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Her Yercl0 ·~ · ~ 
GÜNDELİK siY Asi HALK GAZETESi 

EKMEK KARNELERi HIRSIZLIGI MÜNASEBETILE 

BİR TEMİZLİK MESELESİ 
Goze çarpan ablak bozucu manzaralar gerçekten çoktur. 
Resmen kazandıkları paranın yekununu pek ala bildiğiniz' 

kim selerin' apartımanlarını, tuvalet ve elmaslarını 
gördüğünüz zama için izin .sızladığını hissediyorsunuz 

Nanuslularla en adi ahlaksızlan birbirinden ay.ırmak ve 
temizleri şüphe altında kalmaktan kurtarmak lazımdır 

e:: 

Suikast davasında veni 
ve mühim safhalar 

J 

Maznun· ~ vlof, infilikta parçalanan 
adamın Omer olmadığını, nun belki 
de kaçmış bulunabileceğini iddia etti 

Bu me:Olekette 1~ .......................... -~eo ..... ......... ;; ......... ; ....... u .... 1 

1 

Raluttsızhğı dolayttrdl~ Vt:~uilt_at T:tzHe~dnden 
Süleymanın tahliye ta lebile Rusların tahkikatln 

te s ~i hakkındaki istekleri mahkemece reddedildi H~rkea, sarf ettiği atfını ı·i~"a ~den Fulk t tztrak'111 • eı·l_n_e_ .. __ , 

O küp konsoloshığund n gelen tezkerelerde par•;;~c1i;~~7den İ Dahı·ıı·ye Vek.llig~ ;ne 
söyliyebilmelid ir .U 

Vazife çok mühimdir ve Fı.krı· Tu·· zer tayı·n edı.ldı· 
vakit kaybadilmesi caiz f 

\Abduı·rahmanın Ömere komünistliği aşıladığı ve ikİ•İnİD 
de sık sık yapılan toplantılarda bulundukları bildirildi 

m üstaceldir r 
olmıyacak derecede 1 

Yazın : Hliseyin Cahid Y lılClH· 

fR\ iin gazPteleıd bıı ha\a
lb:J/ dı \'ardı. Ş!>l rıınızdeki 

nahi) elerdcıı birinde, ek
mek k melen hırsızlığı dola) ı- 1 

siyle tahkik ıt y. pılı}ormus. Ne
t 'ccde halk \'İndPkı odacının bu 
işi ) a~ tığı anin.<; hu k suçlu tu
t ulmue; \'e ınücldeıumumiliğe ve- ı 
rilmış. 

Buraya kadar hnv.ıdistc hiç
blı· fovkaliı.del k yok. Hırsızlık 
her tarafta ol bılır, t. kıkat 
yRpılı -. ve • u ·lu bul ınursa c za
sını goriır. Yalııız bu lıab<>nn 
fevkalade büy-iik Phcmmiy ti 
hırsızın meydana c>ıkrınlıııasını 
intaç eden no~.ta<ladır. Hu o<.la
cmın son znm:ınlardu Beyoğlun
da eğlence yeı 1 rıııdc bol para 
harcetmesı ciır h uy .. ndırdığı 
içiiı, iixeri aranını., 'e ccbind n 
birçok ekmek kaıneleı i ile bir
likte yüzlerce :lira ç mıfi. 

Bilecik Meb'usu Memduh Şevket 
Esendal da C. H. P. 

AP~.=~~~~~!~~:b~~ ~~!~~~tlik~~~~.1m aulnJMadagaskarda 
m telt>fon!a. bildıriyor) - Al- bir lcked . Ben bundan kıırtul- Fransız mukavamnl 
man Biıyük Elçi::;i l~ı<selfı.ııs Fon mıya enlıı;:ıy~"'um. llfUI 

Genel Sekreteri oldu 
.. Ankra, G (A.A.) - D, l ihy \'en l'cKirdöğ Meb'uı::u F. ı!; 

F npen'e mütcvC<.'cih suikast ha- A rnka.tın Sf.Ylleri 
ı <li SlJlln muhakem~sine bu sa- Bıla ı e Abd ın. hm. mn avu- şi ddef len'ıyor 

bu.n Ankara Ağıı C('za mahkeme- lk. tı · hr Zıva g~oo <ise 1.af- ., 
smde d&\1ını e<lildi. i:ilat.ını gaze.td ror yru l•ş ya-

Oztrak rahatsızlığı dolayısiyle Yeki:Ml ' mcsinden affini ric 
etmiş ve bu arzusun un knbuli}lt D. hih)e Y"ek5.lctinc Eızurun 1 
Meb'mm Doktor ~~ikri Tiizer'in tayını Y j ı:.ek Tasdika iktiran 
etmi~tir. 

Ankara, 6 <A.A.) - Erzurum Meoı; Doktor Fikri TU-
. zer'in Dahiliye Vekilliğine tayıni uzerine ç lan Cıimhur)'et 1 

Halk Partisi Umumi İdare Hey ti az: ğma ve Cümhuıi) t Hail 
Paıtisi Genel Sekreterliğine B'lec' · M u Memduh :-:e>ke 1 

B. l'\ ik üzfriJt E sf!ndal tayin olunmuştur. 

·················••&~•······················································ 

Edebiyat Fakültesi 

• • t 9,20 de maznunlar ha- zılciı;..ım iddın eW 'e nra: 
pıf'ha.nc otomobili ile getiıildi- - Hütkk'Jmı Abdurr-alıma.n 
lt • Evvela Huı::; ma1.nmılardan bir Tüı kg -oı harı kd edıyor, on
il.T~ sefer kahve rengi bir ş1pka Iaı bh komünis• Ye bir Ru~ gi
gıyn.uş olan Konıilof, .sonra Sü- bi hıu et edı) rl r • dedı. 
ll ym n ve arkasından Pa vlofln ~rlcyın.'lllıu lsticJral.1rı 
Ab<lun-,Umınn mn ek ~alona gii- Müteal.."1hoı lx;.··bcn • iill•l ma-
hırüldiılcr. nın 1 t ru 'u m { ku rı asın. b:ı -

Fi ,. tam. 10 20 kala heyeti h n 1 Sükym ı b istid. sında; 
l m "ni i L ·U:i ve l!"' P • i tan 
c c aç:ıldı: ' muzrtun t n k nınh ccınt>l V('-

Evvc la berber ~ülevman: nım·~ bulundu nmu halbııki 
- Bir i tid, m \'ar.: diyere-k :kendısıııin r hıl 'c HU<: ıız oldu

lı k';;.ıt U? .. ntt1. Bu sırada Ab- öunu Ö)lU) r' d yoıdu kı: 
ITahma.n da ay: ğn. kalkmış; - hham alhnd. ıo 1 ındnğ"um 

söz ıstiyordu. l'enöısine söz ve- sucı sı • 11:· d " m Ötnl•rc hır 
ri n e swıları SÖ\'ledi: yardım olı:;uı diye surilklenmiş 

- Geçen celsede bir 'I'ürk - buhınuynrum. Ben "kooıüni7.m" 
Rus mcseiesı geçınişLı. Bumın nctlır bilmem. Bildiı;rim b rl ı<, 

Fransa-Amerika 
münasebetleri 

---o,---
Çok gergin bir 

saf h atla 
---c---

LAV AL 
Berli 
g·di 

e 
or 

Gnzete<.1e bu fıkı sı.yı okudu
ğum zaman, acab ı bıı ara. tırnıa 
işjnı bir gecenin içinne hütiln 
memleketin lı ı uuafıııcla her
ke e karşı tatbik etmek kabil 

Korregidor 
adası düştü 

---o---
Birma11ya' da 

Rektör, Yeni binanın pro.je/erini 
Afilli Şefiıııize arzelmell 

akşam Ankaraga 
üzere dün 
gitti 

bnllını isterim. Ben bil' 'I'iirk GO- ustura ve maka tan il ı ett r. ?.ondın, 6 (A.A.) - Mad• 
cugu gibi hareket dmcl<tevim. Mezara kadar d böyle l-alnca- gpskaıdaki İngiliz kıl\'\'l'tlE' inır 
Ha1bukı lıunlaı bana "k~mu- ğım. diin. Diı'go • Suaw.-z ve Antsfra· 

oLc;a idi kaç kişinin ceb nıle he- A kya b hava 
sabını ' rmekt< n aciz kal ca~ı 
para çıkardı. diye dıL .. i.indüm. 

B u, hakık ten diişiınül cek meydan 1 
bir nokta, vatanın s~liımeti , mıl-

Yeni yapılacak Fen, Edebiyat fakfüteleri binası için proje 
hazırlıkları sona ermiş \'e a,·an - proj~ h., ber aldığımıza. göre dün 
akşam Ankaraya giden Rektör Prof. Cemil Bılsel tarafından 
Milli 8efe arzcdilmek iizere götüriılmtişt iir. 

n~"l ismini ' rm(•k istiyorlar. (Somı &t S~ Sıi. 1 <1f') ( S , u Sa. 4 s;ı. 2 <lr) 
--------~~--------;__----~--~--__;, ____ .:_:,,_:__:.:.:..._~~ 

Ekmek istihkakı 
letin şeref ve IH\lllllSU lÇİll ya-• 1şga1 ed" ı I d ,· pılması liı.zım biı \'uzife haline 1 Projtlerin ) apılma ·ını Müher. 
gelmiştir. Halke\ ndeki biı oda- o o o g"' u A a' da" 1 <lis .\1ekt~bı .profos.öıleı:~nden ve Ha 1 ka ek m k b; r ... t cının hal ve vakt.ı ıle mütenasip s y Anıt - h.abır pıoJe musabaka- 1 un a m • er olmıyacak clerccedc bol p:ıra Şantung eeplıe81D· sında k:ızan?n Prof. Emin Onat ~J 111 
harc<:'.ttiği ki~in göziinc ve na-1 de '\'Hziyet kau•anlık o .le G. S. Akademi profesörü Se- g u•• n de ya r 1 m o 1 a ra k ve r im 1 ,., ~ıl çıırpmış bılmean. Bu odacı , • ç • d su dnt Hak ı Eld"m iizerlerine al- ' e ~ 
tabiidir ki Beyoğlunun yUksck [ A .A . tclgl'ufla~ ·oı<imı 1 n o r u mış!archr 1 ~ 
ı:-;nyılan eı;lence ycrlt rinde do- . hııl,<i.wı ctl:t.mı~fıt. I ~ bu•• yu•• k b ı• r Yapı.an 11ıojeye göre, bina • }aşmıyordu , keııdine uygun mu- Co~n:gıdot' \ol t.cs l ım oltl~~~- 4 k_atlı ~l: ~ak rn her _iki fakiil· 

11A1manyay1 v ı · . b 
h ttler aramış olacağı Şüphesizdi. nu bıll!ll Cll ~~~er!~ftn h a t bı~C tevı de ıhtıvn edecektır. a ınwn eyanatı 
Bu muhitlerdo dirayetlcrini ve n~zırhgı t<'blıgı ~oylt~ demekte- • . "tkı fakillt~nın idare kısımlan nefes aldırmadan .;, . 
iyı göriişlerint isbat etmis olan dır : . .. . . taarruza geçtı ilk kab \ bınanın ortasına ıE:l· 
z .bıtn memurları biraz daha yu- "C~ı ı egıd9rdaf! g?ı~<lerılcn bır bet cttırılmiştir. 
kaı ı tabfikalarda dolaşıp oralar- m~J! kuwetlerımı~ın mu_kn:·e •• F'en Fal:iiltrsi b b 1 b '"' 
da a\'UI' avuç para sarfedenleri rnetınm. son buldugunu bıldır- Oncü kuvvetler Q\ .$en Fakültesinin J~Oloj i 'e om a ıya agız" 
<le seyretselerdi muhakf1 .. i'ak ki mcktcdır. Çarpı l\'imnla r duı muş- 1 umumi fizik enstitüleri birinci 01----

hizmetleı inin dairesi cok geni~- t ur. 'Nankin ve HIJngşov katta. tecrtibi fizik. F . K. B. kim 
lerdi. - Gencı al Wa in Wr.:ight, Corre- • ya, fiziko _ kimya, matenuıUk tc Sıra hunda n son-

Fakat bu bır başlangıçtır; ü-ı gidor .. ile Manilla körfezinin ~aş Şe /il rJerine ~ubel('ri yukatki katlarda kunı- ra .JapOD:"'H''a 
mit edelim ki arkası gelecektir kn mustahkem adalarını tcslım • d ·ı lacaktır. 1 kti 

"Halkımız b ugün ekmeğini es , j 

miktar üzeı iı cen tam a !scakt11." 
\'alı ' 'e Belediye Reıfıı B. Doktor Lfıtfı Kırda!' ,lı' ı "'tb:ıhl:i 

ekı-:p!\:~.<.> Ankaradan "ehrim'zc ı.;rlmiştir. B. Lfıtfi Kııd:ır. H .. y. 

ve bu memlekette nihayet en etnıisti r. Bunlar; Hughes, Dıum gır 1 er Ayma 300 kisilik bir, 150 ki~ U~ ~ r)) 
-kötü ne\.i hırsızlar için hayat \'C Frank kaleleridir., . --o- şilik H·ı, 100 kisnik iki ve 60 kı-
hakkı kn.lmıyacaktır. En kötü Rıı-vcltiıı M (SUJI Şangha le . · ı şı'}ı'k b' a f' uapıl"cakt1 Hüse~in Cahili \'Al..CI~ 1 Cumhurreisi Ruzvclt , General Y rs.ınes ır n 

1
" " , r. 

( Sonu' Sa. 4, Sü. ı de) 1 (Sonıı Sn. ~ S-ü. 3 tc) 1 Uf)Hruldu Edcbiya.t Fakitltcsi 
.-. .- - .-. .-. -. - -. - - - - - - - - ,_.-<"'V Edebiyat Fakültesine gelince, 

Mareşal Harris' in 
gazetecilere beyanatı 
Londra. G (A.A.) - Bohı a 

u~akları umum komutanı haYa 
mareşali Han'is gazctecileı c ele
mi tir ki: 

~ 
1 
1 

l
' darpa ı ga1 ında ,. ilfıycl, b<.'lcdıyc 'c parti erkanı tararıı;<Ja 1 ıt. -
şılanmı~tır. (Sonu : Sa. i; s~ .. 2 ti?) 

r ™ 

,_,.&4.>•~ıı .. .:u • ..n..-.:..LKL>~..LA...1..IW4.f~ '-7 Çuııgking, 6 {A.A.) - Rcs-' felsefe, genel psikoloji \'C peda-

20 I' k m'u'ta reke ve sonrası men b ildi? iliyor : gojı zümreleri \ 'C kütüphanelen sene 1 Çinliler, Çinin doğu::;unda u- yanyana bına içınde biı . tarıh, 
mumi bir taarruza geçmişlerdir. coğrafya, ön asya dilleri filolo
Çinliler, Şanghay'a, Nankin'e, jileri yanyana diğeı· bir, Tfük 

1918 DENBEAi INGILIZ POLITIKASI 

Hü• eyin Cahid Yalçın naklediyor 
- İki asır sarsılmıyan hakikatler -

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

-in g iliz siyasetinin hedefleri-
1 - Dünya sulhünü koruma~, 
2 - İhtilafları dostça halletmek, mi.imkün olan yer-

lerde ortadan kaldırmak, 
· 3 - Böyle bir ümit bulunmıyan yerlerde ihtilafların 

daıresini daraltmak, 
4 - l ngiliz şeref ve namusu r encide edilmedikçe 

tarafsızlığı muhafaza etmek...." 

Pazar 
ti •• 

gunu neşre başlıyoruz 
...._. · •r' ~. ,. ,,,• .-~"'- :o "ı\;.,lr .... - ...... • , ~ , 

Hangşov'a, Nişang'a, Ninghe'yc dili ve edebiyatı, aı ap, fars, in-
ve Aınoy'a t aarı:uzlar yapmış- (S0tm Sa. 4 Sü. t cll) 
lardır. 

Çin kıtaları Nankin tersanesi- ============ 
ni, demiryolu garını ve cenup işgali münasebeti!e 
kapısını almışlardır. Şehrin i-~~ 
çinde, birçok yangınlar ve infi
laklar olmuştur. Çin kıtaları 
Hangşov'a girmişler, orada so
kak muharebeleri yapmışlardır. 

Şanghay Tcr.9lıncsi Uçıırıtklu, 

Madagaskar'ı 
F.ransızlara kjm 
kazandırdı ? 

Londra, 6 (A.A.) - Yeni 0 
Delhi Radyosu: 

Çanghay'a hücum eden Çin Bir Macar asilzadesi ve me hur 
kuvvetleri J apon deniz üssü ile bir macera düşkünü Beııio\'ski
kuvvetli tesisler in i hasara uğrat nin hayatını okuyarak Fransız
mıştır. Çin kuv:vetleri ve demir- • Jann Madagaskarı nasıl kazan· 
yollarını h avaya atmışlardır. dıklannı öğrcnecek~iniz. 
Yapılan şiddetli savaşta Ter

sane havaya atıldığı gibi ana- BugQn ik inci sayfami zda 
yol üzerinde de be..ı:; köprii tahrip 
edilmiştir. 

"Almanyayı nefes aldırmadan 
b mbardıman edeceğiz. İngiltt
re ı e Amerikanın Almanyayı 
aınan dileyecek bir vaziyete dü
sürcl:ek kadar kuvvetli ha va fi
lolanna sahip olacakları gün l 
yakındır. Almanya ezildikten 
so. r sıra. Japonyaya gelecek
tir Eğf!r bu gece Almanya~a 20 
bın bomba uçağı gönderebilecek 
vaz ~ette olsam yarın Almanya 
s:rlfilılannı bırakır.,, 

R~ıva Akm1aıt 
Lohdra 6 (A.A.) - HuvaNa

zırliğı tebliği: 
Dunkü Salı - Çar amba gcce

sı b mba uçaklaı ımız Stutgart 
ıl~ cenup Almanyadaki ba~ka 
hepeflere tanrruz etmişlerdir. 
Nam s'daki doklar da bomba
IE.n ı ur. 

ltıgiltcrcyc lllicmn * Londra - Bugünkii Çar
(Sonıt Sa. 4, Sii. 3) 

• • 
Örfi İdare Kanununun 7 ci ına cie .. 
sini t adil e den layıha 1 a b ul edi d i 

Fak· v rilecek şeker 
l"Yeni Saba.n,, ı n Ankara muhabirinden:! 

* Buyuk Mıllet Meclisi, bugünkü toplantısında Örfi ldn
ı e I\:nnununun 'i mcı madde!->ıni dl~i tırcn layıhaııın Jkinci mü
zakercsını yapmış ve ı;ıyıha) ı kabul etııııstir. 

Bundan ~onra nahiyeler te.5kıli liıyıhru;ımn miiuı.keasine 
de\ am edilert.>k enciimendcn gelen maddelerin dördii kabul 
edileli. 

Nahiye mtidurlerının e\•li olması 'e olmıyanların 2 :;~ne zar 
fında C'\ len enlerıne dair t:aa1ıhiitnıune hrrnclcri hakkınc'hJ.-ı 
madde münakaşalara s bep oldu. 

Bu arad, F'ı.ıat Sırmen ve R fik Şevket Jı cc evlilik işinin 
bir nüfu me ele!=ıi 'e ıctımai bir iş oldui!unu, bu kanunda ise 
böyle bır şey n ) e ı bulunmadığını, nah ye mUd irlerinin bö,,le 
bir mecburıye yiıklf ırken di!Yer deYk mc .uı l ııının istisna-

(Sonu S ı. J1, Sii. S d.6) 

1 



: ~ 

işgali münase/Jetile 

adagaskan 
Fransızl a 
kim kaz n 

.A ıafıdaki yazıda., malıarrlr, 
Beniooski'nin nuıcenısmı 
Mada~ karı Fraa zlanı 

' 

şlı~or 
Kontun ovey k rd~<ı.l ıı de 

boş durmadılar, ele geçırdikleri 
maıı kendil rindeın z ı la g ri -
lan bu zorba ynrmı kardeşi '\'i
yana samıyında ycrmeğc, oıu n 
aleyhinde atıp t mıya, ent:rfb 
la.r çevirnıiye basladılar. O ka
dar ki sarny, genç Konttan ada
makıllı şuph lenmiye ba lam , 
hatta tevJtifı i~lıı eıni l r b'le 
vcnniyc h:ı.zırlnıunıstı. 

Kont Benıovskı bu saray ent
tikalarım haber nlın Lehista
na kaçtı ve Leh • Henne il 
et.ti. Artık Macar Kontu Polon
yalı valanscverler nrn.smda kı
hç sallıyor, Mo kof olduı uyor
du. Ayni zamanda Papan Hans-

# l 

ZAn ŞUNJUR 

ElE 
Sürnnası \e Tİ)atr~mda 

Oyunlarına 
başlıyor 

~~İÜ
~ Spiıitil'ma., Mn.n atiz.. 
IJ1' btiziyonizmaııuı hu bü
yük ~ ü mdmı J~l oğlun
da ŞeWr Tiys.trosu'mın ~ 
Komedi kısmına ta.~ 
oAıuı SES shıema..on ,.,.. 'llyat,.. 
msunda seyredeoek._'4llİ7.., 
DOO{AT: 

Telefon nun ara8I : 49~ 

'* , 

f-Omım Kralı 

M car Kontu gemisi) le For
m z adasına vardığı vakit ad.ıı
nıu yerli hiikumdarı Prens Hua
po tacuıı ve tahtını Beniovski
ye takdim <!tti Ye bizim serseri 
Mac r Kontu nlayıviılu ile ad -
nın idare ın:erkezine goti.ıı:iifüp 
Fonnoz hük"Umdan ilnn olun
du. 

Ne çare ki Kont Bemovski 
krallıkla bıle iktifa edemiyecek 
s men yaradılmış lbir malrluktu. 
Az zamwd hiıkümdarh'ktan da 

(Sotı1' Sa.~. Sü. 4 de) 

F nde kaybet-
ııtunız ı.ullı o um ILHAN'ın cena-
7.esırıdl' bızzat bulunmı, telgraf veya 
n ektupl t urlennı bildiıcn butun 
acıst ve od, lnrımıuı \ c ynvru-
muıı Galata ..ı nyh arktıdrı larıle mek 
lep mudunme k r,...ı duyduııumuz 

ukrau \c mıunctı ;ı.n :ıyrı b.ildır

mc.-~t' kt'der \ e pe a: nlığım ımklln 
'ennl"d ind n bu \ nzıfemı ~yın 

gazete ı z \ n ıta iyle lf ını ile cf
c:ı ederim. 

Tunceli Meb'uau 
MITAT VENEL 

,~t-----------------------~, KADIN VE ŞEYTAN 
Kalb~ri 1itreUm hln bir esrar ka;rna.t;rı : 

KADIN VE ŞEYTAN 
Öınüre heyecan katın bir hayat romanı: 

KADIN VE ŞEYTAN 
PAl'LETTE ('ırODDARD'uı zafer destanı 

KDIN VE ŞEYTAN 
BOB HOPE'nin kudret abidesi 

A 

Bu Akşam L A L E Sinemasının 
Göstereceği mii8t~ filmdir. 

DiKKAT: Programa ili'e obrak Wal Di&ne)·'in en güzel Mi.kisi 
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lthatat Birlikleri Umumi 
Kaf bi• gitti 

İthalat ve ıhracat bırlikleri 
umumı katibi B. Salahattin Cuh 
nık dun a kı ekspre e An
karaya gitmi tır. 
, Öğrendiğimize go Salfilıat-

tin Anknrada. bir k gün kala
rak it • t ve ihra<%t eşyaları
na fiyat tesbıti ile manifatura, 
:kağıt ve teneke tevziatına ait 
i r etrafında alakadar m kam
larla temaslarda bulunacaktır. 

Bazı sigaralar niçin 
bulunmuyormuş 

Ba7.ı gazeteler Ba.framaden 
ve ~erkildoryan sigaralarının 
kaldırılacağım y zınalan UU?rİ
n bu nevı siga:ra tiryakilennin 
ihtiyaçlarından fnzla sıgara al
ma.lan yüzünden bugün bazı ba
yil de bu çeşit siga.rnlar bulun
mamnktadır. 

Öğrendiğimize göre itleri 
kaldırıl k sigamlnr meyanm
aa Baframaden ve Serkıldoryan 
sigara1an bulunmamaktadır. 

------'.!llllC----

Oniversitefılere ucuz 
sinema 

1in'ivennte ve yüksek tabail 
talebesinin sinema ara ucuz fi
yatla girmesini temin maksadi-
1 bir müddettenberı yapılan te-
ebbiis.Ier netieelenm iştir. 

. Bu teşebbüsler neticesinde ü
nh ersite ve yüksek tahsil Uıle
belerinin 15 Mayıstan itibaren 
birinci sımf sincmalann lüks 
koltu'klarıua 25 ve ikinci sınıf 
sinemaların ltiks koltuklarına 
20 kuruş mukabilinde girmeleri 
temin edilmiştir. 

Piyango idaresini 
dolandırmıştar 

Şemsettin adında bir genç tey 
zezadesi Kiryakiçc ve arkadaşı 
Agopla birlikte Milli Piyango
nun 23 Nisan çekilişine ait bilet 
ler üzerinde tahrifat yaparak 
Milli Piyango gişesinden 1850 
lirayı çekmeö-e muvuffak olmuş 
sa da, suclular yakalanarak dün 
Adliyeye verilmişlerdir. İkinci 
Sulh Ceza mahkemesinde yapı
Jan dünkü dunısmnlnn netice
sinde maznunlardan Yalnız şem 
settinin tevkifine karar veril
miştir. 

Şam.da. Beyrutta bir 
hayli aman icrayı hüner ederek 
l:struıbula taşındım. Burada kca 
di memleketimde her yerden da· 
ha çok takdire mazhar o~ 
ğımdan eminim . ., 

Seydi Hişim, yahut Hişim E
fendi bir lahza durdu; etrafına 
gülerek bakındı. Sonra: 

"Maiyetimde her cinsten e 
her mcmlel etten sanatkB.:rla.r 
vardır. Fakat bunlan bir araya 
top•a.mnk, onlan taliın etmek 
eerefi vatandaşlannızda_n ~·rıne 
nasip olmuş ve bu şerefı d~ya.
nın · ç bir yeri benden ge
m tir. Söylediğim ibi, r,idip 

a ı I" et • 
a 

Temyizin naks kararı üzerine 
i : 

ni n ı Karim izden Kurbalıdere Cad-

Cela ettin Ezine, m hkeme e dava
deaı 17 numarada oturan Orhan 
Termlyecl'den §1.1 mektubu aldık: 

" ıaıümunuzdur ki, Kndı1Wy 
:ınuhitı tıillus itibnr.ll oldukça ka
lnb:ılıktır. Btına rağmen muhiti

izde spor klubü olnrak yalruz 
Fencrbahçe vardır. Bu luıhıbulık 
muh tin gençierı bu kluptcn m:ın-

ınd n feragat etti 
l:mecck sözü olmadığından bah
s...>derek davasından feragat et
tiğini söylemiştir. 

Bundan sonra Ertuğrul Muh
sin, Temyiz kararnıa uyulmama
suu, aleyhind .... dahı olsa mahke
m in k rı da ısrar ebnes ni 
talep etmiştir. 

cl · le isti edemiyor-
! r. Bilha kal:ıbalık ve fakir 
bir m hit olnn Kurb !alı ve G z-
1 l' g 1 ın fazla ôlı a nd n 
s tim...zdc bir kup nt-'llm nı sa
lın Vali ve Belediye B isimiz B 
Doktor Llltfi Kırclıırdnn Kadıköy Diger maznunların hepsi Tem 

· b ka 1 Kurbalıd r gençleri rlcrı edi-
yızın ozma rarına.-uyu m.ası- ·' B ki bit ı z,. 

tal tm · l reli Bu b ta 1 yoı-ıar. u u 11 çı iy " nı .. talep e rulış e "d r.dik ap m mlekPtinizin cok iy· bir S})'O" 
mu cası so anı ama ·aı:nı 
T · · bo ı----- uyu1 Yll"'~ um p c emyızın znıa A4.nuu.ı8. " 5 } d ' 

t.ale tm. tir ız er e crrıın olabıtirsını.z.,, 

masını p e ış -
1----cıımı-=-----ıaİİıııı-..a 

Mahkeme, Celfilettin Ezinenin 
Ertuğrul Muhsin aleyhinde aç
tığı davnnın Celruettinin dava
sından feragat etmesile dn. vanın 
düşmesine. diğer davanın Aktör 
Ta!atın Peyami Safa aleyhinde 
açtıı'; ve Temyiz.in nakzettiği 
diğer bir dava ile birleştirilme
sine ve aynı günde bakılmasına 
karar vererek duruşmayı başka 
güne talik etmi§tir. 

ı_s_P_O_R_I=-
Bükreş 

muhtelitine karşı 
oynıy cak i" ç 
ı··p mulıteli i 

Önümüzdekı Pnzar günü Biıl·-

r f d 
rek muhtelitine k:ırşı oyn~ -a S a na gl• erken cak olan ~şih.-taş - Galata -

___ ,, ~~~ı- ı!~~~:~1~ç~~ğı~~~~t\s~ı::ı 

Nevale dOzmek üzere girdiği dükkandan karne 
ve para vermeden bir ekmek alıp sıvışmış ... 

S:ıbahleyin 8,30 \'apunylc Adaya söyle de ış w:nmasm. HaycU baka
gelın~ler. Altı arKııdnş orada ınşııat lım bir iYl duıiwa. .. 
~erinde çalı ıyorl..ımuş, Her gun Anastas, onüne baktı, etrafına 
alışveri~ ettikleri bakkal dukkfm•n- gbz gezdirdi. Evvelü ifadesınde 1s
da11 ogle y~e ıne mt Ihtiy çlarını rar etmek istedi. Sonra hakikati 
gormek istemişler b, km'S}ar diik- itirafın dog:ru olacaı:ını anl::ı.m o
kln kalabolık, beklerlerse i.ştcrı.re lncak ki cevap verdi: 
geç kalacaklar, ckm k :ı..-arneıeı·inl - Efendim !ursızhk fena ,ey .. 
iclcrinde en ncıkgöz olan An:ıstnsd Onun ıçin demincek utancımdan 
verm 1.er ve çabucacık alıvermesi- karneleri verdiğimi söyledim. Yok.
ni rica etmı ler. Berikiler yO!larıruı sa buyurdueanuz gıbi oldu. YAni ne 
gide dımrunlm- Anasbs dııkKftna karneleri ne de p;ırayı vermeden 
cırnı~. biraz beklemiş, b:ıknı•li ka- ekmeği oldun, yürüdum. 
labalı ın o U lın < k albl dc:tll. tt~na. okmek ıırulnır ~en m:
Fırsattan istif de de knbıl.. Te7.gA- ğer suçlu Aııstidl de nrkndn nı 

hın kenarında durnn ekme 1 rden dükkftnın d ınnd bcklediğıni p:ıra

birisini aşll"JTll , ne krunc ve ne de yı ve karneleri verip vcrmcdıgmi 
parn ver~ v p gitmiş. Bunu bilmedigmj bmaen:ılcyb bu işte hiç 
gören bir bayan vazı.yeti bak.kal:ı bir kabahnti olmadığını ıddin etti. 
haber ve~, çlunun peşine d - Dinlenen beş şah t tc vaknyı ny
muşler ve yold..ın geçen bir Polis nen tekrar ettiler. Hakim ıcnbmı 

memuruna teslim etm ~lcr.. düııundü ve ekmek hırsızını 6 oy 
Dün Sultanahmet :Oçilncil Sulh hnpsc ancak yaşı kilçilk olduğund:ır. 

Ceza mabkemes~ btı dnvcıyn tın- ceuuıın üçte ikısmın tenzilı.nc \le 
kıldı. Aııastns vakayı fiÖyle nnlattı: sabıkası olmndı~ından bir ny yirmi 

- Ben hırrulık yapncak adam güne tıh\'füni, ahval dol, yle 
değil:m.. İşçi kı mı namuslu olur. ekmeğe ohın uınf hafifletici scbep
Dükkan çok ktilababktı. Bekle.sem lerden görlildüğilııden cezanın b r 
isi kuçıracngım, cebimden dört kar ny uç gi.ınc indirilmesine ve tecili
neYi kesip tCZü ha koydum ve ek- ne karar verdi. 
m~ı al rak• çıktım. '(heıimde bo- SuÇlu sararmış bir hnl 
zuk para olmadığı için akşama ge- meden çıkarken bAkim n:u h te 
çcr .en para ını verecektim. Fnkat bulundu: 
bakkal bunu hırsızlık zmuıctmiş ve - Bak hırs.ızhgın c~ gorı.i
beni Polise ~k!ıyet etmis. Mesele yorsun Bır daha böyle bir ş<'y y p
bundan ibarettir. mnzsan 'Uç ceza gorrnemlş bi r 

Bu idd ı.zyı zapta g~ hAkim §erclini kurtarırsın. Aksi ıtakd;r& 
suçluya tekrar sordu: iirıdi tecil ed ~ cezayı 0 z , n 

Parayı ~5.ha bırnkwn de- verilecek ceza ile çekı.ıeklc b ru
scyd n bu blraz daha nlclo yakın bcr alruna bir de sabıka damn 

1 
olurdu. O kalabalıkta karneleri vt'r- vunılur. Göreyim seni, kendini iyi 
men bir:ız tuhaf oluvor. H kiknti kolla. 

Frtt 

leri yazılı oyuncular t~kil ede
cektir: 

Cevat. Osman, Mell7lıet Ali, 
Farıı1;, Sa.Um, Mıırat. lb lrfoı, 
Eşfak, Esat, Ô1ııcr (Fenerbah
çe) Afustafa, Çaçi, Rıi.seyi. ı, Fik 
ret, Arif, Şeref, .Melilı, 11 7ı kı, 
Gündüz, Şıih-rü. 

Muhtelit oyupcu1arı maç g.ü- ı 
nü saat 14 de Fencrba.hce Sta
dında bulunaeaklardır. * Dün akşam Taksim Gazi. 
nosu sa.lonlannda Rchrimhdc 
misafir bulunan Romenli futbol 
cular şerefine bir zivafet t!d
m · tir. z·yafette güzide b"r da
vetli kütlesi bulunan topla'llt 
!'lftmimi n h ava icind 
gcçmi.ştir. 

-----~mc-------

Yüksek Mühendrs 
Mektebinde imt h&nlar 

Yüksek Mühendis M ktcbınde 
bu scuc 6 Ha?lran Cumaıtesi 
günü bütün sınıflarda de . ı· 
kesilecektir. 8 Haziran Pazart i 
günü yazılı imtihanlar baı.ıhya
caktır. 

lmtihan giinleri pek yaluu hı 
teskil edilip talebeye bildi Flc
cektir. 1mtihanlar Haziran so
nuna kadar bitirilecektir. 

Emniyet M·-dürlOğO 
suiistimali 

Emniyet ~.füdürlüğündeki ma
n.c:; kadrolannda mevhum ve mli 
kerrer şahıslar göstererek 4 18 
l'ralık bir mebla~ zimmetlerine 
ge ir~ sekiz maznunun duruş
masına dün İkinci Ağıreez mah 
k e · d~ deYam edilmi tir. 
. Celse esnasında şahitlerden 
bir k smı dinlendikten sonra di
F,er şal:ı'tlerin celbi için duruş
ma şka güne bırakılmıı::tır. 

görmediğim bir yer kalmamış 
gibidir. Hmdistandan, Habeş!s
tana, oradan Arabistana, lSlra 
ve A vn.ıpaya geçtim. Her yerde 
şöhret ve Şeref kazanırken mes
leğime hizmet e.dccck iyı b r e
ser veya ta.natkar bulunca onu 
da kumpanyama aldım. Böylece 
kuınpanyam dünyanın en namı
dar cambazhanesi oldu. Size bu
nu kelimelerle değil. eserlerle 
isbat edeceğim. Zaten bu şöhre
ti memleketimi2lde de birçoğu
muzun duymuş olacağına. süphe 
etmiyorum. eseti benım Hin
sistanda bir tesadüfle bularak 
yetiştirdiğim gi.i7.el Ferha.dı be
nim bu sevimli talebe.mi kim duy 
mamıştır?.,, 

kı~lam baş i.)aretiyle muk Jlcle ~in arka3lndan müthiş göv
cxliyordu. Bilet yeı:mden çtkınış dcs ı ı- ah 
ve cambazların cadıruıdan salıa- ı ve ırı ış eriytt:: simsıy 

Bu sırada sahanın etrafını 
~viren kısa taht.nperdenin bir 
ucundan fırlayan bir genç yer
lere kadar eğilerek b&lln sclfun
ladığı zaman etraftan bir allo§ 
kontu. 

Rengarenk ipekliler, başörtü
leri ve yelpazeler ara-:nndn. nyn 
bir grup te.Rkil eden kadutlar 
safında bir heyecan sarsıntısı 
oldu. 

vi ipekten bir ı::ıanyo b.
dar dar ve kıs:ı bi'r elbise giy
miş olan Ferhn.d s:ıhnrın ortası
mı. kacbr cwild.L Umumi bir mı
nltıyı diğer bir allnş tufanı tar 
kip etti. HA · Ef...endi de bu al-

k b r fil göni il. \.u;ı.ıcük gozlc-
y~ çı nn yobn bır kenarına iliş- rıy e Ferbada. bakıyordu. Derlınl 
m~ olan Sara, Hiişımın lıu ya lı koca hortum mu ka.ldu'dı ve li'er 
cşı Sara ba.ygınlıkl:ı.r gcı;,iriyor- da ıın omuzuna koyun. Onun bu 
duc. harek ·, hortum a tı da ba za-

ambaz.ha.'le sahibi tekrar· · ·c d b ' " So rı \UCU un ır eam ~ i kırıla-
- •. ıı defa ınüsaadenızi ri- cagmı sanan halk ara da: deh-

ca e?crnn. Sıze bır d Ded yı etlı bır hcyecaıı uyandırmıştı. 
takdım edeceğim. Dede kurnp:ı _ Fa, w li' uzu bir genç 
yammn iki parlak '\e dtmy ca kız eli u. uş gıbi sakin ve 
meşhur yıldızianndan b ridır memnundu. 
Onu işıbn·yen ka mamıştır. F ~ Hu§im Efendi, f' · önünde 
kat :nz. sevgih İstanbul halkı o-
nu .. sız ılk <tefa görecek ·z. s·u· _ Y ı !ere kad r eğildi ve: 
yük o d - Dehe Hazretleri, hazır mı-

e e. " ~ V ki ~ı.ı: Halkın dilliti son d rece _ ~~ı.z · a t goW. Haydi baka• 

~ışb. Herkes merak içuıde Dedi. Fil Ferhadın arkasında 
ıdı. Dedey~ ~~ ihtiyar, beyaz ılerlcdi. Sahanın orta.suıa. geldi 
~kallı~ ~ıı: büyucü veya i mı ve koca hortumunu Ferhadın 
s~ra ü.Iımı gibi f°arzedıyor; k küçük cebine uza.tarak oradan 
mısı bunun bir göz boyacı ol - saati aldı. Hortumiyle bir crözü. 
cağını iddia ediyordu ne uzatb. 0 -

Za.rif ve genç Ferktd arkası- Sa 
na döndiL Biraz 17erilt:.di Cam ... nk~ patronun "vakit geldi. 
bazl h o.:.- so:ru ına.ıun.amı...~ da sa.ate ba-

ann sa aya çıktığı yerdeki k:ıyormuş aibı' bı'r sanı"ye durd ı. perdeye doğru uH .. ndil. Ark h 
ral.a:rda.kil , "" u - Sor. saati tekrar ine koydu 
dı. ~ er~~ .. 1!_mbul ~....:ıe-.. _ ve halkın hayret ve takdıri m-

c~ .t-L.. sında tro 1· ; 
nin arkasından ne çıkaca w ~ ı sallanı • 
bakıyordu. Ferhad tatlı ı:· _ Evet, &'lh 
7.aketlc: mı ! 

-Dede: muhterem h • • kın Demek t.<ttiiv!'''°"" 
dini gösterir misin? Haşim: 

Diverek perdeyi kaldırdı. Pe_r. - o 

To yodan elen 
.. ·ıe li 

GÜN.DOZ 

T okyodan c k _ ... __ 

haber geldi. Tabının ede
rim ki çoğum.uzun gözlcrınc fi4r 

·. Çünkü gaze rin 
pun olu kısa habel" ırazma 
konmuştu. (24 4 S42) P k aldı
rı z ge<'.ilen bu haberi gergınoo 
belirtmcği mfuıe1 i b~ ödev y
dım. Bu haberı bilhassa. harpd.ı 

ek.eti atle, ibretle o-
ku.malıdırlar. 

l.' 

O J ponya ki harbe sürer· ;ti 
o dularını yabancılardan ku -
mamı'!tır, Japon :ı\lfuı:;u Y•''-\n ı ı 
ı inden almıştu·. 

O Japonya ki yem k icn k 
yönilnden pek 1<anaatlidır. 

O Japonya ki d · vruıın biı- ı i 
nnıf pirinç müst hsilidir. 

O Japonya ki pirinçten, ellf'•t 
balıktan ya.na boldur. 

Bütün bunlara rağmen pırı... ı 
bil tahd t, eti bile minh. ct
mi tir. 

O .Japonya ki aldığı yeı·lerin 
çoğu birer A vrı.ıpa kadar büy" le 
tilr ve hepsi d birer istihsal 
ksynft~r. 

lştc bu bollukta. bu durumda. 
olan bir J pony milli ihtiy t 
tedb'rleri alın.ağı milli ödev say 
mıştır. 

Bu tahlil taslağında~ sonra 
ıbretle dil ünmeğe vardım. 

r 
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hm; başlıya.ca~mızı muhterem 
halk:ı ve arkada larına ha~ 
\'CT. 

Fil geri döndü. Sahanın kc.a. -
nndaki alçak tahtapcrden.in k ... 
narına lıortunuyle üç defa: 

- Tak, tak, tak 
Diye vurdu. Bir saniye durd . 

Arkasına baktı; h'ç bir tıan1c t 
yoktLL Heth--es olduğu yere h-
18Llll1Ş, hayretten donmuş kal
JUL~. Fil i.~aretini duyura.m:unı 
da hıd ilenmiş gibi homurda
narnk tahtapcrdeye üç ikerc da
ha vurdu. lr 'm: 

- Bı:ıslıyoruz, başlıyoruz. 
Ha.;} di bakalım m.uzika 

Diye haykırdı. Piston, boru, 
konterbas ve davul bir anda ça
dın çınlattı ve o ane kadar De
denin bu küçük numarasını 1 ay 
retle seyreden halk, co . .arak al
kı a b.Iktı ve F~ büyu · 
arkadaşını okşamaya koyuldu. 

DcdC' alkışların kesilmesini 
bekliyerek halka. bir sağa bir 
sola bakınıyordu. Birden gözle
rini bir n ya dikti. Tı1 geri
de, çadırın dibinde yeni gelen 
bir grup kendilerine yol açma
ya çalı~ kcna.rdaki boş loca
ya doG:nı yüriiy.nrdu. Başl rında 
gayet te..ı:niz · yiımıiş, beyaz sa
b.liı bir ihtiyar :vardı. Bunlar 
beIJi ki ccoebi idiler. .Thtiyaı 
bro re - bir Asyalıya. benzi
yor F'akat siyah ceket ve çiz
gı i p nUıloniy!e tnranmıı:; sac.--
1 ı. ı .. . . . .., 'rmed"n o 
b İngiliz 

u idd'a etm ktc ı 
( 



orunı. 

Ber O Adam 

e- zı isnatlarda. bulunuyor. Fakat 
burada mahkeme lnızunında hiç 
bınni s5yl ·yor. Bu ta!idi:'tle 
Silleymanın ilk ifadesi h i e
s dayanıyor? Bu sozler! 

endisine kim oğı tir. Bu 
vaziyetten yakınen ladığımızn. 
gare bu ad bır a,ıa.ndır ı; bi-

e g .. rw ttiğtin.ı.i . sliyorek 
bize iftı.ra edıyor. 

Mütehassısı ın ve tnb i ad
lin.in raporundan a.nlıyonız ki, ö
l \--e hava olan ıadam 30-40 
ynş arasmd:ıdır. 

Bir Tnsni İddia 
Reis: 
- Mahk e daha henüz ka

naat sahibi değildir, dedi 
P vl f d ı; etti.· Boyu 1,62 dlı. yaııdır . 

...u.......u.. rica Halbuki Ömer 23 yaş.uda.dır, - Hiç b'r hukuki ve hakiki 
bir kıvmeti olmıyan Abdurrah
man ve Süleymanm ifadelerin
den ba.ı c;ra blZim suçlu olduğu
muzu bı dıren veya if1lde eden 
hiÇlıır d~ J v emare y ur. Bu 
so runle nu ani tmak · ı
ym!ınl ki yapıl n bu k ıl bır 
suU<ru t d !'ti, bir suıka.st tasni.ı,. 
dır. Ortada bir fiile ui:kast dam
gasını ~ uran ve bızı maznun 
mevılmnc sokan yalnız Aıbdurrah 
manın v ul ymaıun tezatlada 
dolu ifadelendir. 

boyu 1,56 dır, mti3lumruıdır. 
M ısı verdik! · rapor
la.rdtı. parcalanan acta.mın kar
nından ı. • t geçır lıgıni de 
s ":>hı.yor! r. H Ibu d ben şabit
lerın ıf lennden anlıyorum ki 
öme hı r ameliy t geç c-
miştir. Bu takdu de her \ ::ı o
lan adam Ömer değil, başka bi
risklir. ömer d , hal n or.t:adaıı 
kaybolmuş olabilir. 
"Bu, haşk Bir Adam Olabilir' 

Birkaç gündenberi tetkik etti
P-rm dosy münd rııcatmda anlı
yorum ki bu paı-çalanan adam, 
bu!!ün kimsenın ıbilmediği başka 
bır adam da ol 'birr. B na ait 
birçok em:a:reler vardır. Dinlen
mesıni ı.c;tediğım ve b z evvel 
adl mı bı dird gım sah t dın-
leniltligı kd rd bu lıu l 
daha ıyi uydınl ınaca.ld"ıı . 

ı r ol r- .) Iü~ Qrla • 
ömenn te~· Ba)an H1lnıi

ye ve Gnlıp Muharrem, diğer sa
h•t H: Y men· ci adm i 
Balıitler \' ıdikleri ıfad Jeı de ö
merfo bi n h geç rme<lıği
ni en a k bu· kilde ifa.de edi
yorlar. 

- l"I' taraf n m ·• ·Hıma.nm:rın 
fıdetkrınden olan sünnet olnıak 
k yfiycti Ömerde mevcut dwil
diı. om~nn akrabaları bu hu
usar dair de- ızahu.t vercceklcr

d r. 4 mart tarıhli 21abtt varıı-
k md bd rrahnıan ö · 
slir.neUı olup olnıudı.ğını bilme
d gıni söylüyor ve diğer bir ifa
d• rnie i e btmun çok yakın b'r 
d stu od ?:ıımı b ldinyor. Bu 
k:u:l?.r y,ıkın biı dost bu ist~n 
n:ınıl haber ar olruaz, ıanlıyama
dıru. Sal yman da kendi elinde 
buyuttü t ömenn bu hususiye-
tınc v lkıf olmadığım söylüyor 
'ki buıı da hayretler ediyorum. 

" V en. .• " 
Bu gıbi kat'i arel mey -

d nda el rur ıı t::ı.hh-tkat ii.mir-
1 ri g en elbise parçn.k"ınn
dHn ve g v k::ılan bazı eşya
dan parrnlanan adamın öm r 

- olduğunu oyliıyorlnr. Beri t! -

p 
ladl: 

Reıs: 

dd" 

- lyi ya. im ı vikıf ohnuş 
buı unmn.ktadır. 

Pa.vlo.11. 
O zabıt varakalannda bazı 

nı:>tlar da varoır ki, bu notbc 
b,ıkıkate uygun degı il'. Diğer 
zabıt varakal:ınna gelinee: ~ 
hıtierin ifad le-ri ka<iıır mütohas-

rm raporhnn:ı a anc - 1 
ın. yıstan 5 m yısa 
'it . ie" 

raftan d""sünımiy rlar ki bir şe
hırı iç r' · biriibirine benziyen 
bıı-çok elbisel müteaddit adam 
ların ı ında olabiliı v altı 1\:3-
uc;uk ayakkn:bıyı da giyebifal • 
HJJhuki ill:eyma.n bir if ~n
d ıenn n.y:ı,..öınd . •:ıh deri
li ve al ı <la kdsele olarak pt..n· 
c;elenm ski biF- ay -kabı ol
du nu bildiri:ıı or. Bu nol·tn u
z rinde du.rnıa.:k l.izımilır. :Ni
luyet tertip edilmiş ola.n bu sui
kasti' iııceden inceye diişüheoek 
olıırsalc rin elbis v ayak
kabılarını gıy.nıek suretiyle bas. 
ka birinin bu · t · bbüs etme-
. de l dahi!iu:leıliu. 

Pa. lor \-aın Edi:ror 
Pa.Ylof tahkikatın tavsii i4:in 

hazırl ol uğu ı •tlarına göz 
ta.r:ı.k .,ı..izl rin devam etti: 
-Tüı:k Cumhuriyeti ilP an·a

nevi d tluklarla hağlı bulıwan 
Sovy t Şwasımn biı· vatanri~ı 

atiyle bu hfüTh :ıin dR.lıa. çok 
tahlnk ve tetkik cdilnwi'ini rica 
edi ·orwn. 

Sül yma.u g en celsede E;Or· 
dufru.tn hir~ok sualler~ cevap ver 
m · Halbuki bunlııı a. cevap 
vermek hadisenin ten ·n'Ürü i
çin elz m.cil. Bu ba.kımJ.:ın lıu 
şahitlerın de dınlenmesıııi isti
yorum. 

~ııwı lkiud ı:.iru!!ı 
İkinci isteğim şudııı': Rfıdise 

yerinde tahkikat vaı an talibi-
adli Doktor Behçet Kan y ve 

dum. 
{Cis terciıman 

lof hlta.bca: 

polis enstitıüsU pr ofet:Kırlor.ındcn I 
I?rofesor Pazouun ber b ıce Vt:r 

dıkleri raporlar da sui! tın çok 
ustaca hazmlan 1~1111 ve patlı· 
yan cismin bir bomba <.l~ğıl, bir 
diruımit V y.ı jobıl oldu!nlllU d:ı 
askeri mütehassıslar bcy,m cdı
yorla.r. Bu madden.in ~cııliklerd 
knllanıhn n erum: z kuru sıkı a-, 
tıla.n cinsten oldub'Unu ilave e
diyorlar. Fakat lıi~ birisi bu 
pa.tlıyan cismin bir şahsı öldür
miy~ matuf bulwıduğWJu beyan 

ıtası1e Pav- etıniyodru. Bu çok ustaca ha
zırlanmış ve adma suikast de
nilen Iı.adiS:cden an!D.şılıyor ki, 
p;ıt.Iıyan ciı;ım y.alruz bir kişiyi 
ö ürnıür;.tür. 

Esasen tahkikat C\TJ!kl 

trıunderlca:tın! ve şahitlerin ifa-ı 
d :ne daha evv d n muttali 
O}~ imkan y ·tur, dedi. 

P ıor · r Tulcbi 
Pavınf: 
- .. .:n., d.1. ç 

b.r p J.:uwı ........,,""""' 
dedi ve sozlcrıne 
etti: 

-Tür 

·erc<len Anla~ıh;ron ıu~? 
Bundan başka kim>eye de za

rar olmamıştır. Bu takclirde bu 
h A • in bir suikast olduğu n~
reden anlaşılıyor. Dinlenen sa
hıtl rdc.: h'ç birisi bu fiilin bır 
sl.lJrnst olduftı.um söylemiy~~lar. 
A Abdurıahmanla SulCi· 

b" · g· iı ilk 'ni if de 
Lwmn da suikaf.tl 

ı a.n ıy.ı.m d 

ere ba-

Abdur:rahnuın fümin Ajanı'? 
Bu sırada so.z nlan avukat, 

Abdurra.hmarun ki.ıru.n janı ol
du0 unu Paıvl ftan tasrih etmesi· 
ni istedi. Pavlof c v p ob.rak 
Ş\lllları söyledi: 

- Kimhı ajanı olduğunu ta
yin bana dü ez. Bu hususu ta
yın mahkemeye ve tahkikat a
mirlerin • duşer. Ancn:.t bu <li
ayı is'OO: i in ve bunların b..r a
jan olduğunu anlatmaık içm el
den gelen her yi yapacağım. 
dedi ve izahatına d m : 

- Bomha.nm patlama yc1i ıle 
suikast yapılmak istenildiği si.ıy
lenılen adam arasındaki m~sa.fe 
başka başkadır. Mulıtelif ea
hitler 15-16 metreden bahsedı
yvr ve yukarı doğru çıkıyorlar. 
Halbuki suikast istihdaf edıl:.. 
diği soylenen sab.JS bu mesafe
nin 6-7 metre kadar olduğwıu 
bildiriyor. Ve bom.banın ise ar
kasında patladığını ilfı.ve '€diyor. 
Yalnız bu ifade ~apılan fiılin bir 
suikast tasnü oldı1nöunu izaha 
kafidir. 

z. r 7J2lpta G ·) or 
Bu sözler de zapta geçtikten 

sonra heyet, Pavlofa sözlcrı .. le 
devam etmesini söyledi. 

Pavlof yine aj·.a.ğa kalkarak 
notlanna bakarak şunları .:ıöyl~ 
di: 

- Ben şahit' göstermek sure
tiyle kendi b::ıJrunımdan davayı 
uzatmak isten ezdim. Fa.Irot ha
disenın tenvin ıçın bazı kimse
lerin dinknmcsine, zM"uret ol
d~nn anlıyonım. Ba arad:ı. 1s
tanbııl Sovyet başkonsolos~a
nesi ..,aförii Mezgumun da din
lenmesini istiyorum. 

,kif ~. ôr 
Şoför Mezgum birkaç defa 

bana benzetilerek !stn.nbul zabı
tası tarafından rev: if ' ve 
nthay.eıt karaıAolda foto~aflaı;
nıızın biribinne benzem dıgı go
rül ret.ir' serbest bıra;kılmıştır. 
Benimle ka.ı'lŞtırılarnk bu şofö .. 
rün tevkif edılmesi de benim 19 
şubattan 7 m.lrta kadar ko~
Ioshaneden dışarı çıkmadıt:?'lmı 
va hasl:.3 olarak ora.da yat1:.ıgı?1ı 
göstermiye kafidir. I%er polis
ler .beni dışarda görseydiler be· 
nim yerin şoföriı tevkif etmez: 
!er ve doğrudan doğruya bcnı 
y.akala.rlardı. .. 
AbduTrahmanın beni gördu

ğünü itldia -ettiği günlerde ben 
hasta oldum ve konsolos.hane
den dışanya: çıkmad1ı:,öını i.ç;ın o
nun bu ifad Jtri t::ı.marn.cn uy
durmadır. Benim bu halimi şo
för Mczgum anlatııcaktır. 

Bu sırada hakim va!ntin geç
miş olduğmm söyliy rek öğle
den sonra maznunları di.n~emek 
üzere celSeye nih$) et verdi 

i inci ce e 
öğleden sonra saat 14,30 da 

muhakemeye tekrnr başLandı. 
Pavlvf sJzlerine devam ıçin rcıs
tcn nıusaade istedi. Reis 1. ü<la
faaya Mt olnuyan, u:ııkil~~tm 
tevsi.ini alak>adar ıcden ışl~r uz.e
rinde konu:~mnsını bılJııdı. Pav
lof son günlerde konsolOshane
d~ çıkmayışının se~pl~ .. ve 
bu tarihlerde kimse ile gonış • 
roediğini ifade ederek söze baş
ladı. Ve 15 nisan 1942 ça:rş:mı~ 
günü söylemek istcyip_de ~ti?
geçmiş olın:ısı dolayısıyle soy_lı· 
yemedığı hususlar h~ so~
lerine devam edecegını bill:lirdı. 
Bu sÖ7Jerinın sw1Cast fiili lıak
kmdaı bazı tahliller yapın.ak iste· 
diw• den buna bir zaruret ol-
d~nu ifa.de etti. 

Uiddeiummni Söylu~ or 
Müddeiumumi muavıni Kemal 

Bora Pav1ofun bu isteğinin mü
d::ıfa~ına taallUk ettıgi için Y'f7.
siz olduğwıu ve bu hU:S~un m.u
daf .. nya bıraltılınasl ıçın m~ -
nuna söz verilmiyerek bir ih -
ıt.ar yal)llmasını talep etti .. 

Ger uı d 'stinüldü. Va:ın.in ~ 
ı::ına ve dıwer m =r.nun

~hl • ti kında 
ndan 

YENi 

zapta bir k:ıyrt ~ !st:efil .. 
ğını beyan etti ve dedi : 

dnğunu da bilmen liızmı. gnr 'tiiVanıh:ırl>i tarafından ölli:m 
Kornılof. cezasını mahkfım ed digi ve da 

- 'l'ürk ceza muhakemalerl 
usulü kanunınıun 135 inci mad
desi maznunun son t.ah,dkn± sı~ 
ra.sında söz söylemek hnkkının 
kesllemıyeceglııi amirdir. 

- Biliniyorum. Dosyada gör ha sonra bu cezasuım mü~bet 
mOO.ifün i · öyl"" zannooiyo- haps~ çevrildiği, ömcrin baba
nım. Lütfen bu hu.su::..:un da za.p sının İtalyan kuvvetleri tara.fın
ta gN'mcsini, çünkü bunun gib · edilen bir e nalıi
dalıa azı e m da dosyadaı. ye mildürl.i.İoÖU yaptJğı ve bu son 
t!a.ybolduğwıu zannediyorum. .hadise dolayısiyle lt:ı.ıyanla.rın Reis: 

- Bu hususta mahkeme ka
rnnnı vermiştir. Gen a.laıı kıs
mı artık müdafaanızda söyler

niz. 

R · : Omenn baha.si Halidi tevkif et-
- Belki ~ zabıt varal(a ı tikleri ve Abdurrahma.nın Üs

başkn. bX dosyaya gırmiş veya küpteki bu tahriklerinden dola-
ta~ çin bir yae gdo- yı lınkkuıda. tnkibat ağı 

Tevsii tahki at için Kornilof derilm.iştir. sıratlı poııt aln.ra:k Türkiye-
M un De\iam Edi~or ye kaçmış olduğundan bahsolu-bir di) eceği olup olm :ı sorul-

dtL Kornilof: nuyordu. 
ornil Söz .Ahl >l' - Bilmiyorum. Y alnı2 bu za- ,~· ...... ....,;.nn.ı.u.ı 

Kom'lof şunlan söyledi: bıt varakasının, bana, tamamı 
- Do yayı tetı:dk ettim. Ediu. venldıği sö lenen do yada ol

diğim in a şudur: Bu wılatı- mııdığını söylemek istiyorum, 
lan ııa.cr le:rle hiçbir ıkimseye d di. 
suik ~ pılmak isten.ilmcmış- R · , sözlerine dev m etmesiı 
tir . .AnlaWa.n bu · er d bir sui- için Karnılofa iı::aret etti. Kor
kn t d ğild'r. Silleyınanın 00.h niıof devnmla dedi 'ki: 
celsesınd verdıği istid d:ı da - S:ınyer polıs karakolunca 
sbylediği gibi o d:ı bu hadı.sc ıle verilen bır zubıtta L!iınartin cad 
hlcbir alfrk ı olmııdığını b" dir- desind 0 oturur en Büylikdereye 
mıştir. Binaenaleyh tahkikatın tı ı:mıdığun blldırilıyor. Halbuki 
daha şümullü yapılmasını talep ben hiçbir za.nıa.n Limartin cad-
ederiın. desinde otıuınadLI·~. Sonra 15 

Cennl AJt ym Söz1f'ri nisan 942 tarihli duruşma. celse-
Bu sır da. müddeiwnumi Ce- sinın zabıtnamesinde ben Türk 

mil Altay ny:ığ kalkarak: makamlannın müsaadesile Tür-
- Bu sözlerin Pavlofun söz- idyeden ynlmak istediğimi söy. 

!erinin tekrarından ibaıxt bu - ledıgim h:ıide bu hu.:ıus da znpta 
lunduğunu ve başka sözleri var- geçmemiştir. İddia makamı bc
sa Kornilofun onları, söyleme- nım kaçmak ı.sted"t'hnu iddia et
sini bildirdi. ıtiği içın lutfen şimdi obun zap-

Hois bu fikre iciira..~ ed k ta g-cçirin, dedi. 
eyvela Kornilofa P :\1lof mı söz- n· ger Kır le 
lerine iştır::ı.k edip e n&liğinı Bu so leı d zaı t:.. gecırilcli. 
sordu. Kornilof " vet" dıyc cc- J{orrulof yine sözleıi'1e d vam 
vap v di. ede : 

Reis: - .Mndmı Öjeni Abdullahm i· 
- Bunlardan baŞ1 a tah:kika- fadcsindeki soz.brin doğl'u oldu

b.n te raii için diyeceğiniz varsa ğumı b yn.nla. bazı tnrıhlcrde 
bunb.n dinliyelim. ha ettiği yolunda.ki ıfadem. d~ 

lfornilof: zapta geçmiş, fak.at en milWm 
- Vardır. Müsnade ed eniz noktn. olan 'M:J.damın, Omeri ta-

söyliy ğim_ rudığı yolundaki itirafım zapta 
Reis: ge<.'ltl.elllli tir. Bu kınmı da şimdi 
- Buyurun.. geç.irin. , 
Kornılof: .Hu su tle Kornilnf ta.hkika-
- Sül yman eylül ayında be- tın tevsii için sö.ınıni taın· mla-

lüyor. H~lbuki bCDiın 16 jkincı- ma.n te\'Sii tnhkikat hakkında ·· celse nimle 3 defa görU.ştuğünü söy- mı~ oldu. Bundan sonra Sül Y- Üçu-
teşrinde Ankaraya geldiğim po- bir diyeceği olm.adığuu bildirdi. 'Oçüncu celse çıtınrıa Abdur
lis kayııtlarmda da mevcuttur. Abdurr: hm.an da ayııı sözu tek- rahmanın vc-kilı Şakir Zl) söz 
Eylül, birinciteşrin vt: ikıncite*" rarladı ve Abdurrahmanın ııvu- alarak üskün koıı.so.loslu,,,'1.Uld n 
rin ortalarına kadar !stanbuW:ın katı söz al rak Abdurrahman AbdUITahruan h u..ında ge n 
h bir yere aynlma.dıın. Bu hu- hak!kında İstanbul zabrtasınd:ın tahkikat n tı°'<>sinm do ı-u olm~ 
susu ta.hkik edebilirsiniz. Müte- gel.en evrakın okwuna.sını rica r dığını, çün:xıü yme ynı k nso -
a<fd t Türk vatandaşlarını bu etti. Gelen cevap okundu. Bun- losluğun ev\·elce Abducru:hm.-ı. -
hususta sire §3.hit olarak gü:>te- da Abd~ po~e t.a- na vize vermış olduğunu. hal • 
rebilirim. nınmıs bır adanı <?lmadın-ı, Ha- buki gondenlen te7.kerc ıle vize 

S san Baki adında.kı arkadaşının ven1miş olmasının bir tczı.ıd t:cş-
Kor:nilof bir müd .A.bdurr:ıhmanın sol fikirli oldu- kil ettigmı.-· · esasen konsolost\ık 

bl·r .....:~det alnını k..,.,,,dıktan v • ledi.. '" E .. _ ... __ u~uu - gunu soy gı ve .ı.nuaıı~-r :..ır· tcşkilatmuzın .ı.sı.<1.Iıbul polısı k -
sonra rusça söyledi ve tcrcilnıa- kıan adli arka.daşının da yınc Al> dar genış olm.tlığından Abdur
nm söylediğine göre "dedi ki: duıTa.lı~. ar.K~da ~~n ara - ra:bmmı hakkınd tı hıikümlerın 

- İkinci bir nokta ola.ı.ı:tk şu- sında komifu!.st diye_ şom:~ al - dogrw u ola.ımyacağuıı soyledi , 
nu sövliyebil.rim. Beni Ömerıe mış bulundugunu soyledigı bc
bera~r gördüğünü söytiyen a- yan olunuyordu. Bu ifndeye Ab
pn.rtıman kapıcısı şahit Kir!ı::o- durralımamn bir diyeceği ol'up 
run aklen malfıl o duJu.ıu bun- olm.ıdıg1 sornldu. Abdurrahmruı 
dan evv lki celsed:} EÖ}lcmiştim. bayır, divc cev..ı..ı:) vereli. 
Tıbbiadli raporundaı benim dedi· Vesi Okuuu~or 
ğim ayn n ıfad ediln:Uş bulw:u- Bunu nıui:.ea..kıp ıddıa makanu 
yor. ttddia makamına yan goz- Uı afıııd:uı gösterilen bazı vesai
le bakarak:) E~er iddia maka- .kin okunmasına b:ıi}lnudı. Oku
mı bütün bunlar ~°'lnen o a- nan biı inci vesika hadise mahal
da.mın ifadesini esas tuıtarnk lin 'c btıluna.n tab ... ncanın numa
dob'l'U söylndiğini iddia edecek rası v m.ı.rkası bildirilmekte ve 
olursa bu ta.kdirde ş:ıh1t K_irko- bu V tlte.r markalı 178190 mnnaı
rwı tekrar bur.aya çağnlmasmı ralı taua.ııcanuı 27 6 941 tari• 
ve ona b:ızı sualler soracağnnı hıııde Rigadn Armanyan tica-
si.ze bildiririm. ret evine tesliın re.dildıği 'beyan 

''İmkiiu Yoldur" olunmfuh-taydı. Bundan sonra ı-

şu.;: ı u \ <i.Dı c.. ı. : 
- Biz Ahdurrahmam mem~ 

lekctc dondükten sonra tetkike 
mecburuz. ömeı· gı.bi bab sına 
silfıJı cekeu bir adamın Abdur• 
rahmanın OOslıl altınd.ı. k mu ı 
vn.r't olanıru-.. F...sas n Abdurrah
man da. eskı vaziyetini görmüş 
ol ydım vekaletini almnzdım. 

Ru ya' a mevzii 
hC.cu r devam 

Madam Öjeni ve Abdullah i- kinci vesika olrundu. Bu Vc.<;ıka• 
!ifa de ayni şeyleri söylemek is- lar Alman Duyiik Elçısinin ku
tıyorum. Madam Ömerin geldi- Ia;.,'ınd:ı infilo.ktcn sonra vaki o
ği sırada kapıyı açm3~ ~ahane- lan a.nzn hakkında 'umune hJs
siylc merdivenden aşa~ m~ ta.han i kulsıK mütelıas sının 
yuv !andığını ve perısau. bır verdiği raporlardan ibaretti. Ra
halde olduğunu söylüyor ':,e, i- poıların biı 'sinde Fon Paı enin 
çeri giren zatın ömer <>!dugunu sol kulak merlrezfade ikon pıh
iddia cdiyorJu. Halbuln mada- tısı görüldüğti, 16 gün :kndnr bu 
mı kollarından tutup ayağa k:-J- akıntıların devrun ~~'l beyan 
dırdığım sırada o kadar sersem 0Junu~10rdu. Dıger rapo ise 
bulmuştum ki i.rcri girt:ll :a:damı sol kulak zarında uf nk bir dc
ilk defa gormesuıc ve bunu ay- ilk kaldığı ve üçte bir nisbctin
laı ca s nru tanımasına. madd~ de ışitnıede bır azalma hasıl ol-

Burada P-vlof söz alarak, a
vukat Şakir Ziyaya hU.Cum etti. 
Puvlof, avukatın tahkirde bu
lu ~mu, mahkemece buruı 
bidl;,ma müsaade edilmemesini, 
mi! .af avukatın iddia maka
mının yerini tutmak azınin
dı.: oldugunu söli~rek bu halin 
doğru olamıy.aıcaguu iddia etti. i y r 

ne • P vlofö av ultat Şaı.dr 

ten ve nı:.ınen imkan yoktur. duğu ifade olunuyordu. 
Reis Konıilofü sordu; öı.~ t.µcu Na.sıl Ayrıldı? t 
- O gün madamı dıniedikten Buno~ıu soı ra. yrnc iddıa ma-

sonra ifadesi sızc teı lime edil- kamı :tarafuı mahk<mıe)'e ve
di reden o zaman bunları sor- ıilcn 1 taııbul · Defteı darlıgma 
madınız. b ğlı bulunaıı Mercan tah.ajl u-
ö ''nin T 

1 
. besıı n öın rin ne suretle ay-

. sU)Or rı'dıh ı gCiı:ctA.-'l"0Il ~•eı-e o.ımn-
Kornılof: . d . I nında Ömcrin rah.?ıt.sız ol-
0 gün onun ilk t t - .d mınu sdyliy • istifa ot.ti.~ 

smda vercL.ği ifad yi o.n: ımamı .. -[ b:Idinliyordu. 
tım. Sonra hemen bwıları el : Dörd.mcii Vesi.k 
nerek sormak ib.atırım'l g . ~- Bunu ml.it:eard.ıp dordtlncü ve-
Onun için tekrar _a.d..-ım ÔJ ıı- sik:ı oiarnk Toros otelinde ö-
nin mahkemeye çagnlmasu ı v merin verd~.71 hn. ... ..uına.m•'" 13~ 
ke:ıdis' bazı sualler so. ı1laJclı 't:> f.AO;y< -
_ . ~b 1 hası old numaralı ar b ın .Auka.rad:a 
ıpm ıçı!.1 una ~zu~im.. • u- Sovyet sefaretme aıt okluzu tez 
gunu soylan.ek te kere okundu ve bu okunan 

Bu sözle~ de 2?Pta. geçtıkten vesikalar hakkında maznunlar 
sonrnr Kornilof scruer~e. devam bir dıveecklerl olmadrld.arını SÖ) 
etti. 22, 23 m ... rt tarlh:1ı z_abıt lcdiler En son vcsi:ka o Yu-
va.rakası Ankara tevkif evmde · 
Kayseride '-·akalanıp gctiriklık- O'<) laıvyadöm. an ·geül nk":'~d~~~'l'alil il-

J. ~· Dos mana cnn su-,~ ı 
ten sonra tanzi ~ ve tavrını bildiren mektup ciruıJ. 
yayf tamamen aradım ve za- a'u. Bu m.ektuptaı öm n ya
bıt varakasını bulamadım. Kay- pılaıı taıhkikat neticesinde Öme
bolnıuş.. rm barosınm bir kadını m~.ina.

Reis: 
- Bu zabıt vnra:kası ne ol-

du, nasıl kaybolur •• 
Kornilof: 
- B lntlymımı. Z 

nasıl y ld :!unu 
isti~ rmn. 

R ıs: 
demki ka~lduğunu l:>i-

haldc o 

sebetinden dolayı ona kızaraık 
öldürmek istediği ve ömere Ab
durrnhmanın komünistlik f riru 
nşılad ~., arasır& Abdornıh -
man ve o.rka.c.b"__lınnnı beraber· 
ce- J...ır içt"'lll'...:ı.ları yn.ptıklao. 
~.l>d ba!basmın ma 

ıı 
ve·~. b!r 

Abdurr , ~-~ 
kom~-~ ... 

Zıyn.nm talı :fr mahiyetinde bır Berlın, 6 (A.A.) - Alman 

Y söylemediğini anhttı. te~~ğıpo. :nya v Iurm u ka' kı-
Pnvlof, bu bahse aıt beyana-

! hı. tere' ruzlar yapılmış, du ınnın ma-
twın tur ·ç ye ta.m 0 ar<ı.A u- halli hü umlıı.n pü ürtülmüs-
me edilmesini istedi v: bu ter- tür. ~ 
cüme yapıldı. f ·---'-'da '-A' t Mukal.ıele ı~1or Laponya ve tmıı~ ıuta 

Pavlof bu beyanatında, Rvu-
1 
tn.larımız tı;amızu g • iştir. Sı

kıt Şakir Ziyayı beceriksiz, ca- ıvastop<>l. Kere: ve K kasyad 
hil ve nezaket.siz diye tavsif e- asken tesı ler boinbaln.nnıı ır. 

diyordu. İ t •d 
Avukat Şmrlr Ziy tekrar söz ra a ı a 

alarak P vlofun bütün bu sözle· Bağd:ı.t. 6 (A..A.) - Harp di-
rini lre.ndisine iade ettiğini bil- va.nı g en Mn.yısta Ra! it Aıın·n 
dirdi. yaptığı hüküm.et darbesine i ti-
Bımdan sonra Konıilofta.n r:ik edeni rden 3 kişıyı idama 

tev"~ tııhlcik.ı.t h::ıkkında başka mab.kıim etmistir~ Bunlar ara.-
bir diyeceği olup olmadığı so- nda. Raşi1 Alin1ıı İktıs:ıt Nazı-
ruldu. n olan Dun.us Saba.vi ilo lı or-

Kornilof şahitlerden Kir.korla dusunun zırhlı tümeni eski ko-
ö ıunin tekrar çağrılarak din- mu ru Albay Fehmi r. 
lenilmesi tnlebini tekrarladı. ~----

.. ............. ....,ion*1minln Mütnleası 
Mütal ı rWarı iddia maka.

ı;ı:ıı Pav W1 tıhkikatı biday~ 
ü:ndenberi işi rnüğala:t:aya bog
mak i.stcd4,'mi; şeytani bır tabi· 
ye ile harek l!t et~.ni. tevsii talı 
kikn.t h · n aki plerinin 
tahl :tı başka yofu se\•ketm 
ma.ks, eliyle yapılmış olduğunu, 

n 
erler 

O uyuculanmız, on 
Aj ns ve telgraflara ait 

haberi i bugün 
dôrd ncü sayfamızda 

bu acaklardır 

Patates ihtikarı 
Son gü.nl pa fiyatıı,. 

n yi.ikselmekte de. etmekte-
dir. Dün l"iyat Mııra1rabe Büro
sunwı bütün kontrolörleri bu i
şi takibe memur edileıek ~hri
mizin bütün mıntakalanııdaki 
piyasa durumu tetkik etmıs-
lerdir. Bu a patates 
dar tış yaptıkları görUlerek 
b kların ta.ki ta geçilnuştir. 
Diğer taraftan }Y.ltates 

tacirlerinin dertaze patatesin ki
losunu 75 kw:ışn sattıkları gö
rillınüatnr. Bunlardan birer nü
mune alınmıştır. Taze pa.tatese 
henüz fiyat tesbit cdi mediğin
den bu nevi pata tlroca ~t
kik edilmektedir. 

tTtZAR 

Yazımızın :fö.zla'lıoöuıitı.n "Ha7 .... 
reti Musa,, tefril.ıım.w b gl.il't 
neşredemedik. Özür dı eriz. 

( S; 6 } 



En Son Ajans Haberleri 
(Başmakaledendeoo.m) Iİİiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iİiiiiiiii•iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill 

Bir temizlik 
meselesi 

peıvi hırsızlıar, diyorum. Çü:ıtltö • • 

~~~~~ :.çııitııa~ Madagaskarda ikinci cephe 
kasa.3'1 !boşalt.an bir hırsızın F . 
memleket için teşldl ettiği teh- ransız mukavemeti 
tike içimizde namuslu 'bir adam 

gibı dolaşın, ihraz ettiği mev:ki sı'ddetlenı·yor 
dolayısiyle hUrmet ve riayet gö- U 
ı·cn, ticaıet aleminde şöhret bu-
lan b r takım hıraızlann mem- <••ı ta~atı 1 tftcıt .. yt•d•) 

leketin nhlakma, idaresine, şeref ne hedeflerinin çok yakınine ~ 
ve namusunu. karşı w.şıtll ettik· rŞneğe muvaffak olduklan şim 
lori tehlike yanında hiç knlır. di Londrada öğrenilmi<Jtir. 

Bir araW~ hükı\ımetin Büyük Dakardan :Madagaekara doğ-
Mıllet MeclısJ.ne bir kanun lAyi. :ru üç Fransız kruvazorünün yo
hası vereceğinden gazetelerde la çıktığı hakkındakı haberler 
bahsedilmi.fili. Hükiimet, me- teyit olmımamıştır. 
rnurlaı mm hepsinden, ıu~um Fransız Muka ı6'meti. .Artıtı 

l ~ r. n. menkul ve gay- Londra, 6 (AA.) - Ofi: 
1 mcml\ul • n etl d hnkkında Saliihivetli mahfilleı Mt da-
ız ! t J ti) J ek ve bunl ı m gaskardi Fransız mukavemeti
n<: d n gd hgın nlıyacak, de- nin arttığını b:ldinyor. lngıliz 

u. Bu .!in adisin arkası kuvvetleri çıkarma yapıldığın
ı ' b ıgün mcmle- dan beri 32 kilometre J;arlıu ıler 

k ) n ve n mus lemişlerdir. 
ın . • ını g,jrnıt hle f "!/ili;. J 1ı ı l~ ı 

ı om .i i lt\<.n koca bır Londra, 6 (A.A.) - \ 1
1 ıcfon 

1: l i'1 ı, , ımı) .... ordu ıı hulun- bildiriliyor: 
d · •u ı u kJ,aktn. İngili1.lı'r, Dıege - :mı.r·ez de-

ı 11 yci H'.ucı, önıit niz üssü ile Madagn.skar'ın di
ıla bozucu, knrakter ğer kısımları arasındaki Saintan 

' l u nıanzaıalar C'ı c::ck- drakaka berzahını kontrol et
l • uı. Re men knZ< n<lıl 1 • mcktedirler. 1ngılız kıtnlan cf· 

n kü UCLtk :,e \llnunu radmdau 20 bin l ısı tsıarruzlara 
, ld g- nı;; 'kını l ı ın a- iştirak etmektedir. I 
'11 , ı.ı 'e ha) at tar.Gla- /.Aıool Bı'Tl c Gk_/'yoı 

ı ı ı, 1 l n 'eya m ·tr lcıı- Londra. 6 lA.A.) - Tnnes 
n tuv: let '- eb lannı gor- gazetesınin Fransız • lsp,myol 
dut,uı üz zaman bu p r ıJ.ırın hududundan aldığı b r h lıere 

·n geltl~ğini, kendi kendııu- gl>re, M. La:-. al, Madagaskarın 
uyorsunuz ve "Milletin ke- i. galinden doğan vazıyetı tetkik 

M ı <l n C' Jınıyor!" dedigiıuz kin Berline gidccektu'. 
zam ı içimziu sızladığını h if'se- A ıno-ik<t / ngiltrr• ıJF. 
diJ oı-sm ız. M :::.1ıherctc He ır 

Ben k lbrn eminim ki nlt!vki· Vaşington, 6 (A.A ) - Hnrı-

A vu s tralya 
hükumeti buna 

katiyen 
muhalifmiı 

Berne, 6 (A.A.) - Stefani ı 
Melburndan bildirildiğine gö

re, Avustralya. hükfuneti ikinci 
bir cephe kurulması hakkındaki· 
~<>iliz - Amerikan projelerine 
kati surette muhaliftir. 

Avustralya hariciye nazın M. 
Evatt, bu işe ait olarak ınllllan 
söylemiştir: 

"Bu cephe, 1ngiliz . Amerıkı.:.n 
kuvvetlerinin bÜ\ "'k 'biı kısmı
nı yutacaktı!'. C ~r·nc ··1um ıch· 
didi ·yiil !enen A\'ust: vada fii
lt.>n kendi basına bırakıimı ola-
caktır... · 

Kortegidor 
- Ua:j tunıfı l incide -

\\ ainwı,ghl'a bir me&'1J gon
deıerek ~"ilıpi:rılerde h~~ıa t.a~pış 
mal ta olan a ker t ı-iıı knhra
manca miicl, fan'-ınI o\ miiştiir. 

AJ yab llava 1'-frw mıt 1 
Za l fcdil<ti 

'l'oh.~·odn.n resmen bılclirıldi
ğine göı c Birman~ adak Jap n 
kaı a or du~m km vetlcri 4 Mayıs
ta Akyab ha\'a alanını ı. gaJ et
mislerdır. 

I galin E lıC"ı? 1r ·ve ti 

Madaoaskan 
F ransıztara kim 

Kazandırdı 
(Baı tarafı 2 ınoi &~yfııda) 

4llkt.ı ve iFornıozdan kalkıp Ma
dagaSkar adasına geçti, adada 
keşiflerde bulundu ve Madagas
kar adasını Fransa ıhük{ımetine 
teklif etmek üzere F.ransaya 
geldi. 

O vakitleı ı.-':ran.sız tahtında 
meşhur Ondordiıncü Lui vardı. 
Kral. l 1 car Kontunu nezal etle 
kabul ettı. Kont fil Fransız Mi
kümdanna Fı'fı.rlSa nam ve he-· 
sabına bir lic H:.. se-"er ı~ c tertip 
:dilip bu hı wtl bırlikte Mnda
g:ıskru a gitme) ı ve · dayı Frnn
:;a namına uı.ptcylcmeyi t.efillif 
etti. H:ı:tta bir ıivayete göre bu 
tekJıfı b'.zz.-U OndördüncU Lui 
yapmışt. 

Kon Madag.'lSHn.ı a ındip Gda
yı Fıııns, n mma ıstı1:lya başla
dı. Ru . f t rinde hakiki zM•cesı 
J{ nte J3,{. o' k1 de kendisine 
reial"ıt edi~ rdu. Mad:ig.t.Sgarlı 
kadınl. r nuhu~etlı günlerde do
ğan çocuklaıı üldüriırlerdi. Ma
car Kontu yf'rl' ( n bu kötü 
ve ,·:;Jısıyan adetten va7,gc,~ir
mek için (;Ok uğraıt . Lakin 
kendisiyle bırllktt adaya gelmiş 
ol n r>-.10 bl'r~nnın zulUmleri, 
b< ~ağıl la.n }.cadagrut-tarlıları 
ç ıedcn çıln:.n~ rm Nihayet a
çıktan açıra is_ıan ıle Kontu ve 
500 ~~ri in' ad dan kovdu
lar. 

7 Mayıs l~ 

' - -
.. ~ ' " h' 

SABA H, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra gOnds 3 defa muntazaman cfiş1erlnlzi fuçalaymız. 

.. ·' ~ .',. • 1 ~~ • \ ırt; • • 1 . • - • 4t • ,.· 

Beden Ter bi yesi Umum 
MüdürlilğQnden : 

l - Vıluy,·t, k:ı,.~ı Vf' mıir· .. eSPle genelik kli\plerinde bcöen tcrbl,}'eSI 
n ı dle.tl,< nnı çnlı uı m:ı üzere rl. ki r 1 r daıresinde ve mıuı.-ıbak 

rmt h, nılc 50 t:gıtırıen n. rn ed .ıhı (1 \tır. 

Bu n. nızctıe l' 4<: 'l'C'ınıT .. ız veya Aguslos n..vındu Ankarnda yatılı ve 
altı • y d vıcll bır kur tnbı tutul, cnklnrdır. 

JI. - Aı nnıl ın va ıf ve şaı Unr: 
A) Mcmı rıı kaııuııu tl• hır memur için tcbıt edilmiş bullman sarı-

ları haız ,,lnwk. 
B) 35 Y•\5lııı n rıı. i" bulunmak. 
C) A kulık ,.,zıfc.mn yaımış olmak. 
D) Eı • ort.ı: mckh p \ey muadılı mektepten mezuı. v~yn 1039 yılın

dan onrn Eı b:ış Okuluı.drın C'Ikmış bulunmn1t. 
E N ımunesıne gorc uır ta .. hhutnnme vermek. 
G) Mu .ıb:'ık. ımtihonı 'Yulnıı: jımnarıik ve ntlctlctizm'de.n omcU ola-

nak ~ ptırılu• •• ~ t.ıı 
III Tıı1.p ol::ır lnr ılfıyct merkezlerinde valilere, kaz.n ve :ıı.ıhiye 

ınt>rklzloı de k. yrrı:ık.ım ırn iı.txla ile n urn<'<ı t nleceklcrdır. 
Mur. • nı wm.ını nı,,, yet 4 H;wJn n 1942 günU akşamı bitmiş olncnktır. 
l\ - Vc•ıltt:~· ucret Vt: m.,.r. f: 
A 3i15 :;<ı) ılı Tt :ımı K. m nun go c a;> lık \crt'1 ıle beraber kursta bu

lundukları mudcıı:t uırfmdn ı;.ındP 150 kuruşu geçm•·mek üzere harcınıh 
ycvmıvc}erı. 

B) Ka1 .. ııı:ınl;ırın tıolgcıc ındı n Ankar yıı kııd.ıı yol rmısrnfları ve yolda 
g ecck guııl r ıçın h. rcırah ~ ıyelcri. 

\ . - Kurs csn·ıı,,nd, ı. lıı;;m. için giyılecl'k cllıı",ı,; ve :ıyakkR'bı uınum 

mudur!UIH'• ver le< ek 

\ I - Fazlı:ı trıfsılfıt ı ın ~ lfı. etler de Beden Tl'rbıycı;j Bm~e BasluınlıK-
l:ırın. k • 1. <l. c nal 1 ele de k. z. kaym .. k. mlıklnnna miirne<inl lbım-
ılır. <3154 - 5!:28) 

Peyami Salanın 
bir mektubu 

Muharri P•yam Sıı '.:dan dun fU 

mektubu alı ık: 

Aş:ığıd kı ı:ı:ılıımırı dtt:crl g, :t.c~ 
nızde nynen n nı • vgıl. rııııl rıca 

ederim: 
Prırn piyt ı hnkkınd. :-·, ıı;ını ve 

bir ıin aya cbep olan tc• ıı ın gor
mcmlş bulunan okuyucı l .• mı , ııe

nim cV\ elcc bir intıh. 1 ı cı. bu
lundugı.ım hıılde .::onr.1d. ı rııı ı <'tti
gimi snnacaklardır. H: fö,•k teuki
dimde ben Oro Puro p ', 

lonmlen i ·tifade ederPk para ciye Nazırı M. Cordc·ll Hull, ba
kn:;,ıııanl..ııın sayısı bütün mf'm- sı•1 toplantısında. Amc>rıkan 
lek t ııüfu. una nisbctle ancak harp gemilerinin, ıcabederse, Ma 
kü ·ük, hem pok küçük bir uzhk- ıUıgaskara İngiliz aı.;k~rı çıkaı·
tan ibaret~.r. l"akat gö e batan mn.k gibi tedbirlere müzaherete 
vak'alann <;okluğu in:-mıa )an- amacl•• olduğunu sö_,lemistir. J 
lış •r fikir voriyoı· VP. zihinkr An rJri.Jımı - fu1.11sı ... Mwıa.•w-

1 

Ak), b Kalki.ıtada.n 500 kilo
metı e mesaf edir. KaUüta., 
bundan Roma. Japon t.-ıyvarele
ıinin ulaı:}abilcekleı ı kadar ya
kında bulunm or. 

lngıliz 1~ wti . ıi.ratl.e 
Deı-,am F~it1ıw 1 

Dı~ı·r taraftan Bırmam hu
dııdıına geltn suba,·Jaı. su habe
ri n~rmektedirl<'r: 

Benim sk1 bu sefer lngilt<·ı e 
hükfmıetine mlrar .. :at ederek 
Ma.d~lrnr ada mı Londra ka· 
binesıne teklif e~t . Nszannda 
ı<r.msızların idaı i1.lığı tebey
viin etrııi . F'ran ızl, rla bır iı; 
göriilemıye<>ciin' Mlamıştı. 1n
gil' ler bu t<: ltlife ta'b i ha ~r de
me<lilel'. Kont da fü;iinciı defa 
olm·•k üzere. fakat ou sefer ln
gılteı e hlikfımet kraliye,; nam 
ve hesabıı a Mad:ıga:fıtıı.ra cli.ın
dii. Lakin Fransızlru· da ada vı 
kolay kolay eldt.~ çıkarmak i·s
temiyorla.ı dı. Onlar da n.daya. bir 
haıp genm'ri gönderdiler "e 1776 
yılı ma.y m 23 üncü günlı 
ront BenıtJvı:;kı Fi-an ız ilE-nız 
a kerleriyle bir ~ ~mn n tj
ce.sinde alnından kurşunla \'l ru
larak bu dlınyn .a ~'Ö"~hrini ka
parken · M dagaskar da aı tık 
Fransız haılom l'1me ,g-eçmis 
bulunuyordu. 

1 Devlet Denizyollar.ı ila!!,!arı 1 

ııiyc i ;ıra ınd. kı b,.nzev it e ''ıster 

fikır alma, i te 1.!'Sır rılrr.. ı•ıte ,_ı.. 

ham nlrııa, ısk r ıktılıa ı• kr ınuh:ll. 

ne ıknır~e denı:ın, bu lıc•ı?.<:Yı.,lt n o 
te\ aı ıit \ e tesadiıflc ız:ıhı , 1. 111um
kun olı adı m, yn.ı: ıştım. Pcıro ı11-

Yf'~ne iııt.hot darng:ı ı \Urmuş rf ıl

dım. Yalm?. :ıradaki hfınn')'"fh:rln 

tevnrfit ve t<> .. dfıf m. hq,ılu olnb 1t -
ceğıne de asla innnmıyordunı. Mot.
kcmcde de hep bunıi tc'kr:ırlnclıın. 

Dun de nynen ncşrctm!.;; oldlıı;unus 

gibı, Necip Fuıl Kısakul'ckle :uıln11-

nltlm1z n ilk iki esıısı budur. Ben ın
t.hal isnnt chnedığııni Vt! y .. ımrıtlan 
bÖ) le bir mfinn ı;:ık:ırılaımy:ımguıı 

tekı arhyarak iki eser arasında ınU· 
hal hlikmune vardırmak nıunasehct
ler ol.mldıı:ını kabul ettim; Para mu
h. rrirt de ıki eser nrnsındakı benze
yişlen diledigim glbi te!sirde H rbf'ı.1 

oldu ~mu knbul etti. Üçuncü ve sun 
esasa gelince, yazımda hakaret farı 
olunan l!ifız.ları da evvelce Ne<·ıp :Fo
z.ılın benim hakkımdaki :> :ız.ı1arınıP 

karşılığı telfıkki ettim. MüsUıkil bir 
hakarete dt•lalet etmiycn bu muka
bele kanunen de meşru olduğur.a go-

bılaihtıyar bn olayları tamim bti lrri Gerqi ı Safhwla 
t tmı e mc~lediyor. Bu vatanda NeYyork 6 IA.A.) - Mada· 
tloğn hık, t ıni?..lik ven ımus his- gaskaı ın Birlt şik Anıuiknnın 
Jç. bütün kun .. tlcriylc hnkım kayıtsız ve şa.rtmz ta \'ıbıle h 
'c mul.!..(.rcmdırler. 'M(l,vk:ilerin- g ifü: k ıtal an lara.fındnn ışgali. 
d n ı. t' adcye tenez~dil etseler Vaşingtonda, \ 'isi iJ,. münasebet 
nulyonl r kazan:.ıbılecek lkimsc-- lcrin kesilmesine doğru yem bir 
lPrio temiz Ye mahrum bir ha- adım olarak telakki ~dılmekte- 1 
) at h; nde yaşamaları kalble- dir. Vis•nin her tiirlil tedıütli i<'· 
ri ıft"lı r \ e limitle dolduruy<ır raatı Birle lk Müttefik Mıllet
' e cesaret vı:>riyor. 1<':-ıkat bu lerle deı hal harp halini tesiı; A

n.ı.muslular ve ahl kl }arla en a- decektir. 
cı. ahlaksızlnn biribiı inden ayır- Rtı...-ıJP/f M68ttl TııttıJımm 
m k ' tc-mizl ıi <le ~üplı altın- 1 ... ondra. 6 (A.A.) - \'h;ıden ı 
<la kaim tldan kurt Lnnak la? . .ım· bil<iiriliyor: 
dıı .. \ıii5tımallcı e, irtikôplara La valin Madngaskn.ra asker 
'e ahlaksızlara lakayt kaldığı- çıkartlma.sı harekctıni protesto 
miz, USl."ub'umuz ve çare aranın- mahiyetinde Birleşik Amcrik va 
clığımız giin kendimizden ümit verdiği notada ezcümle den li-
kesmek icabcder. yor ki: 

Biı· ahliık zabıtamız var . Fa- Neticed n $.'l.h~n ne derecPYe 
kat bunun vazifesi yalnız ran<lc- kadar mt>sul olduğunu t.akdir et 
\"U ..... \ ler·ru meydaıia t:ıkımı~ a mek M. Ruzve1te aıttir. ~on ha
in hisar c.-diyor. zann<..'Cliyorum. rt>keti yapacak olan Frnnstı. de
\'arsın bütün randevu evleı i re- ğildir. 
wC gündüz dolsun! Ötcyandnki ,-----------
dılaksızlığm te~ı cttiğ'i mütl1iş. Ekmek 
c;rnek 'bütün m nılcketin ahlai-1· 1 

nı br,zmak tehlike.sini arzediy •l'. • t • h k k 
Ahlak zabıtası a5ıl bunlara kar-ı 1 S 1 a 1 

1 seferber ooılınclicliı-. Umumi 
Jı ~ t k, rı n lı r vatanda~ - BıL'.; tarafı ı incide -

c nd kaynakları hakkınd ark Doktor Lulfı Kırd ı. knbul 
bir hes. p vcrn1ek mecbutiyl'li t•ttigı bir arkadru m zn ~on k
ı lwnd bulunmalıdır. Bunu y· !- mek \'aziyeti ve Ankar. tcmas
n 7. b'ı t b ka~ a hasredmne~ ız. hırı etrafında şu ız;: .ıtı 'cnnış
F,n hi'~iik b"r od c dan n yi k- tiı·: 

- r mi z ta vaı ıııcaya kn<i r "- Vilfıyetin ter lıgınde <le 
heı k , sarfcttl~i p~ral'ın ncr- btldiriluiğı \'eclule muvakkat Vt! 1 
d n "'tldigiı i ~öylıycbilmı ltllir. bütün memleket~ şitmil olan ye
H" ta ı eı:.m\ vazif sahibi adde- ni ekmek mıktarlanı ait ted
dı.:rıiyen' ga.tctecıler bılç ve bıl- birin de\ anı ede eği ş ı bir kaç 
J .. gazetecıler. gün içinı.l' ınahnlli lmkfınlnnn a. 1 

D'r ga.zc ni.a bugiinkü<lün~a- zamisini kullanarak kmek istih 
da n t iı li bir kuvvet ıte.c;kil et- kakının bir gün tam 'e ertesı 
tini malfımdur. Hiikfırn~ mc- gün nısıf olarak verılmcsinı te
muı l '?"ı gıbi onlar da ruşvet • - min maksadi~ le meşgul oldum. 
lubıl'rı.r. Ilüşveti geniş bir mi- Bu imkan elde edildiğinden, 
ıı .ı l abul etmek mecburiyetin- ekmek iı;tihl akı, pek muvald:at 
d ~ ·z. Frnnsada, N:ıpol&>ıı mu- olan bu müddet zarfında b r g,iin 
harebcleri ıamanıııda, meşhur tam, •ani es.kisi gibi b ı giın de 
lı nciye nazı:ı. Talleyra.nd'a P..us bunun nısfı k. claı vcrılec-eı.tiı. 
h · umcti, Rnsyay tical'et etı· B u vaziyete nazaran halkımız 
yası ıthaJi iç.iTJ. bir vesika ver- bugün ek.m~ıni eski miktar Ü· 
mit?t,i. Avrupa abl<>knsı müna..QC.· ?..eırinden alacaktıı. · • 
betiyle Rusya ile ticaret serıbest Mnhnıkat Ofısıne g lince, bu 
değildi. Aucak itha.lıi.t miisaade- Ofil"in kadrosu V..:kıller Hl~yc
si alruıl. r mal sevkedebiliyorlar tinden çıkmıştır. Pek yakında 
ve bittahi büyUk paııa kazanı- bize tebliğ edilmesi beklenmek
yorlardı. lşt.e Ruslar Talleyrandı te<lir. Bu hususta vakit kavbet
kazanmak icm ona da bu iıtha- malen haı ekete ge<:cceğiz.,: . 
Hit 'esik11Jannır. tadını tattır
ımşlardı Hl •ı b ;günk~ c~Jl 
:rnnnn· rı ruŞ\ 1 UL--t' mı. Fakat 
an1 lı,.. mı?. ınana ile rüşvetin 
i ı n lnha şenii olur mu? Bir 

, t ıy~ de 'ste böyle müsaa
<l'- ı ·t gö tı·nlcbılır: ilan vermek 

" , i) le ) t "dun yapılabilir ve 
n ıığu uz kalemi vnta.n a
. in 1, ... ça.lıştrrılubilir. 

ı J!in·oı ki m ~ "le geniştir 
fo çok mühimdir. Ayni 

ı <b va.'kit kaybedilmesi 
! , k derecede mü~ 

\ e mu ·~ldir. 
lli~iu Oahid Y AI..çIN 

İ 7iZAR 
Y n.zımlZlll çokluğundruı "Yö-

ruk Alı" re '$llllZl dercedem~ 
<lik. Karil izden ozilr dileıiz.1 
it ...... ,,.;.---., ,_ ..... WJll. ..L>- ..-,> ..b-

Edebiyat 
Fakültesi 

- Baş tara.t'ı J inci t;a) fada -
giliz, almruı, romen ve klasik 
filolojileri yanyana ba ka bir 
grup t~kil edeceklerdir . 

Klasik filoloji ve romanolo
Jırun kütüphaneleri müşterek 
olacaktır. 

Yaba.nez Diller Etıstitii.sil 
Yabancı diller enstitüsü de 

biı· bina içinde kurulacaktır. 
Önümüzdeki hafta Sah günü 

Rektör Cemil Bilselin nynseti 
altında, Fen ve F...debiyat fakül· 
teleri dekanları ve projeyi ha· 
zırhyan profesörlenn iştirakile 
bir toplantı y:ıınlarak projenin 
son şekli üzerinde konuşulacak
ve kati karar i\1erilecektir. 

M'"ttefiklerin B'rmanv. dakı 
rıctı.t ıl'ri ı:;iira tlf' il<"rlenwktedır
ler. Pek azln Cınli ıl<: 1 .. rrtlizle-
1in .Japonlar tarafından ır edi· 
lece~i muhtemel sayıhvor 

Almanyayı n e fe s 
aldırmadan 

bomba 1yacağız 
(Baı Ur afı 1 inci uy•acta) 

şamba giinü şabahı erim saat
t iki Alman ta.• ·aresi. lngılte
rerıin do<Tu cenubunda bır eh
re taarrıız ederek ins:ınc>a tele
fat 'WC' maddi ha!;: ıla.nı Febcp 
olmıı 1 t dır. Cnn kurt.~ran ek 
leı i. yı<•ırılat' altında kalan in-

r;anlru:ı kurtarın. Jthı mesguldür
lt.·r. 

B. M. eclisinde 
Eöl dognı olamıyacağını b m~ena!eyh bu kaydın ka dınlmasını 
istediler. 

Süleyman Sını. Ra.Eıh Kaplan Ye Ziya Gc\ h~ ıse bizde eY-
liliğ'in ananevi olduğunu ıleri sürerek layihadakı kaydın aynen 
ka lm~rnın taraftar bulunduklarını bildirdiler. 

Netıcede l~vihanın bu maddesi avnen kabul edıfdi. 
Kaza hakki salhlıiYetıni haız ola~ nahıve meclislerine bir 

litadan on lirava kada; UC1ct ,·eıilnwsi huı:-usundaki maddeve 
Adliye Vekili itiraz eder€k bu hakkın Sulh Mahkemelerine ,;e
rilmiR olduğunu. binac•naleyh kaza h ... J·kınır: nahıye meclisle
rinden kalkmış bulunduğunu sövledi. 

• fadtlenin müznkernsı Medisın Cuma gıinku toplantısına 
bırakı l dı. 

Fakirlere verilecek şeker) * B. ~f. M. Biitre Encüm••ni P f\.zartcsi gtiminden itibaren 
varidat bütccsini, şekere zam layihasiyJe muhtaç aılc!erc ayrı lan 
5 milyon liı alık seker ta.hsısatı kanun la) ıhalannı tetkik ede
cektiı·. 

Subaşı teşkil atı 
* 1942 mahsulünün köylerde tesbiti için ha.zJrrnnan subaşı 

teşkilatı projffi ' ·ek iller Heyetıne verilmiş+Jr. 
Çukuro' ada yt-ni arpa mnhgulü idrak edılıırif> olup bütün 

Çukuı ovada Çeltik ekımıne de baslanmıştır. 

}nlıisarlar lstanbul 
Başnıüdürlüğünden: . 

içki ~e tutun satıularınııı t• lerınd"kı atış tc2kerel<!!'lııln mliddeti 31 
1.ayıs 942 ak mı oı e c;:c ·ur. 

atıcıların yeııı t k reler ııı kul ylıkl. a ~bılmc'cr ıçın mıntnka ıti

bnrile ıışn2ıda o • rıkn gunle de dükkfına aıt kontuı atlan ve t..'Skl tezkere
leri ~e ıkı er ndct foto Oa '11 J{abat .. ~t.1kı b Cıdurlü.Gilmüzc munıcrıat 
etmeleri ve 5 H i:zlr. n 942 rık • nıı saat 17 den onra ya ıl cak kontrolda 
tc.zkcreelrlni almıyanlar hakkında kamını murımele ~ npılncnı:ı ılan oluıııfr. 

15, ı6, ıs 20 M yıs 942 .:unlen Beyoğlu, G. lııw, p, n altı, Şı lı "e K -
sımpaşa ırıınt. ka ınd. kı bayıler 

21, 22, 23 Mnyıs 942 gunlcrı Sırkecı, ve Bey. ZJt mıntnkaıııuduki ba-
yılcr, 

25, 26, '27 M:ıyı 942 gunlen Ak aray, Fatıh, Brtlat, Bakırkoy rnıntııka-

ıındakı bnyıler, 
28, 29, 30 Mn;vı 942 

Bogazici bayileri, 

n Beşıkto Rum li Boı.:azıçi ve Aıuıdolu 

1, 2, 3 Haziran 942 gunler Üskı dnr, Kttdıkoy 'ErenKoy mınt.aknsındaki 

bayıler, 

4, 5 Hrıziran 942 g lnlcrl de Ad lıır mıntnkasm<kıki bayıler. (5032) 

lstanbul Fiyat Mürakabe 
Komlsyonupdan: 

11fın No.sı: 166 

1 - Toprak Mah ulleri Ofis tarafından halka PEJ' e de olıırnk sa1.ıl
m. k uzerc mutemetlere teV21 olunan kuş yemi v nrpnnın perakende sat.ıi
larında elde edılecek kôr mı'ktarları ikincl ın. ddede g&terilmi:trr. 

2 - Kuş yeminin Ofıs sa iintı olarak devrolunan ellerdeki nuiliye-J 
t.inc ldlodn yakın semUcrde 3 ve uzak semtlel'de 4 kurua ve arpa7a yakın 
semtlerde kıloda 1 kurua iO santim ve uznk semi:lerdc 2 Jı:unııı ilAve edile-/ 
cektir. ııcın olunur. Qi22)il 

Kara.de11iz hattı 

.ı\SlAN l'e ~KUl1SAR At 'f'l'EHİT Ç1Mt~NTO ve SU 
:KIJtE<Jı )•AB.a lliALAIU ANONtn. ŞiUKF...TİNDEN: 

1kıncı D. "etmıme - tk.nLı 1lfın ~ • • r ,ınızda Para pıyerune nıt d:ıvıı
nın mcvzuunu te kil eden hıcbiı rnc
St'le. .kRln adı. PEY A Mi SAF.A 

A ı .. ı: vt &:~ılıısıır Mlıttchıt Ç ımeııto 'c ~u Kireci Fabnkalnrı Anonim 
Şı < lı hi • t.>tl. lmır ın ~ ıdek ı uznaınt.•yi muzııkert' etmek uz.ere f~vkalAde 
sun u l~tlırın . d .. vı·t olundul: :-ı 1:> , n ı 42 t rtnlı oplantıru Tıcaru 

Kanununuı Mu. ddd 386 ncı m.ı<ldcs ıım lilwm gösterdı&i nisabı 1çt ma hA-
sıl olrr ... lhgmdan ıµr>.etı n ezlm c hisscd .. aıu ~rıgıdıı yaz.ılı ayni ru:znamcyi B A H ç E 
mu:ıc ,;:ı.;rt' cylı;nıtk uzcrr 2G Mayıs 1942 lanhine müsuıiıf Snlı günu sant 15 fl • 
t<' BQ gluncl. 'I ( l>o..ş nd. Plrı palas otclı alonlarmd.., vukubula<-ak ikınd MERAKLILARINA 
bıı fe\' , !?.de toplı ntı.) ;ı d.' t olunur) r. 

RUZNAMEf r JZAKERAT 
1 - Muamd~ ı e\\ı:lı;)c 1937 en u.dc lı:ışl.ıyıp 8 Teşnnl.S<lru 1939 ta- Modern vıllü bahçeleriniz ıçln 

nhındc le kal!idc c l.ır. k "tor.1.ınnn hı.s. t.daı 1 r umumi he;yeti tarafmdan ka- nadide çok çeşit süs fidanJarı, 
rr.nı b. gl. n. n \ <' fakat lı lfııl ıı.:r. ''c intoç edılmcmış oean şırket sennay~i- sn1on ye:ılllikleri vesaireyı Qtta- ı 
nın ı 490,00.- lı , y. çıırn ılm. ı keYfıycti, hilnhaıe hisse cnetıer1 kıyrnctı köy Ankara Sahtesinde bulabı-
ıtlb, rıyesmin te.-:yıd tn 'V\ ıır cdılmes1 uzerıne 19 Kftnunucvvel 1940 tari- lirsiniz. V A 8 1"1.: 
hinde fevk:ılf dt ol::ır.ııc top!. n.ın hısz~d:ırlar umumi heyetinde yemden 'kl•- .... •••••••••••• 
n.ıı ulm~ ve ı a • d .. vtr i mesele"ındcn çıkan bır ıhtiliıf da bu urr.umt he
yet;; ~z.ülun u~ ioi. 

Veni neşriyat : 

lslam-TOr'k Ansiklopedisi At ı>ld.ıg m' •IJHt h'mas edılcrt_ok .ılınacaıı: ııet.ıccye gore tekrar top
lan ,ı,;. k fovKalao~ hı c'l.I, rhır umumı hcydincc bu hususta k.ıtl hır .karar 
verılml'Sl ne kur l' K numıcv' el 1940 ı . rihli umumi heyet tamfmann ka- intişar eden 33 üncü :nushasmda 
raı .ıltın. • lınını olliug.- daı İdare Meclisince yaı ılınııı olan temaslar v~ ınuhim ilmi bahisler vardır. Tavsı-
tt:tkıKlcr netı es n o ek ırket d, h.li niznınnı.mcsının "errmıyeden ye ederiz. 

b. hscden Lt ,ı cı m .. dde ı llll t, dılı 'c sermayenin \ez~ ıdl ılt: yenı hıı;sc se- ıı-----~--------
netlcn çılı. r lm s n .. kkırıdn nihui bir kor::r vermek. A 1. ' 'lJı J şı < ı dahılt nız. mnam~ :nin bc .. ınci m:ıdd~nin ~e :ıı huzı r 8.tt e Tıı lflB ri 

(Ş,rk< tiı serın ye 1 ıkı yuz eksen bın liradan fü, ret olup behen bt Ot;- -
m nlı Jıra kI~md ndc cllı .ıltı bın his c:;c mi.ınkııscmdir. 

J bu hı•«e l!Jled. tınd.ıı beclclı t1m. men tcsvı;ye edılmi kırK altı bin 
be yuz adc<lı 31 K. nıthtıC\\ el Hll9 tııı· hıııdı• kııpan.ın bıtıl.nçol:ırı mu<i
bince m. mu ttmil:ıt f, b ıknl:ır.le bilcumle em al ve mcvl udatmın ışuu 
"Asl .. n \ e E Kthısnr Muıtehıt Çın•cntıJ ve Su K rı?Ci Fnbnkaları Anonim Şiı: 
keti. ne dı' rı nıuk.ıbılındc hali tasfiY~c bulunan Aslan ve F..skıhisr.r şirket
ler. hısst darnnın. hfımıl bulund.ıkları his c cneıfatı adedince tevzı ve ita 
eclılccek ~c m fe rıkı dokuz bııı obeş yüz adedi mı~ d,..n tedıynt mukabilındc 
ılınıç olun. c. ktır. 

Bey.oğl u Yef"li Ae. fubeelnden: 
Yd. Top. •rgm. Az.iz otlu Adil fı.• 

vanduk (52632) ve Yd. P. Tğnı. H. 
lit oilu Reşat Guven (53470) in att
le şubeye miiracaaUan ilfm olunur. 

(6021/6022) 

r "" Yeni Sabahı 
~~ı 

Tttrlllr• ••nelıtl l 
___ ,., Heyt t umı n ıyenın ıtbu crmayt')·ı bir mısli te1.yıt etmcge rıl!ıhiyt:lı 

olac. ktır. T<"zyıdı ;eno yeye karar "-"r ld gi z. mnıı hiık(ımctc mnlüm:ıt vc
rılccc.ktir Sc m. yenın l>lr mıslinclen :f'azh tczyldı eHdemırde hııkum<•tiıı 

IDU\ • fa ntınin h • 1 n mutc\. kkıftır. 1 hrnç olunnn senedııt bedelleri tn
m .. men ı~tlhsal olunm. dü çn t :ı:) _;di s. rm.ıyeye tasaddi ecltl"'rnez. Şırketın aaNaLt K 
ihraç eyliycc i hı s ent:'d. t nın n .r.ıuneleri kablelıhraç Jiccı>litt.-ısdik ık-ı. 1 AYLIK 
tısııt Vt•knlt-tin te~d edılecekur. 1 AVLU< 

Şir t•t hıss\.-d:ır.ınının 16 Hazırım 1337 tarihinde inıkat t'<len :fevknlfı.l<• 1 AYLIK 

1400 K,.. 1700 Krf 

710 " '4&0 " 

400 " 1 00 " 
1IO " 100 ,, 

heyeti umumiye ıçt m. ıncl, ıttıh. z o' ·T rı kar:ırn te\ fiknn W0.000 Jir.ıdnn 1--------------
ib. ret olan serm&:ıyı iptıd, ıyc Y<'nıdcn hıtrbiri be~r Iıra kıymeti ıobnrılc - O 1 K K A T -
ı7 500 aclc•t hıs c enedı ıhr:ıç edılmek suretıfo 367500 Osm:ınlı lir::ıın ıuı fülfıg au..t.miu _._ ... ...- r edıh ı.,.c:tır .-ue.ı ya1Jl11 

n~ Mfl'edilmeain irdl' 
Şırkct hıs <'<l .. r<ınımn 29 Kfır.unı cnel 1928 t:ırıhınde in'ı\uıt eden iev- ı ohwmu ,,. &17aından m"'ullvet 1 

~· l::«fo he~etı umumıye ıctıma~nda ittihnz olunan kıırnr.ı tevfikan 367,500 k abul ed!lnMK • 
Iırndnn ıbnret ol. n cı mn~ eı şırket yemden hcrbin b er llra kıymeti ıtlba- - u ,,. 

rile 38500 .det hı c em'<l ıhr::ıç edılmck suretıle 560,000 Turk lirasına ıb-ı SATILIK VfLLA 
rn ' c<lilmıştır.) 

Şırı<c t dalııl nı7..ımn:ımesınin beşinci maddcsının tadıldcn sonra alcıeR 1 Dcğf.'rli ve lnıJuı ·nı'2 bir J'ır• 1 

şekıl G&ı.tcpede 4 bu k donıın b 
(Şırkttin ~t·rnuı\et>ı behı:rı beş Ttlık liıası kıymctı ıtibari;)esin<lı..ı ıki yuz çcli çamlar ort nda f<'vk. ı. -

doksan sekiz bın lıısse enedine munkrısern bir milyon dört yüz dok an bın de bir kö.k \"C :ı. ııcn rnııkcı -
Turk Iır::ısınd::ın ib:ırettır. mel bir arsa atılıktı 

Heyeti umumı;vcnin t:Şkili ve me\Y.Jotı kanuniye dairesinde bu serma-1•••• Telefon: 408"'ı . .... ,. 
yeyı tezyıcle salfilııyeti olac<ıktır. lhı ııç olunan hisse seııedatı bedelleri tama-
mlle 1ahsıl o1urıınadıkı,;a yeniden iczyı<'ı ~ePllaye muamelesi yapılamaz. His- -------------""" 
se serıcd::ıtı tabı Hı ıhraç olunmadan t:Hel numuneleri Ticaret Vckfıletine 1 Yazlığa gideceklere• 
ıöndenlıp tasdık ettin cccktlr). • Hasır Koltuk 

2 - Ticaret Vek5lctınin iş'arımı atfen t tanbuJ Mıntaka Tıcaret Mudilr-
lllğt.ın e 7/1/942 tarihli ve 100 numı:ırıh tezk(!J'( ıle Girkett: blldirılen ve ve mobilyamzı 
idnrc Mcclısı raporuna nynen der olunan iki maddenln :Jirke-t dalult nızam- ~ yerden UC U Z 

Tıc:ırct Kanununun S85 incı mnddesi mucibince hıssedarlnrdan bir hı. - İstanbulda Rl2'apaşa 
narr:ı •u c ılnvesı hııkkırıdaki teklıfin ınilT.akcresi. 1 

SeEı ol uıı o,lhı ou muzakereyc iEtfrfık ve rey ifa ctmcğe hakkı vardır v yokuşunda 66 No. 
birden :zıyadc bıı.scsı olan zevatın reyler' hiBsC'ler. nl ıx ındt' tf>Zayut ede: I AID~ FEVZİ'n!n 

ı o ıçtımadc haı.ır bulunmak lsüyt:n ?.cvrıt, Tı aHt Kannmınwı 371 AS MOBİLYA 
inci m .. adcsı mucıoıncc ıctiTJUl tarihindev bir lıalb f'VHtl bı krmi .U-ket - Ma.ğa7.8Sından alınız. 
merkezınc tevdi ctmeltdirlcr. 

B •• knlr.ra tevdi edilecek 1ıi&se SCDcdnh nm'lnl,llıncie ~ m:ıcak mektup.. 
l::ır şu-ket .ınerkezın<! ~vdiat D>Ghi7ctinde olım~ı't 14 ~ E:<Jllcccktır. 

letanDul: 6 Mayıs 1942 
MECLiSi iDARE 

.. hlbt A. CetNlleddln 8•r9'of111 

Ncırlyat MDdUrU: M. Sam i Kar"i~ 
.... ld'iı yer: (H. Bekir G Ursoyl"') 
A . c.maıeddln S.nıço§lu matb••fl 


