ı laşma.yı mi~t:oo
Jnp meçhul !J.alus ht..'ffi<m öön
müş ye schir istitlram<:>tınde l 
Vük el\'lyi tU'kibe b. ~,.tn. 
Takip de\•a.m ederk n bir tıara:f
ta.n da kt cağındaJn madde üze
rinde mr tak m haZlrlfklaı yap
ımıştır 

Bu .kısa a.n ıçinde m~1kfn 
hu madrlevi inflak '-ttirmü:: V"' 
k"'n<li. i de- rJCrhava olnıııştur. 
lnfiWnn cıidd tindı-n. J3\ı) ilık El
çi \ c ı efikıısı ) l're y11vN"}P nmış
larsa ı n. kf•ndilenne bir ~ · <•l
m m.t!IUr. 

Müdddumum.t vak'anm n ıl 
et"reyan ettiğı hakkınöa d bu i
~1hatıfülan . nra. 
<:ıirünı ' f'! Fttil.lf>ri 1(1n l>ikka.t 

Ohm il '<•"talar 
- Şu ı•ihet kolavhkbı. anla l

h\t•l' ·.ı< ·. bu ha.di. ~ ·~ ince teft•r- ı 
rfhV. ına. k:ı 1 ı ,-lfic:füıiil(\{·eık ha-
7..Ui:uuru ve b;lb,ı.<;.....:a failm mey 
dan Gr mmnası b:ytiyetine 
~ıH kat olmınm..;tur. 'esik.sı. ol-
ma.yıl?! ,.e hı·r ı~il: ortadan yok 
edifüi oizde mc·.·d~na gt.•lcn bu 
kruıa.aı"ı bu·· burhanıdıı, <le-· 
mi~tiı-. 

~ü deıumumi, bUtiin bunla
ra l'ıığ'm<•n hfulısenın ert. i. ~ıi
niı failin hiivi~ etinin t..ilyı.n 'e 
tA~biti h kan d(i.JrOOrıe gıl'di;.,'l
ni .mi· iardk, mc hul sahsnı Ö
mer Tu'lta1 oluuiYum • <liğl r m11z
nunlanıı .ı Abdurrahmanın 
mimi it ıı afivl n?.sıl e-l g< tikl • 
nni anJa-tmiF,ı: Ömerin ayni ?',.'1-

ma.ndn kCJvu bir komiinist oldu
~"Un ı teıbarüz ottfrmiştir. 

Bunu an sonıv.ı. Abdurr-.ı.bırwı • 
run ııahHiyetini t yin edf'Jl mild
deimnumi, AbdwTahma.nın bu 
esnada ne 6uı'clle Tü: :ı<.'iyey~ gç1-
diğinı, bariçtdü hayatını, Oş;
küp konsoloslufrumw;;un bu hu
susta y. pnuş olduğu ~atı 
anla.Um.'?·tır. 

Bunu n1ütookıp Süleymanın 
hayatına .g~miş, bilahare Yor
gi Pavlofun şahsiyeti i anlatnrı
ya ba, l•yan m1.iddciumumi: ''Bir 
rol· J" et ı be t'rebilet:ek ke:hili
~ etU; olduguı a şüphe. ~lu!lmı
' 1 ıhtiyatlı 'e tedbirli bir a
dant 'c hn.zırlanan trzjedinin em 
itorkun aktorii' dem.iştir. 

Müddeiumumi, lstepan Po
doçki nın hakkında Wılilde iıu
lur.nuya ~lnnu.ş, bunun eyllll 
941 de Tiil'k.iycyc gelerek Tepe
ba.şında. Loza.n P..lias vteline in· 
chgını ' e Suıiyeye gitmek içiıı 
vize tedarikine çalıştığını, m -
Jcket.imizde iki ay ika.metine i
zın verilmi dı.; izin miiddeti
nin hitamında tekrar Suriye 
vi1.esinden istifade ederek mem
lekette kalnıa:k istediğini ve mu
\-affak olamıy.arak 9/1 942 ta
rlhindc memleketim.izden ayrıl
dığım bildirmiştir. 

'Müddeiumumi bundan nonra 

21 Msyıs 1942 

ll!ADYO PROG~ 
21 MA YlS 1942 

randevu yerine tekrar gitti,b.ıi za
mzn selam parolasını veren şah
sm evvelce sefarette görüldiljil 
ve sonra: berber salonwı.a. traş 
foin gelen Leonit Iförnllof oldu
Fu.nu l!ÖnnUştilr. 

suikastın nasıl hazırl.1n<lığuıı 
anlatmış ve Süleymanı.n 933 da 
Türkiyeyc gelertk Yıldız ote-
linde Abdummmanla ırası! gö
rüştilklerini, bu görüşmeden bir 
ay sonra SUle-ymanın Marsel 
beıi>er salonuna ık.alfa. :i:k.en, Yu
goslavya.dairi Ali ve Rıfkı ismiD
de iki komüıili;t arkadaşından 
kendisine bh- Yugoolavyalı ta
rafından mektup getirildiği ve 
ıtüvkçe bilmediğinden Silleyman
dan yardım istediğini ve bu
nun Niyazi olduğunu. Niyazi a
fn.beyisini ticaret için Mos
kovaya gideceğini ve vi7.e için 
~ So\iy6i aıefal'Etine gö
tUrmelJini rica ederek, Silleyma-

Kornilof ertesi gün ıtra§ ol
ma.Gc için dükkana gelmiş ve düt't 
kftnm arka tarafında Silleyman
da.n son vesikaları da almıştır. 
Sülevman erW:.i gün Abdumıh
manı tanı.~tırma:k icin bir rande
vu vemıiR, ertesi gönü SWtmı
abmette saat 7 de AbdUITa.b:rna
m Komilofa tamştırmıştır. Kor
nilof Abdurrahmanla. konuşur
ken acabaı Türkiyenin herbe gi
rip gJrmiyeeejHni evYelden öğr&
nemez miyiz? diye eormuot;ur. 
Süleyman .Aırkaraya. dömntllJ, 
bundan sonra. Kornilof Abdur
rahmanı ba.~ka bir şahsa tanış
tırmıştır. Bu şahıs Pıwloftnr. 

Baş, iş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırılı/ık ve Blitiln Ağrılarınızı derhal kBuı

. lcab1nda gCınde 3 kaşe ahnablllr. 
~ ~ ., • '"rl'•" ..... . 

' ( .. , ... . , 

mn da bn d.ilet?Jni ~ 11;etir
diğim1 Niyr.zinin 1staiıbulda 43 
giin kalarak ~illeynı6llla konuş
mahnmn t.t.v.;di ettiJini, diğer 
ÜKJiüplülerle AkMrayda Var
d&r kımatha.n&Ündc buluı;tukla
nnı, orada. Sil)eyman föy97jyi 
Abdurrahımınhl. W.mrı1ll'dığını, 
Nıyazı Moskovaya h.a.r~ket ed ... r. 
!k.t'r. Silleymam: yazdığı veda 
mektubunda şnhb-ma ait olmak 
Ü7..ere kendishıe tevcli eililecdl~ <>
lan bir mifl..'t11J paranın n~.<linde 
muhafaza edilmMını ve istooiği 
z:ıman gönderihn~i biklirmiş

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanlan 

tir. 

Müte-r. km toplantılarda yazdı
ğımız mevzular izah olunduktan 
ve Abdurrahm!lrun Ömer Tokat
la Komjlof 'e Pavlofu ne suret
le tanıstmhgı zikredilmEtktedir. 

Pavlofun Abdurrahman ve Ö
merden emin olduktan sonra. na 
sıl yavaş yavaş açıldığı, iddia
namede izah edihnektedir. 

M~ Tallın)f>ri 
Müddeiumumi, Pavlof ve Kor-

Gidi Muhat .... ~r mlofuıı lstc•pan Ye Abchırrah-

&emtı 

Be)'tlglu 

B~oglu 

Beyoglu 

Beyol:lu 

Galata 
Krıııımpa~a 

Beyvo;lu 
Bcyvglu 

Mahalui 

tnönu 

tnorıu 

ırıonü 

bıonü 

Kemankeıı 

-"'.hmı::t.-

K.ptt'lll 

Firu~g 

Firuu.ga 

Sokaöı 

ölçek 

Çayır 

Çayır 

Çayır 

Kılınç AU 
Deınrr- ) 

Han S. ) 

Bo~tm:ıbap 

Bostanba::ı 

No, 
Cınıl Eı, 

Area 55,57 

Anıa 48 
50 
52 

Arsa 44 
46 

Ar~ 40 ) 
~2 ) 

DüklıAn ) 11 
ve ) 13 
Depo ) 15 

• Jfane 80 
BM. 

Arsa 45 
A~a 45 

MulNımanen 

Meaahaaı Kıymeti Temi,.atı 

Ye, M2. Da. Lira Kr, Lifa Kr, 

6~ ) 
71 ) - öOO 00 3'67 50 937 07 
78 ) 
68 ) 
'iO ) 142 50 ?98 36 59 &8 

) 
64 ) 
66 ) 144 00 753 72 56 52 
60 ) 145 00 ?58 72 56 92 
62 ) 
15 ) 
17 ) - 2:21 hi.vı.eıi 196 50 H 88 
19 ) 

2 ) Tmnaını 500 00 37 50 
118 ) 

.f 21 50 107 50 8 06 
6 3{ 00 170 00 12 T5 

Bıından sonı-a Niyazi ilt.' Yu~ man ile Omerin nasıl tanıştn·1l
gosl. vyadakı Fahn ar.u ınıta Su- dığuu, tabaru:a, nİli' n talintl+>ri 
Jey.rrıı:m va,·ıla.-:Jylc mııh:ı'~re ve portakal şeklinde> bir boaJ\ba 
başla.mış ,re Sill<'ymaıı fazla 0 • ~Öh't ~ilmesi, İstepanm tarifine 
kuma ı oJmadı·~"ln n bu muha- ~öre. sıı)ka$tın tabanca. ile y:ı.
bf~ Abılurnıhm. nın ya.rdımiyle pılaı-ak bombanın hadiseden 
~'fl.pıJmıı:ıt.Jr. ~nra kargaşalık vücuda gdh·· Yuk<ında yaz.ılı gayrı mnı.kullerin ınillllJyetl!! ri peşin para ıle satılmak Ü.tere on lx>$ gün müddetle açık art-

mnk için kullanılınMının ta~nr-
Bu sn ... da Fuhrı Yugoı-;lavya- ıa.n<l1h'lnı zikrctroektecliı'. 

tırmaya cıkanlmıştır. thafolE'rl 25 Mayıs 9n• Pııroıiesi günü saat on ~~iı'. 1steklilerfo Akıırat ve MahlO~t 
kakmıne müra<:aatlaıı. 

Matbuat Teknisyenleri 1 
Birliğinin Senelik 

Turk Matbu•t Te'-nı.yfnl•rı Bırı>-

(&355) 

Ayakkabıcılar Cemiyetinden: 
Mukavva için yazılmış ol8n san'ntitarlann lıi.t;a;~·ini alnıak 

.ümre müracaa.tlan ilan olunur. 

<lan Adapa:wrına bakkalın ka- Müddeiumumi iddianemisıni 
ıı.~ylı bir ba.vul gi)nd(.•l'Cli~rini, okuması 2,5 SS\at de\"clm f".tti. 
bu ba' lılu almHk üzere Niya7.i- Müddeiumumi son söz ola.raık, 
nın para.">ln(hu1 hat ı ruml'k ~rti- Abdurrahman ve Süleym n her 
le Adapazanna f!idip bu bavu- türlü itiraflarda bulundııklannı, 
lu .ı.lıp NiY""rt2JYt' g'Önılenn ·mi, b"""aün ise hakimlerin ikararma 
~üJeymı:ı.na. nr mcktunla bildi- i.nti?.ru.· eıtmekte olduklarmı. Pa.v
riwmııı. Bun<i..ın .. onı•a; Abdur- lof ve Kornilofun dahi hiı.d.lı;a
rihıru n Yugt vyay" gıbniş lP.ri inkar ettlklerini, fakat na
ve gıvnben t:mı..,tıpı l"a.h.ıi. ile ı ~ıl olup dıa bu işe kan,~rıl:ımş 
şahM n de- t.aT.ı.sar.ı.ii in. 4'Uretle 1 olduklarını asla izah edemıeıd1k
~en>k ı.-alu·i, ~C?'e · ~iıl ymnnm i ıeıin.i, yurt dışında bulunan İs· 
trnn:~yi.Hle..rin.ı t.ıma.meıı vakıf ı tepıan e.dh maznunun o!Uda. 
olm.~ ve Silk•y.m:m. M1>shwn- mevcut olmadığı için, ha.kAmıdn 
da Nıy~ ıçın F'ahri tarafmdan henüs bh' şev söylemt-.nm im:km;.. 
ık.inci bir bavul verllnıi ·. A b- sız olduğunu, ifade ederek, Pa.v
dun sıbm<t.0 bavulu ,.._ült•ym:ana l<ıf ve Kornilof hakkında 62 ve 

Kongresi 

1 ilnden: • ===~c:============================================= 

tcv<l ctmış, f~~a.t Mv.ı.."ko 11.rui.JH 64: üncü, Süleyman ilıe Abdur-
F~ ,,-} ile m~h;ı; eıe kesildii:,'ln- rahman hakkluknda. da 62 uci 
dtoı. OO\'lJU."r:Jl hlT ikisı d Mos- ve 65 inci maddelerin delaletiy

~lt Uıaırt'mi:.- 2.t/!;/1942 Pa-
:ıht' gtimi raaı 13 ~ Ernln\>nı\ ~
k~ ~. lvmında y:ıpı,1aı·aığmruın nôn
ci bir ıoplaaWya mal.al Vf11lM:ınclc 
inn Wt.ün v~ıun t~~ını t'hem
mi)letl<' ri~ ederi7. 

RUZNAMEI MOZAKEAAT: 

1 - Bir senelik ibiliı.iı unun t.Uôkı 
Jk idare M~ :fn.li7et t~p.» u 

2 - trlare heyetin 11 ibraiı 

S - Y ~ni idare heyeU ectinli. 

kovsı.y2 ~onrn•rnhmriyeı·ek Sü- le 450 nci maddenin 4 Un<·il ben- rar tetkik ecterdk miıdahalan
lc"rnandn lmlmu·;tır. dine ııyu\arok, eezalandınlmaln- 111 y&pmalannı ~ niçin ken-

Ab<lurra.hm. r. 1 us;ı)S.}a\ y:ıda nnı talep etti. dile.rin.e mihel veriltriallııe . ~ 
iken Fahri v Nıwızmin isimle- Avukat Sö~·lüyor vaki taleOinize meoıii son Jd-
ri nmm mü.~em· ıvldlıuıır.ıı anla- dinname sutttlerlnin Koiıillôf :.. Bundr.n sonra. rei.". (L\"\lkt:.1Jl 
mı)' ve Fahr;nı ,ml<lışıne ha- ve ma~munlaı"R no diyec·eklerini ve Süleymana da. aynca t.eblii! 
vnUrth mWun1 'r h a.ltlı ol- ..;ordu. ottirilmesine ve bu sebefıJe de 
duı.,'ltnU .,r_;, ledigın :::lilc·ym.l!la Ayuka.t müdafaanın ha.ı.ırlailı- duruqmanın Huira.nın 3 üıwii 
anl:ıtmıştır. ma it;in zamana. ihtiya4; bılsl ~ günü saat 9,30 a bi-

• lilt-vrm~:n Nı :wdcn •.l.Ull olouğunu, doa;yaların kendi ta- ra.kılma.sma karar ''erilmiştir. 
mfüic et mal{ımat alm ıymca bu rlı.fında.n iyice tetıkik edilenlı:' ıi- M.üd(biwnwuinin Ta.thikhıi 
ıni..ihw v~'l.i:lri &.>\:\' t konso- ğini söv!iverek mtiddet. itrtMi Ye htMq.lıt Oflrl.a Kanunu 
lOtJı.:meı:;im tt lim etmeı;r için Pavlofl. Korniloftan soru·a ken- M1Mldeıe.ri 
va~rta ~ı-a:ıu \:. ı 1sç. bılen Po- disinin mi.idafaada buluna<: ağım 
lı.n ·aiı nı\ıhe-ndlb1n ke-.ndi mi bildirdi. Abdurrahman bir diye- ~~l!eyi ~=gı~) e:: 
ı:cf. rete gcıt iirel:-ik<>( ğjnı ta h - ceği olmadığını söyledi, Pavlof -
nıin .a<+mi.,.flr .... ~iıJ..}'111an bu ı . _,. ._.,_~k · · mün icrasına taallfik eden bütün 

"'"' '1'"' ,__ iH•, mua.yyl'n e\ ı-HAl İA"uu • ıçın · f .ka.t ~ı. . .: 
retle scfal'(>t<ıncyt: gitmek yolu - bunların ve iddianamenin biı fiilleri l:JitinnıŞ, Ui\.ıya.l'ln-
n lmlaral 941 nesi l'-''luliinün tA·r-ci..imesmin de aynen k~i· dan ohnı}11Ul bir ~ do1a
fü.. nııftn.. ... nı\i?. r:;efarel~ bavul- ne verilmosini, bu i~ için bir "l o cürüm m('ıyuana gelmE:IJilş 
lm · \'t: Niya.7.ı) e ait olup Mos- terc-iimaııa ihtiyacı bulunduğu- ise kanwıda yazılı olmıyan yer
kov:ltian ııı.d •!'<Jilt<n ts ahhiıtlü mı. buna. müsa~de edilmediği }erde fül ölüm cezr.ısmı mfu;tel
mcktubu \1e mıy ),'i mı., kcıpı- takdiıde, Komilofıt:au yaronu zim <.Jduğu taJ<diı'de rnütef)ebbis 
.ı- Novıkuf ı~ıoiııt bir•yl~ kar- ırönnesini temin için m6.-..ı.ade hakkında.. 20 seneden fı.Şağı ol

:;;t! şmıs ki. bu :na.t • \•yet se- jstiyerok en az 10 gün mücldt.·t<" ır.amaık üzere muvakkat Jl4.~ ha 
f ret hava at .. ~"S mu:ıvıni.lir. ih · "l bulunduğunu iftirle ert1• pis Ye müebbet ağlr luı.pıs ce-

.Ha\u) n~~ki h\n.k Korniloftm Söderi zasmı müstelzim olduğu Uı.killr· 
}frn1fai sı 1 aı ette mı cxlava de on be:? seneden yi.rırni seneye 

.ılımoıf'I ve •~ ·l ııran 'cısıta;.,1~~le Bundarı sonra Kornilof da ic.a.dar ağır ha.pis cezası hüxmo-

lstanbul De/terdar/ığından: 
Muh•mmeıı 

Doeya No. NEV'i Bedel Teminat 

· l1l+-SU17-1 Me. ıiıy~ ·oy-Unde 1 p;ıita 1 ada 'r" r.-.ııSt'l 
Nn.lı 750 metre murabbaı arsanm tamamı. 

Mecidiyrköyiınde 1 paha l ada 9 l)nrr.cl No.lı 
1148 m~e murabl aı arsanın tamamı. 

3 

4 

5 

7 

8 

10 

12 

18 

19 

!!O 

21 

Meci<li~eküyünde 1 pafta ı ada 10 pan•~J No.Iı 
92-0 metre murabbaı ar.sanın tanuırı ı. 

Meddı;rc}.ôyünde 1 Pf\Cta 1 ada 11 parsel No.lı 
ı:r.o metre murabbaı an;anın tamamı. 
M.<,cidi:'l·ekuyi.ındc 1 puıuı l ada 12 parS<'l No.h 

1046 mctıe murııbbaı ar~amn ta~ını. 

.Meddıyekoyuııde ı p:ıfta ı ada 4 p:ırsel No.lı 
572 metre murabhaı aı • nın tcıınamı, 
lft>eıdiyt"koyilnde 1 ~tlı 2 ada 3 p: rsel NoJı 
644 metre munıbb:>ı ::ırı:anın tııınrımı. 

M~ldiyı l,Öyündc ı p.ı.rta 2 • (fa 5 pn-sfl No.lı 
800 metre murııbbıu arsanm tam:ıını. 

Meddiycköyı.inde 1 p:ıfta 4 ada 10 p:u·~ı No.lı 
lllJ6 metre murabb:ıı ananın tamamı, 

.Mecıdiyekoyünde ı pafta 4 ada 13 parsel No.lı 
537 ır.clre murabbaı aı-sanın tamnnıı. 

Meddiyeköyı.inde 2 p:ıHn 8 oda 7 parsel No.lı 
3'H metre murabbaı srsanın twmamı. 

Mecicliyeköyünde 2 ı> fta 8 oda 8 p:ır•f'l No.Jı 
1234 metre murnbb:ıı ars11nın tamamı. 
Mecidiyeköyünde 2 patin 8 arla 9 p;m,.l :r\o.lt 
392 n~et+C' munıUbaı :ırs. a ın tam<!ını. 
M~idiycköyunde 2 pı.lta 10 ada 6 psrael No,Jı 

3;5 29 

35 

635 48 

782.20 55 

343.20 :.19 

45080 34 

llü6 83 

6"4.40 40 

Ifı32 

ı"34 ın 

231.20 

428 metre murabbaı ar:.:ıııın Uım.ımı. 111.28 9 

Yukarıda yazılı gayrimenkııllt'ı' 1/6/912 I'2zaı ıcsi gunii ı;;ıat 14 t.co, 
Kilit Emlak Mıidlirlü~i.indc müteftkkil koıııi-,yonda ayrı cıyrı \C .ıc-ık art
tırma ile satıl •• C'aklu·. İsteklilerin teminatlarını ihale gıırıü oı,;leje kad.ır 

Malsendıa:ına yatırmaları ve niiius lnivlye~ var<'kiıl riyle birlıkte mezkur 
giln ve ll"l•lte komi:::yonda bulunmnlnn. Fazla iwbat iı;in mezk\'ır müdıır-

luge mur«t:;ıat. (5 •fül} 

uo P.roC't!I* 
U3K~ 

Protıranı 
7.4.!S Ajans 
a.oo Kaa..cıık 

I>roı:raın; 
Ul~Su.tl 

12.JO Proeram 
ll.33 TürkOle:r 
ll.ff Ajans 
ıı.oo .Pltfrey, 

Beraber 
8eınıQ w 
~r 

·•Pr-oınm. 
ıa.oa Qtte J'asrl 
.n.oo Xcmuıına 
Jl.U n..n. Milzfll 

ıuo Ajans 
19-'5~ 

Folklor 
Saatt. 

:0.16 Radyo 
%0.45 K~ 

kir m.ıaıısııı 
dan pdı:JW 

11.oG Zino4rt 
'l:nkvimi 

.ll.H Şarkı n 
Türküler 

.21..30 KonUŞJlla 
21.~ !Wıyo 

Sen!uıt OJ' 
12.JO Ajans 
D."3 ıtapams 

Yeni neıriyat: 

8000 
• "Iktıı.ııdi D vletc:ilik,. mtiollilı }t) 
met Hamdı Bnş.."lr, "Bir ~enı.,-.etl' 
Sonu,, ısınindc son 9c~e rnubi" 
yenı bir eser n-.;retmi~Ur. B;;.şa 

bilh~ a Harı> Sôiiu Dtiııy;.acı.nı 

maınen orijinnı bir görüşle in<'f! 
yen dört kıUıbını okumu.5 olan 
yeni c erine koyduğu L~m altın 

n~ gibi yeni meseleler ort&ya atrı 

olın ııgmı kf" tiı cbılirler. 

Fıkir hay<ıtınıızda mühim ll<U 
kctlt·ı· u;r;ındıı :ıca::ı.na \'e hakkı 
bir ~ok s<i~tcr soylener~ne ~uP 

olmıyan bu eseıin ~imdilik yıJ!l 
int.J;;.-ırını okuyucularıın11.n haber 
melı1' ıklifa erler, ve her rnilrıe' 
re bu kıtabı tavsiye eyleıiz. 

FiYAT iSTATiSTiKLERi 
tc\,.lJ t.ık Umum Mıidıirlii~il Fi~ 

ic:tm:~tıklerinin dönHinru cildini 
r<'~ leını~tiı-. (80) sahifE"<ll'n ibare' 
1"Jt w t!.'ic.'r l!l40 seııeı;iııdc 87 'ı 
yı·t \ c lrarn mt'rkezinde 86 çe~t 
yt'<;('~ r.N:ı·k, giyecek \ c ) ak 
111arlı • n p ı-akendc ~tı" fi~. 
nın c ıclılt ' , :ıtilcrlle, .-ylık olıı 

.. z:ııl'I \ l "'"'~·ıri fiyatlanııı \ • 
h aııNlt!rııı bt'U('llcrile, "'- kir. ı. 

f .ı:ıı 

cri)? U ··ı~k ı-. .. ,nl a.r<laki t:vra:kıl hn<li ınüdafaasma ait ha.?.ırlı.k- lunur. Sair hallerde o cürUın i- =======================::=:x================== 
th~ lım etnll'-1\1!' Bmıdan ıo.onra lan ikma.lden ı:K>nrA Pavlofa yar- çin kanunen m r.a.yyen olar. ~il ı 
herbT saln11ıında ı ulısırA<•n Sü- thm edebileceğini if:ade ederek mtıda birinden üçte birine ka-1 D J D • JJ ·ı"' J - 1 
lt'ym:onın '-'f'l:uı u. gi'ırdi.iğ-12 bir id<l~aıiıune-nin bir k.opyasmı is- dar ınclfrilir. ev et emıryo arı 1 an arı 1 
arhırn tras •ı'inuy gt>koi:- ve Sü- teOi. Süleyman da a.yni ~yi ıtt'i -

M,.Rhıır bir cild tnÜ\.ena• 
nın sayanı h:ı.yret lı:eşfi oıarı 

«BIOCF-L• tabir edilen kıyraetJI 
gençleştıricl clld Ul\$Uru 

(J1t~ınl>t> reıılctelıti) Tokalon ıcr 

ııin h•:-ı.ıt;tnde bulun117or. 
he~ a ·~aın yatmazdıuı evvri 
runuı ve her sabah daha S 
uyaı :.ııız. Oilndüılerl de il' 
ren!lte ı Ya.A~ız> Tokalon )ere 
kul:ıınınız. CUdl beyazlatır, ı~ 
ır~tlrlr ve kadife glbi yumu.-1 

PARASIZ GÜZELLİK KU 
Derunı:nda (beyaz ve J)fmbtl r' 
1-r<lekt 1'oulon kremlf'ri Ue fi\ 
t.ellf rer.klerde Tokalon pudr 
rıu·nuı~eıeıiııl haYidlr. A.mba1'l 

~vmanı - arr,t" < :-., ı:t euni!'tir. rar etti. Madde 64 - (Muaddel 3/2 
::sulı) man ha-:a.l. ndı;: .ndıın bu Kıır.nr 937) Birkaç ki~ bir cürüm ve-
darvett' bmız ı ol. rok 27 ev- Bunun ili.erine mahkeme he- ya xal>a.hatin icrasır..a iştiraJt et-

Eskiı,ehir Cer Atelye.i i~·i!l tesviyeci \ e torn:ıcı ahım(' ktır. Sanuı im
tihanı Haydaı-p&ı§d Dept.ısundn y:ıı>ılac:ıktır. A~ı,_ari S. 2 ı çi dere1.~ndo 

bulunanlar ta\zıf edilt"C'ek ve iıcıe-!i imtihıımia ~v IA'rE'C~gi lly.-.knte güre 
~~it t'd.ilC:l'Cktir. 

i. l 941 t e !.!;itm.ştJl. ~\tar( t a- yeti 15 da:kikalık bir mÜ2.akeı e- tikleti takdirde f ·u irtikap e
t .. ş(ltJ A:nchıı raJı.manu.t • Yu · j de bulundu ve şu kararı teflıUrı den}ef'(ien ve~ doğrudan ~-
g< ..,}avyaci&n ~öıırlcıih,,ış bir ta- <.•tti: T .. liplerin Hoydııı p;,şa irletm ı\lüdıırhiı:unc 
k -k ı l b ı ruya beraber işlemiş olarılar- ohır.ur. 

munıt·nat etmelui ı15n 

(3362 - 5388) m vest n &r •il ıınup u un - "Maznunların müdafa:ıla.ı.nı - ı Ab dan h""r biri o fi.i1c mahsus cem 
ımu ı~1nın sonı ma mı \'t' - sırf k ndi ba·kımlanndan •a.p- "" ==============================::.::====================== 
<hn·ı~ıh.kmtınl .sıhtıc·n t:ınışm.ak maları lazım gdmesine ~öre. ile ct...zalandlnlır. 
istediğinı ~ôylt rnıs ~iılc yman Abdurrahmamn mü<lafünin ma.z Başkalarını cürüm ve kaba
bu ~klıf kabul \1 ~ol para,şı o- nunkırdan Kornilof , . .: Pavl<_ .• fım hat i.şlemiye azmettirenlere da
larak 30 Hra :ıhıu.ş, bi.r <le 1'enet mlidafa.~ındım sonr-a, P~vlofun hi ayni ceza hükm()hınur. AncaA~ 
'eınıiştır. ...ıa müd' - '"ı·ı·n be·ı.:anından. .-.r.n..., · "'-' ..u. J DV • • .., fiili icra ed~ onu işlemekıte 

Bc.-rber salonundan ızin al - mildafa~aıını. yapmalannıı: mü- şahsi bir menfaati olduğu eatit 
rak lstanbuln g~lmiş, ~}Ci21t'ta- san.de cd.ilmcsl hakkındakı ıta- olursa azmettiren sahsın cezaRI 

ki kahvede h:u11şehrilenyle gô- ı7.plcrini~ reddin~ Ye Pa:vlofun ·ölüm ,:erine yinn:i sene ağır ha~ 
rü.,miye gidt-l"k<'n, Üstkilpten t:ır~çe bıl~em~~me ~eb?I• ken- istir." smr cNala.nn altıd;:ı biri 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul 
Şubesi11den 

On bir bin m~tre bui O!isimfa tarafınd:m 'eritmek şaı ille ortulük 
rın.: n\ıa d1ktirılt'4.·ekiir. Tnlip r>lantarın şartnamesini parasız olarnk mu
haberat servio;imizden alm:ıları \"e açık pa:ı:arlı!:ı y:ıpılııı:ık uzeı·c 25~?.942 

Pazart~i gtirıu saat on b~tı? Sirkcride Liman llanıuuaki ~ubcmizde 

hazır bulunmaları ricı:ı. olunur. (5666) 

,.,ev.: m rafı olarak W kuruf1ulJ. 
pulu ~·~1dak.1 adrese gondt 
Toiı.aloıı servisi ı ı-E Pos~a. k\l1 

m. i:.ttanblll. 

Konffilans 
B.ıgün, 21 Mayıs, 

Be~ n lu oa Union Francai e·nc 
yuk Mıllı 'nlı- Namık Kemaıırı 

ynh \ ı c rleri h.ukkında 'fi' 

Bay Fr:ı <'o Psalby tarafındıı 
konıcrn verilecektir. oı.ıll~ 
sel'bcsu.ir. 

tanıdığı Ölnbl Tokadı görmüş, disınc teblıg edik.-cek ıddianaınf\- P dirilir 
Abdmrah.mana beraber gitmiş- yi dilediği şahı;a tercüme ettir- ın.. •• • . .. ~.ııııl·--------•m••••••••••••ı r 
ku d.ir. meı i yeya mahkemece bu husus- •• j() DCl Maddıwliıı ' ü1lırii ~ ' IYe n 1- Sa ba 

Sül,.yman aldığı talimat v~- ta tav-.tif edilecek t.ereümar.dan 450 nci maddenin dördüncU Mısır Limanlarında Bulunan 
hile 1 teşnnicvvel 94-1 de Tak- istifade etmesi hnsu~ıında mu- 'bendi, fiil (taammii<Wı icra olu- ~,..~ 
simdoit: Belediye bahçesinde ta- hayyer bırakılnıasuıa ve heı- 4 numa) dır. Cezası fail ölüm c·r- MALLAR HAKKINDA ABONE BEDELi 
yin edilon mahalde beklerrıic;, fa- maznunun etraflıca dosyayı tc • znsına m.a}rkfun edilir. 
kaıt parola öyliyccek adam gö
rünnıcmiş, bunun iı7..erme Süley- ••••••••••••••••1111•1•~!111••••••• 

~j~;:~~ıe~~~a~~~=~~ 1 İstanbul Belediyesi İlanları 
bavulda daha b:ınkn vcsika.hırın -••n•••m•l!lil:••••••••-••,,&&m111&1C•llıılmııı 
bulunma& ihtimıilin<len ı,.iiphe-

• •• ~ ... ~ ' - •• .. , :. ~ • .J- 4· • 

lenerek bavulun astarını yırtrıuş 
ve icinıde lilin harfleriyle yazıl
mış bazı ve6ika.bu.· daha. bularak 
bunların Yu~oslavyalı hapisha
nede mevkufların geçirdikleri 
hayat, i.~enceJer ve miktarları 
haklwıda malômat bulunduğu
nu görmüştıür. 

Kar •aç MüessCEatı Bıız F. brikt'ıSl 'e soi;uk h;ıva OTnpJf:. vrkr. 
lcln alınacak 1000 kilo snf mayi amouya;;: kapdh zarf usulile cık Jtme
ye konulmustur. Beher kilosu .un t bmin bedeli 8 lira 50 kuru w ilk te
minatı 637 lira 50 kuru.-tur. Ş rtnamc Zabıt .., e Mw mc.uıt :MüdUrlilğü 
kaleminde görülebilir. 

ihale 5/6/942 Cuma gün t 15 de Daimi En r c.nöe 7ap~c~tır. 
l'aliplerhı ilk temi~t m;ıkbuz veya mektuplan, 942 yılınn ait Tıcaret 
Odnsı ve kanw1en ibrazı lfızımg~lcn di.ğ r '\C6 ik ile 2·UJO nu:ruaralı knnu-

ithalatçı ve İhracatçı Birlikleri 

Umumi I<litipliğinden : 
Memleketimize ithal olunnınk üzere :\Iısır Lim:ınlamıda bu

lunr.n mnll.u1n ı;iir"atle menılekctc ithali yolunda ıılın:ın tedbirler 
dol. yıslyle, -Birliklerimiz azası olı.un olmasın- bütiın nlill-. darlıırın 
a~gıda g5sforilen hususları en ı;:eç 25/5/94.'.? tarihli Pa~. 1 te 
Umumi K{ıtıpliL1miz Burosuııa 1.ahrlren bildıl"melcri 
cim olunur. 

1 - Satıcının adı 

2 Tediye tek il 
3 Malın cinai, 
4 Malın hangi 

mıktarı ve miibayaa kıymeti 
Mıaır Limanında tıulı•ndu~u Seli\ıı1 Pa.rola&I Ve Kornifof 

Süleyman 3 tef.ııin · evveldı-ı 

rı.wı tarlfııtı çevresinde hnıırlıync~klaıı tel lif meklupl ı ilx:ılc gunü j 
sıı::ıt 14 ele kndıır Daimi Enclimcnc \•crmf'kri l z mdır. (riiM) ~IZEll!~m:mam•a:mııaı:r:ıı1!:ı:::E:i~SS.-::!'Zi:~!!!l'!:&:!!'i~!2':!Zrr.li~1/ 

HNUlK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

400 .. 
1150 .. 

-DiKKAT-
Gtıut81Di&e ıöndvtı.iı 1" 
n~ nqrıdilmain 

olunmu ve ~amdan rnu'u 
kabul cdllmez. 

8ahlbl: A. Coırıaleddln Sar~ol 
Nctrlyat MUdOrU: M. ~am t<' 
auıld>tiı yer: (H. Bekir GUrf ' 
A. Clf?ma "'dıtln f:.nrac-r~lu ınıı•t 


