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Hindistan! 
meselesi 

Omerin parçalanmış etlerini muhtevi korkunç j Milli Şefin 
Coğrafy _ 1 

llindislanıh yaşıyıın ka.~imler 
\·e ınenıut bulunan müstakil 
d~Jet:Jer tiirlü türlü teşkilat
lara bağlı siyasi birlikler ara-
SUıda müştA"rek nokta, hepsi
ttin llintti olmasmdan ibe.ret
lir. Biz de hep Avrupahyız. 
l<'aım.t muhteut devletlerden 
f.eı;ekkül ediyoruz. Bir Avnı
Pa birliğini temenni etuı(inüz 
gibi, bir Hint birli~nin te~-

kavanoz karşısında dört maznunun vaziyetleri 

. lıüı ettiğini gönnek de isteriz. 

Yazan: Hüseyin C!hiJ Y ALG!N 

•••••••••••••••••••••••• 
Maznun Kornilof diyor ki: 
''Ben bugüne kadar mahke 
menin hakkaniyet ve adalet 
hilafına hareket. ettiği 
hususunda hiç bir şey 
müşahede etmiş değilim,, 

Hakim, Rus maznuna sordu: 

____ ,_ 
Kurumuna 
iltifatları 

«Türk Coğı•atya 
Knr11111ana (,"Ok 
kıymet -ve t"bem 

mlyet -verlyorn-

İnönü, Mecliste 
me,gul oldular 

H indistanda cereyan et
mekte olan müzakerekr 
hakkında Sir Stafford 

Cripps'in bugün malüınat vı:r
ınesi bekleniyor. Bu izalmtın 
gecikmesi bile milzakerelerin 
ne kadar çetin geçmiş olacağını 
bize bildirnniye kilfidir. Şimdiye 
kadar muhtelif H'mt ~iyasi mu
hiUerinin lngiliz tekliflerini ne 
tarz.da karşıladıklarına dair res
~ ve tam neşriyat yapılmış de
gıldir. F'aka:t itiraf edilmek la
zım gelir ki bu son dakikaya 
~adar gelen telgraflar hiç le 
Ul'lıit verici bir vasfı ha.iz liulun
ınuyor. Buna Hindigtan hesa
~ına gerçcki4.ı tct=üf etmek 
ı~alıOOer. İngiltere hiç ümit edi
lcnıiyccek kadar g-eniş ve eö
nı~rt davrandı. Eger Londrada 
lotaıiter ve otoriter bir rejim 
hüküm sür:ıeydi Hintliler de
llıokrasilerle dütatorlükler ara
sındaki farka dair belki de asır
larcsa habrlıyaca.kları bir acı 
<l ·rsi şımctlye kad:ır ç-ol um al
mış bulunuyorlardı. lrıgilizlerin 
bu kadar miisaadekiır davran
~an şüphe yok ki karakterle
r.nın ve bul<arakter üzerine mü
esses rejimlerinin icabınJandır. 
Ha ttA son daJU:<ada lrıgiltere 

ı...'onıa Kornılof hakimın 
$•r6ularıno ceoop verirken 

-~Muamele •iizünllzün 6nündt3 cereyan ediyor. Hakikat 
acılrken Taı 11jans1Jilln 11azdık/arına inanıyor musunu~?,, G.,or~i ~•••vr•n c•.,•""4ırırıı 

t1•rirlcen •nt•r•aan bir pozu 

ADkaıra, 8 (A.A.) - Tlirtı: 
Coğrafya Kurumu Umum! Mel' 
ıkez Heyeti, geçen hafta yapa. 
ğı ille teplantıda K<ıruyucu Baş

iki tarafıdatatmln 
edecek yeni bir 

formül 
hazırlanıyor 

Lord Halifaks 
şu buhran esnasında Hirıt mü-~ 'l 
d~faai mi:Jiye nez:ıretini bıle 

1 

ı Hint kongresinin aşırı '. 
Iü:ıtlilere terketmıye razı ola- t kl'fl · · b" .. k 
Cıı.k kadar ileri gitmiştir. 1 , . e 1 erının . UYU 

Zevahir, Hintlilerin bu şekle Hınt delegelerı tarafın
de memnun olmadıklarını gös- - an kabul olunmadığını 
teriyor. İşittiğimiz bazı haber- .. .. 
lcr sahih iı;e Hintliler tek bir soyluyor 
llinilistan isbyorlar ve lngiliz 
tekJif!erıni müphem bulms.kla [ 
~raber harp sonrasına ait va
ıtlerin yerine getiriloeceğiııe de 
amin bulunmuyorlar. Yakın ve 
Uzak tarihin siyasi vaitlere pek 
inanmamayı bizlere öğretııtiş 

Yeni Delhi, 8 (A.A.) - Krips 
ile Hint Kongresi arasındaki 
görüşmelerin yeni bir şekil al
dığı söylenmektedir. Kongre ic-

(Sonu Sa. ll Sü. 1 de) 

Tercümanlar Ros ı~aznunların anlattıklarını tesbit ediyorlar. [ x lpretli 
kATaaezaa içme, lto•ba ile p~laoaa Ömeria, 

tepla•an et par(alarI .huluamaktadir.] 
hbra, 8 (Hususi ~ sürdü. OJnıa;;ı kabildir. ~~~~~~~~~~~~ 

derlerinin eline teslim edebilir? gönderdiğimiz arkadıı§ımnAın Saat doku2.da maznunlar sıra 
Avrupayı Nasyonal . Sosyaliz.. tıalef,..) - Almanya Büyük ile biribirindeı:ı ayn olarak ııa!o
min diktatörlüğüne teslim et- Eeçisi Elksellns Fon Pft.llen'l na alındılar ve yerlerine oturtul
m<Jkle Hindistanı Kongre par- hedef tulmı auikaat davasına dular. Gerek Abdurrahman ve 
tisi Mecüsilerine teslim etıne>k •bu sabeh Ankara Ağrr Ceza Süleyman, gerekse Korni!ofla 

• A'lıdurr&hman ve Süleyman 
oldukça sakin ve kayıtsız görü
nü~. Bilhaııaa Abdurrah
man ma.znunlar yerinin parmak 
!1klıı.rma dayıınaraBt, etrafına 
dalgın dalgın bakıyor, bazan 
gözlerini bir noktaya dikerek 
uzım uzun düşünüyordu. 

l<'akat Hintliler bu bapta ica
bcden ihtiyat tecl:birlerini ittihaz 
edebilirlerdi. Mesela Hindiııta
nın hür rejimini Birleşik A
ınerika devletlerinin de garanti 
etmesi mümkündü. Y.ilıut müs
takil Hindistanın da iştirakiyle 
Atıantik misakını genişletmek 
dli:ıünülebilirdi. Hintliler uywr 
nıak iste:;eler kendilerinin meş
ru ve mantıki endişelerini iza. 
le edecek çarelcnn bulUilll'lllSI 
her halde kabildi. 

Bizce Hindistan meselesinde 
en büyük zorluk "Hint Birliği" 
davası üzerinde ısrar etmekten 
ileri geliyor. Hint Mecüsilerinin 
en müfrit organı olan Kongre 
lıderleri lngiltereden öyle bir 
~y istiyorlar ki bunu yaıxııak 
lngilterenin elinde değ'ildir. Kon 
gre partisinin liderleri içinde 
evliya kadar temiz ve saf adam
lar bulunabilir. Faka.t demokra
si prensiplerine, ruhlariyle bağ
lı siyasi şeflerin bu liderler he
yeti içınde ekseriyet teşkil et
mediklerinde şüphe yoktur. 
Kongre partisinin Mecüsi ııef
leri Hindistan için hürriyet ve 
istik!ii.I isterken, bu hürriyet 
ve istiklii.li yalnız devletler ara
sı saha.da tasavvur ediyorlar. 
Yoksa onlar müstakil Hindistan 
içinde hürriyet mefhumuna 
bağlı olmaktan çok uzak bulun
nuıktadırlar. 

Hindıstan bizim anladığımız 
tarzda tek bir mcıınleket ve tek 
bir kavim olsaydı dahili rejim
lerlnirı hürriyete yahut dikta
törlüğe istinat et.mtlSi hayat! 
bir ehaınmiyeti haiz olamazdı. 
Fakat Hindistanı adeta Avru
pa gibi bir kıt'a telakki edebi
liriz. Bunun üzerinde yaşıyan 
kavimler ve mezhepler Avrupa 
birliğinden daha karışıktır. Bü
tün bu kıt'oyı İngiltere "Hin
distan birliği" bahanesi altında 
nasıl olur da Kongre partisi li-

yd Ha.lbuk' lngiJte mahkemesinde deve.ın olundu. Pavlof geçen haft:ıki muhak& 
ayni şe ir. · ı re Heyecanlı bir hava içinde çok mede • 'bi 
Avrupada böyle bir diktatörlük kalab&lik bir dinleuicı· ku"tı~' "-- t oldugudil~'-"tayni sırada <>
kurulmaması için harp ilin et- J· = ~ urmamıya :AA ettiler ve 
tiğini bildiriyor ve filhakika bu nünde başlıyan birinci celse öğ- dört maznun da birinci celsede 

Süleym.arun daJıa ağır bir 
be2ginliğin tesiri altında bulun

(Sonu Sa. S; Sü. 1 de) uğurda da bu k"dar fedakarlı- _ı_eden __ so_nra __ sa.aıt __ cı_3)_e_k_ad_ar __ o_t_urd_ukhrı ___ Y_erl_erı_·_'811dılar ___ . __ 
ğa katlanıyor. ------------

[~~~ Mimar Sinan'ın ölüm yıldönümü 
Hintli olmasından i>lıarettir. Biz ----------.... --~-------

de hep Avrupalıyız. Falkat muh- M ef v k A 1 • B •• •• k T 
~=~e~~~~~::t~;E~ aarı e a etı, uyu ürk 
E;:~:S~!:~~ mimarı için_ bir anıt yaptırıyor 
arzulariyle vücuda gelmiş bir 
federasyon da bir Birleşik Dev-

~~~~: :~::r~~~~ Türk sanatkarları arasında bir müsabaka açıllyor 
kı, kendi kendini idare hakkı 1 Bugün büyük' Türk Mım' arı 
teslim edilmeli? I:r'.t, din, lisan, RUSYA'DA 1 1 killtür ayrılıkları kabul olun- Sinanın ölüm yıldönüınüdür. PAS F K'TE 
malı ve bunlara gerçekten hür- Yeni Sabah, mimari sahasında 
met gösterilmelidir. Ancak bu dünya mikyasında, şaheserler 
temel üzerinedir ki bütün Hint- yaratan bu büyük vatan evlildı-
!iler bir tek siyasi varlık kur- Karşılıklı h·u·cumlar nın hatırası önünde hürmetle e-
mıya hak kazanırlar. Fakat ğilir. 
bunu kendileri yaparlar. lngiJ- d d • Vekaletin Yerinde Bir Karan 
tereının yapabileceği şey, Hin- evam e ıyor Ankara, 8 (A.A.) - Maarif 
distanı bu gayeye erişmek husu- Vekilliğinden tebliğ edilmiştir: 
sunda tamamen hür ve müstakil Büyük Türk Mimarı Sinan i-
bıra.kmalkbr. Yoksa bütün Hin- [A.A. telgraf/anndan için Ankarada, Sağlık Meydanın 
distaru tek •bir parç telakki ede- hulfiııa edilmiştir) da Atatürk Bulvarının ortasın-
rek Kongre partisi şeflerinin eli- • ft daki ağaçlığın başlangıcı olan kı 
ne teslim etmek lngilterenin Sovyet Tebliğinde 911 mal • aınıda bir Anıt yapılacaktır. A-
kendi keındisini inkfır etmesi mat veriliyor: "Batı şimal cep- bideler jürisi lıunun için de Türk 

hesinin bir kesiminde yalnız bir h k 1 1 d manasuu taz..1mmun eder. ey e tra.ş arı arasın a müsa-
İngilterenin böyle bir şey ya. günkü savaş esnasında Alman 'baka açılmasına karar ver-.niştir. 

kayıpları 1125 ölü ve yaralıdır. M" b ı G" ı s pabilmcsini bizim ıaklımız al- usa a ıa, uzc anatlar Aka-
maz. Siyasi komiser muavini Kusnct- demisi tarafından ayrıca ilan e-

(S<»m Sa. B Sii .i ti&) dilecektir. 

Japonlar Manus'a da 
asker cıkardı 

1 

[A.A. telgra[larınil«ıı 
lıttlılea edilmiştir) 

Lizbondan Stefani Ajansına 
Verilen malüınata göre: Japon
ların Birmanyada petrol sahası
na yaklaştıklrına dair alınan 
haberler Londra mahfillerinde 
teliis uyandırmıştır. 

(8-0ııu sa. e sa. 6 da) 

.SO- Sa. ! Siı.. 2 de) 

1 HARP ESiRLERİ-
ingiliz ve italyan y ralı 
'harp esirlerinin mübade 
lesi dün izmirde yapıldı 

1 
-İNGILIZ GEMiSİ HAREKET ETTi 

1 
lıınir, 8 {A.A.) - .Anadolu 

•ajansının hususi muhabiri bildi· 
ı riyor: 

İngiliz ve İtalyan malfıi ve 
hasta esirlerinin mübadelesi bu 
sabah tam yedide başlamıştır. 

saat yedide milbcıdclc'-'in evvel& 
yapılacığı La.ndovoıic·<ıStle lngi. 
!iz ha.st.alıa.ne gemisine çıkWar 
ve kuşdaındılar ve mübadele 
h<men ba§Jadı. Geminin iskele 
merdiveni başında bır rnasa ko
nulmuştu. Bu masada lnrrilız 
hastahane ge.miııiııde beynelmı
lel kızılfıB'$ mümessili olarak i:ıu· 
lunan ve Kahireden gelen i.,, .ç
reli doktor Viseher ile bir İngi
liz dokt<>ru oturnıuşlanlı. 

Güneş İzınirin mavi denizin.i 
kucaklıyan yeşil tepeleri ilk 
ışıklan ile nurlarken, kecdileri
le temas eden ilk TilrJr. mümes
sillerine sordukları ilk sual "Işık 
karartma yok mu?" olan ve ol
madığını öğrenere'k. uzun zaman 
•:lanberi ilk aydın ve son eseret 
gecelerini geçirm esirleri nak
ledecek ola.n vasıtal&r, Devlet 
Denizyollıı.rının bay:raklı vtq>U· 
ru, iki büyük sal, romorkörler, 
motörler, bu harp betbalıtları.Rı 
yurtlarının 'birer ı;ıerçası olan 
kendi gemHerme götürmek için 
hareket etmiş ve haurlanınışıtı. 

Mübadele işini idare eden gıır
niron komutanı General Hakkı 
Akoğuz adına gemileri muayyen 
noktadan ahp lzmire getiren ve 
yine muayyen noıkta.ya lr.adar u
ğurlıy.a.eak ve burada da mü
badelenin fili tatbüatını idare 
edeoelc olan hınir nıayn grupu 
komutanı Ya.rbay Cevdet Ulu
ta.nrı'nın riyasetinde heyet tam 

CAY VE 

İngiliz sıhltiye erleri hepsinin 
göğsünde isim ve esaret nıuı, .ı
rası yaztlı birer kart bul11ııan 
ltaıyan esirlerini sıraya '"'Y· 
muşlardı. Bir diğer İnciiliz doo<
toru esirin göğsündeki karh 
keserek dokto.r VisC!lıer'e verı
yor, o da esirin ismini okuyordu. 
Adı okunan esir masanın önü
ne gelerek kendisi olduğunu 
söylüyor ve sonra merdivenden 
merek sa.kin ve mes'ut, bayraklı 
vapuruna atlıyordu. İtalyanlar 
çok memnun göriinüyorL:.r. 

İlk kafile olaralk bayraklı va
puruna dört yiU İtalyan indiril
di. İtalyan gemisinin güverte
sinde bulunan ve ekseriyeti kol
suz, ayaksız yaraJ,Jar teşkil e-

(Boııtı Sa. 2 Sü 4 do) 

KAHVE 
inhisarı 1 Haziranda batlıyacak 

. Yeni zam mezuubahia değil 

Nafia Vekaletine yeni tahsisat veriliyor 
j"Yeni Sabah., ın Ankara muhablrinden:j 

* Çay ve kahvenin inhisar aıtıııa a.lınmıısı ~ )l&kın
da Meclise gelecektir. Çay ve ka.hııe inhisarı bir ~ 
itibaren başlıyacaktır. Bu maddekıre yeniden ~ası 

~ mevzuubahis değildir, lnhisarlar İdaresi §iıııdi9eıı ·ln&ırlıkla· 
ra başlamış?r. Gerek çay ve ge\'ek kahve mwı.yyen bey'.iye Be 
muayyen agırlıkta paketlerde inhisar ldanısi bayö-.olaa;Jiitiiıı• 
bakkal ve tütüncüler marifetile sattırılaca.Jr.br, i 

NAFIAYA YENi 'i'AHSlBAT ~ ; -~ ' """" "' .... .. . ~~··W~ jl 

*Nafia Vekaleti bütçesine yeniden yaptırılıwak ~la 
yapılmış yolların tfi.miri ve yol iŞ'lerinde kullanJa.cak mıı.kine ' 
vesair aletler mübayaası için mevcuda ilaveteıı lıir mil}'Oll 660 • 
bin lira fazla tahsisat konmaktadır, _ .• ., 

HAYVANAT HASTALIK'LARI iLE JIVCADELE: 

* Ziraat Vekii.leti yeni bütçe ile zirai mahsulat ve hayva
ı , natın hastalıktan korunması için mücadele teşkilatını takviye 

etmek üzere bu işlere ınahsııı; tahsisatı üç yüz bin liraya çı
karmaktadir. 



' ( 
eler gö düm? 1~~~ 

an Allahım, biz bu iğrenç 
tJ:Bnedo nasıl barmacaktı:k? Ar
~ ....... O<U.'.ı.;.u Johan'ı bir !kanara 

eseri gösteren biz talihsizler ol- Zavallı HOseyinln 7000 
dıık. lirasını nasd 

Saa.t.ıer geQtilrçe vaziyet gilQ-
leşiyor, durumumuz bcrbatla.51- dolandırmışlar 

- Ş!ıyat, dccLln, sivıirinek, y.ordu. Sivrisinekler elbiseleri- Seyhandan şelırimire gelen 
b!t w tahta!lruru.lıı.n tarafından mizden iğnelerini geçiremiyor- Hiisey1nin 7000 lirasını, Dmbz 
tamsmiyle yenilme-len sağ sa- lıa.rdı annm~ · ve ıtnhtakuru- mnkinamna koyarak doiandn:an 
lil:ı. Pudmga varmak istiyorsak lan vücutıa:nmızı lmşlıyorlnrdı. Bitlisli Basan, Elcni, Evdo~ 
bu oonabet tcf.mcden bir an f!N- O gece biç birimiz bir saniye Anastasya adında dört dola.ndı
vel ~ya baltalmı. bile gözlcr.lmi..?;i kırpnınd.ık, sa- ncı dün yukalannrak dolanfu.r.. 

Ark:ıdaşmı da bu fikrime iş.- lba.ha. bıdar eykuınız knldık. Ben dıklv.r.ı 7000 lira isöı:dst edilmiş 
tiraık etti. Ben de gem."nin ka,ı>- güver.tedo otur.muş, varkuvve- ve suçlular hakkında tahkikata 
tanına. ilk var.acağıınız iskele- timle pipomu ~ etrafa başlan.mıştır. 

·nin •• cresi olduğunu sordum. duman sa.vuruyordum. Tütün _...., .... ..,,.,.... __ _ 

L ) 

yüzde yirmi 
&&..,,., ...... ek yivec::.eğiz 

Bir müddet evvel görülen. füzmn ürerine ekmekteki mısır 
mfkbın a.rt.tıriliuıık ~ 4-0 ka ~ öğrcndiğim:ize g(>. 
re bugünden itibaren :fırm.cıln.nı yüzde 2.0 nisbctinde mısır veri
lecektir. Diğer t:ırattan evvelco §ebrlmim mühim miktarda. has 

1In gcle!: ~· . yru:rmŞJk Bmıtm:dan parti olar:tk dttn 'Mersin,. 
dDı İkb:ı.l vapurlyle f}e!u:tmim tan has un gebnift!r. 

ziatı 

Bir 

---00--

Antares vapuru mtiret· ~~ ~rnm:mınıne 
'-bat t k f ~ arltada§ı mznn, Bnlı• .u:ı ı rnazo açırmtŞ ar tiyeII Arif, şua .. Ap, T.ahta:kil°' 

Dün ~ Ka.lu:futyeri ö.. fi Kfirt ~ Talrta3d~ 
nilnde demirli bulunan 'l'ilrk li .Alımet, H:ıeıba.yram, Emd,, 
bmdıralı Antares bir üjgfuı iki ilr.adm ~ 
lf._açah~~ .hA~ 0117u.~r. başlamışlardır. Bir aralık ~rulr1 
Oğ:ren...uocrı:ımze gere mliretl iKem:ı.1 M!i:ij'gfiJ!ll n:~lSll':t::ı. ~ 
t.obatmdan bazıln.n evvelce ge~ ctmiş;öe de Mfijgiin bu ~ 
mide sakladıkları m.amttan 12 ~ul ebxımnŞ;ir. Bunun üze& 
teıııe!tiesbii:" Nuri, Knna1 :Bak- ne · det1 ~ 

Çol. sıc:..k bir ~"Ündü. Güneşin dumanı sivrisinclderi uza:klaştı- E mel!- • 
çıy ~ıhlcın nl~da pırılda.şan nyordu. H. rnesı a 
• ılçük dalgalar gözlerimizi ti.de-. Ben, İzra.il evlatınrmı taklit § ı Yor 

tekAr 
oldu 

kı isminde - şahm sırtarken talısmı çekerek iı1g8.na. hiıJ 
gUmrük muhafam memurları cum ~ b\ı sırada Kürt Ke' 
tarafından cürmümeşhut halin- malle ynn ağız kavgası~ 
de yakalanmınlardlr. SuçJulnr vüşmiye inkılap eylemiştir. 

hak_km_~ştır. Kavgacılar hep ber .... "Jcr sokaı-

t . or ediyordu. Buna mukabil ederek çölde Jcr.k günlük bir se- SUÜsfİmalİ Bölge laşe Mü.dürlüğtl tarafın 
nt. . , ın sahilinde su kenarına yahati çoktan göm kestirmiır dan ~ılmakta olan G&Y tovzi&-

Tüccardan Mazhar Cemal, 
Hüseyin A w.ıi adında. birinin 
aleyhinde bundan altı sene ev
!vel Ticaret Mahkemesinde bir 
alacak da.vası a~ 

FECİ KAZA 
ğa çıkmışlardır. B.i:rnz 1lZa la!t' 
tıktan soıır.n: Ahm~, Kemal, H8" 
cıbayram, Necmmı üzet:ıne 
cmn etmişler ve bmlilu..U<ll" uzma."l gümrah yeşillik- üm • tı; mevcut stoklar azaldığından 

L ... yu yeşil gôlgeli ormanlık, s· abableyin erkendaı, ne- Kasımpaşa Nahiye bir müddcttenberi yapılmakta 
sa.ı • .J bizi af.~şunn davet edi- birde Malezyalı bir ka- müdürü tevkif olunmamı~ idi. Fııkat son günleroe ithaUl.t 

-:1 birliklerine mühim miktarda yordu. Kaptan afyondan şişmiş yıkçı gördüm. Herife, gelip bor- lstanbu.l Valiliğinden: Tasvi- Hüseyin Avni, da.?a esnasın
da mahkemeye sahte bir tem
dikname ibraz etmiş ve bu su
retle aleyhinde açılan davadan 
sıyrılmak istem.i§tir. Mahkeme 
t..nliknameyi tetkik ~ ve 
.ahta olduğunun farkına vam
ra..k dosyayı Birinci Ağırceza 
mahkemesine havale etmiştir. 
"l'emliknamo İstanbul Eski 1-
kinci Noterliğinde tanzim edil
miştir. Bunan yapılrmnn esııar 
smda; Dimitri Doko De Fem de 
şahitlik etmişlerdir. 

Bir Adamın iki ayağı 
kesildi ve zavalh öldü 

den blçaılda ağır yaral.I% 
kaçmışlardır. 

Ylu!ll ... k yumuk gözlerini açmıya damıza. yana.sınası için s_es_ len_ .- ricfkıir, 1kd•n" Yeni. bah, Va- ~~.ı~kel~1:;,tirn. ·Bö.Blgunlardaıe t~-- ,!u= 
uğı-aşarak sua1inıe: dim p Iul gid -.... "*'uı.u ~-..r~ ~ ~n 

. .ve. e avana ccegınıızı, tan, Tan ve Haber ....,.,.n+elcrinin mc;.;; ........ ·ıne .. cn·ırn...ftnp h.,,.,._ 

Cibalide Abdili Ezel~ cad
deSinde 90 numaralı bıçkı fab
rikası sahibi Ahmet, dün kaça
mıya.rak ayaklanın nıa.kineye 
kaptırmış ve ilti ayağı birden 
kesilmiştir. 

Vak'a ma.halline gelen polis. 
ald1ğ1 yaraln:rın tesiriyle ole:ıı 
Necmiyi Yenişehir eczsh:mmınct 
lmldmruştır. - Vakti gelince ilk iskeleye bir iki kayık daha b lın &'""'-" ""6'4 .............. ~ -- - --r 

varmış bulunuruz. cevabını ver- .. . K.a.....ıı,. ~<4Aı "-UU<as ... ınu..ı 5 Nisan 94:2 tarihli nüshalaı,n- lanmıştır. Çay tevziatına bir, i-
di. ~y~ ckcreı/""'~ hı;Jı da ekmek karnesi suüstima.lin- ı ki güne kadar başla:oacu.ktır. 

- Aman kaptan, bunun gü- ur • ç .. u . aştı ve . - den dolayı Kammpaşa Nahiy.e :.uı----
Suçlu sa.nılan !{cm.::!tle Iiacı

ba.yram yakalanmıştır. Oçünd) 
suçlu Ahmet araıınıakta<lw. nü, sacıt.i yok mu? yolundaki 1:az soı:z-a ~ yerli lalı~ bır- müdürü ile komiser muavininin 

ne de: li~_döndu. Her kayıkta !kürek- ve iaşe memurunwı tevkif edil- Siı· ohnf mm.hte-
çı ıki Malezyalı vardı. dikleri yazılmı tJr. 

Ahmet, kaldırıldığı Cerrah
pa.şa Hastahanesh:ıde ölmiişttir. ---~----

- Denil'Ae zaman tayin edi- Kayıkçılar çevik, uzun boylu, . . k• • 
lobilir mi? Yel üfleyor, su götü· gümrah sakallı kimselerdi. Me- Halbukı .Ya}nız ıa..'lf! memuru ırı " . ao ıyeye Sadabat ve imrahor 

Köşkleri 
Para için adam 

öldiiı·n~ üş rüyor. Vıa.kti merhunu gelince 1 ğor bunlar Çinlilerden daha hakkınd~ bir ihbar yapilmış o-
... -ızili maksuda irişiıiz .. teker-1 tem.bel imişler. lup tahkıkata. ~~nmış _oıma:r-

lernesini yumurtladı Ben, Çin sular.mdaı, Pasifikt la beraber keııdisı tevkif erli1-
" I t n...: ı-_;_ mhö degıwil _s: 1 . b" .:ı--ı--~ ıniş değildir. Nahiye müdürü ilo .ua c un ~ıu o~ 6~u. uzun scı.er er ver.ıruş ır ut:LllZt;t k · · · hakkında · 
b" · ık tan denizcilikten fatiyl Mal dilini . 1 omıser muavını ıse 

· -~zı~ 1:; nu'ktan dem vur 61 e bı:z1·Y!1 . s· 1purdyı m- hiç bir ihbar olmadığından ha-
aıyuue ey o. .- nuşurum ve ı gımı mga n.- kikate tamamen a:ykm ol.im 
m:ıJrta. Çaresız sustum. Hen- ki uzun esirlik a.ylaruıda bir Cı • • ı 
fi hülyala.riyle, felsefi düşünc-e hayli tekamül ettirıni!?1Jm. Şlın- mczk r neşrıyat tekzıp o unur. 
lıe.riyle ba.şb;.ışa bıraka.raık 1ırk~- eli bu dil bllirll~im ham benim, 111 

cbşlann yanına döndüm. Biz hem de a.r.ka.daşla.r.ınw işimize 
· yoluyla mümkün olduğu çok yanyacaktı. Nitekim tcm

b&r adanın içlerine sokulduk- belliğe karar vermiş olnıalanna 
tmı. sonra ikar.ıda.n yolıını~ mğmezı bizim Malezyalılarla 
d etm kararım venım.~ mükemmelen 11I11:aştım. Herifler 
tik. Halbulki uzun müddet hiç- her mülahaza.ya: 
tıir Avrupalı bu iğrenç teknede - l.Tu.krunamiy! cevnbile mu
~va,maulı Müzakere netice- &a.bele ediyorlardı. Bunun ma
.uıde, b.erimsin m.übaieasını şu nası: 
cttmlelerle huliısa. etmiş oldum: - Hayatı olduğu gıDi kabul 

- Gözümlizii açalım, :ır.maJtı. etmeli.. gibi bir şeydi ve böyle 
ta belki baŞka. bir ıtolmeve nst• felsefi bir düstura saplanan bir 
)ıuız. iBe1.ki de bizi Pelula.van adamı harekete geçirmenin im
k:Syllne kadar ~öttirüp bıraka· k&nı olmadığını kim teslim ct
ca."-t kftreldi birka& !kayığa. tesa.- · mez? Binaenaleyh ayni düstura 
clftt c(;mnuiz mfımldbıdllr. !bizler de ister nftemez boyun 

O gün akşama kadar şu ölü ~ecele, her şeye eyvallah diy<.;-
~ ölil teknede hay.at cckt.ik.. (Arkavı var) 

Htndist!!8;~) Milli Ş 
: ~nt ~~T;~~~ Kurumu 
turuımasmı hedef tutan bir an-
;ı;anın ihtimal dışmda olınar 

eöyieniyor.du.. Konçe icra 
komitesinin yeni bir formülil 
mUzakere ettiği lV'e bu formülUn 
gerek kongre w gerek Kr.ips ta
ı:aflııdan ka.bnl edilebilir mahi
,.,tte olduğu sa.nılmaktadır. 

I>iğer- !'tımftnıı 

Yeni Delhi, 8 (.A.A.) - Kon
gre Encümeninin ilk kararında 
aeba.t edeceği, yani mcm.lekete 
~ hükiımetinin teklifle
rini reddetmesini t.a.v.si_ye ede
eeği zamrodilmektedir., 

Yeni Delhi, 8 (A..A..) - Neh
ru İngiliz te.klifiorinin bu.ı nok
talarına yeniden itiraz etmiştir. 
lngilie 1ılanının r.cddooileceğinı 
göıneren bıw belirtiler vardır. 

Jap01ı Dmuz:tı.maaımn 
F®1iycti 

Tokyo, 8 (A-A.) - Salahiyet
li kaYDaklardan bildir.ildiğinc 
göre, Japon donanmasının 5 Ni
sarı sabahı Kolombo'ya bir hü
cumla başla.yan harekatı devam 
etmektedir. Düşmana §imdiye 
kadnr knydettirilen kaylplarıu 
lriilliyetli olduğµ öğrenilmiştir. 
Gö.ı.iinilşe gö.re, lngilizlcr, azar 
a.z:ı.r donanma.lannı Hllit Okya
nus sularından çekmektedirler. 

Lord Halifr;ıks1ın N"utku 

( ... tao:efl 1 inci <Ml)lfada) 

kanı 1ılillt Şef ve Cwnhurreisi
mim §Ük!roıo. ve sa.y_gılnrını sun
mayı ilk vm;ife-bilmiı; ve Maarif 
V,ekili Hesan Ali Yücel bu filıra,. 
n bir mektupla Milli Şefimize 
anetmiştir. Milli Şefimiz bu 
mektuba~ cevabı ver
mişknliı-. 

Bay H:ısuıı Atı Yilocl 
Maarif \'ead11 ve Türk Coğm.f,,a 

B.unımu ~mm 

T.ürk ~ Kıınmıuna 
gok kıymet ve ehemmiyet: veri-
yorum; tarih, tctirik. seyahat, ı 
tabiat aJanJa.rmda ve bu sebep. 
le lkilltürde ve edcl>iye:ttıa: çok 
hizmcrtler edebilir. 

Çalışmasına yrumıda ilgili o
lacağını. İyi dileklerim, bunu 
kura:nlarJa ve beraber Ç aı. 
kuranlarla ve orada çalı~ c=ılt
larla. daima beraber olacaktır. 

Kıurwn fahri başkaıı1ığıru !ka
bule buyuran B~v:ekilinıiz Dr. 
Refik Saytlam da, Kurumllll 
~·gı ve ~kkürlcrini sunan 
Maarif Vekilimizin mclitubuna 
aşağıdaki cevabı vcrmialerdir: 

S&ym 11116all Ali Yi.iool 
Maarif Vekili 

Barbaros parkı 
Meşhur Türk Denizcisi Bar

baroswı Beşiktaştaki türbeslııin 
etrafı tama.mile açılmu;tır. 

Bir aya kadar türbenin etra
fı güzel bir park halini alacak
tır. 
----.ııı.c----

Bir konferans 
Dün, öğleden sonra Gaat 15.30 

da Edebiyat Fakültl'Aıl Fcl.ee.fo 
Profesörlerinden B. Hilmi Zıya 
Ülken Eminönü Halkeviııdc 
"Telkin,, mevz•ıu üzerinde bir 
konfera.:.ıs crmıştir. 

ve Başveldlimıze gönderdig'i say 
gı ve teşekkür mektupları da 
aşağıda.dır: 

Çok 8UA.ft1t Milli Şefimiz oo Rci-
sicümhurumuz ismet fomı:iJnıü.n 

yü./alc k 1ıM.Zu:rla:n~wı 

Büyük varlı • ntzın koruyuca 
kanadı altında çalışmak onuru
nu kendisine bağışlamak ıottun
da bulunduğunuz "Türk coğTa.r
ya Kurumu., umumi merk~ he
yetinin bugünkü ilk toplantısın
da yüce adınızı minnet ve şük
ranla anarak, 'l'tirk yurdunu bü· 
tün coğrnfi luymetlerile tamma 
ve tanıtma yolunda nurlu direk
tifleriniz altında., öcbvini ~1al'
mıya girişmiş bulunduğunu pek 
derin saygılarımla ellerinizden 
öperek u.rzeder:im. -

Maarif Vekili w 'l'ürk Oağ
mj ya K1'n.&:nl.u B~7cam 

Haaan Ali YVGEL 

.MAARİF VEK~İNİN BAŞ
ViEKlliE TJ<JŞEiraüR 

MEKTUPLAlU 

Çok Sayın BayvckU 
Do1\tor Refik SQ!ldntn 

Ncv,yor.k, 8 (.A.A.~ - :&ev,. 
)'Oiik Belediye Dairesinde .bir 
nutuk söyliyen Lord Halifaksl 
dc.:ni§tir ki.: I 

- Hint Pnrtilcrinin şefleri 
İngiltere hüküm.etinin teklifleri
m r-eddedecek olurlar.sa İngiltc
~ hükfunetıi büyük siyasi Hint 
paı±ilecinin yar.dnnına veya iş-

"~lir.it Coğrafya. Kurumu" l Fahri Başkanlığıll;1 JQ.tfen .ka
nım .ilk wnumi merkez hey.eti bul buyurmak suretile şereflen
toplantısında hakkımda izhaı· e- dlı:diğiniz "TUr.k Coğrnfya. Kıı
dilen güzel duygular~ _teşekkür rumu,, Umumi Merkez Heyeti, 
eder, K~1;ID YW! ıçın fayda- bugUnkti ilk toplantısında, ken-
l.ı olacagın:aı ma.ndıgım ça.Iışma,. d' · österll b d w ı· -•• 

. liğine miita.clıa.t etmeden kcn 
dine diişen vazifesini yapmak 
scnında kn.l nc:ı 1d:ır. 

Hindistan harp hıı1indedir. 
Hindistan ordusu 1 milyon 500 
bin gönüllünün iltihakiyle tak
viye edilmiştir.. 

Ea:lifaka şwrliır.ı ili.ve etmiş.. 
tir: 

- Bütün Hindistan namına 
eöz söylemek istivcn Hint kon
gresinin aşırı idtliası Hindistan 
ahniJsinin ..hemen ~ar.ısını temsil 
eden di •er Hint partileri tarn
fındun reddedilmiştir. 

Nchrwı.un Yeni Bir Nwtl:u 

Yoni Delhi, 8 (A.A..) - Neh-

lımnda. bnp-ılarını dilerim. ısıne g on u eger ı uur.-

ka ve himayeden duyduğu min.
Başvc'kil Dolcttır net ve şu''kra.nın ,..nce katınıza 

B. SAYDAM , ... 
arz kararını vermiştir. Bu VB2i-

TUrJc Coğraeya Kurumu Baş
kam Maarif V ek.ilimiz Bav Ha
san Ali YUcolin Milli Şefimize 

ru, dlln kşam bir nutuk söyle
miş ve bu nutkunda :tecavüze 
mukavemet lüzumu üzerinde ur 
r.ı.r eylemiştir. 

Nehrn de.mi§tir ki: 
- Japoııların Hindistana bizi 

lnırtarmalt için geldikleri hak
kındaki iddialan, mfi.nası7.dır. 
Ve tamamiyle yalandır. Bunu. 
Japonların Çin'do ve Koro'dc 
yapbklan f enahklar .kadar mU
kcmmel surette hiç bir ~y isbat. 
edemez.,, 

feyi bU.yUk bir kıvançla yapar, 
derin saygıla.nnun kabulüııil ri
ca. ederim. 

MOllR'i/ 1V6kil& tıe ftTk Ool
mfya Kur.umu Başkam 

IIosnn AU YVOEL 
Mtc.I.t ŞEF MtrliET 

MECLİSİNDE 

Ankara. 8 (Telefonla;~ - Bn 
gün, Cüınhurrcisimiz İsmet İn
önü, öğleden sonra Bllylik: Millet 
Mecslisine giderek mesai odala
rında bir müddet meegul o1mue-: 
!ardır. 

v ·ı . 
ı_ 1 

Diin Öıne.mbit Han 5 numara
da M. Necip Hancı fimıasınm 
elinde bulunan klllliyetll mik-
1:3rdaki nohutlan ~ .fiyatla 
satmakta olduğu Fiyat Mii.r&
kaba Bümsuııa.bilfürilmi§t:fr. 

Büronun .aliilcadar memurları 
mahallinde yaptıklan tahkikat 
neticesinde 15 kuruşa sn.tılmaaı 
18.zım gelen nohudu..29 kuruştan 
sattığı tesblt olunmuştur. Dtik
kfında. yn.pıla.n nrqt::rr:m.ada 11. 
bin 200 kilo nohut bulunmuştur. 
Suç'u Necip hıılrkındn tutula.n 
bir zabıtla A.dliy,eye teslim edil
miştir. 

Tütün piye.sası 

Suçluların Birinci Ağııceza 
Mahkemesinde yapılm dünkü 
duruşmal&rı sonunda bunlardan 
Hii1leyUı Aımmin ~ aene, Dimit
ri Dako ile Fevzinin 3 er ay ha
pialeriiıe karar veri1miŞtir. 

Mersine gelen manifa-
tura eşyası 

Adana, (Yeni Sabah) - Mer
sine gelen manifatura eşyaları
nın dağıblma-mna başfanmıştır. 
Her vilayetten birer mümessil 
giderek bu eşyalan a.Inınkta.dır. 
Bu eşyalar birlik kararfie ihti
yaca göre tevzi edilmektedir. 

Tınbwn, (Yeni Sabah) 
Birkaç gündenberi h2Xaret1e de- Saiktlal Jafltuının taf.Zldtı 
vam ~en ~ piyualan g;ün-ı •iiz_iinden "Savaı '·' ve "Haz.-
de:::ı.gune yııkaclmcktedir. Btlu-aftn rctı Mzua tef rikalanmuı 
bı~,~~~~r:nczi 55--60 k.unr lcoga,,.adık

1 

Ö'ZÜr dilerh. 
şa sa~~- l'VVVVv 

RUSYA DA 

Yapılan tetltiklerden Sada.bat 
ve 1n:ı.rahor köşklerin.in hi~ bir 
tarlht kıymeti olmadJğı anla.şıl
mı§tır. Bu hususta hazırlanan 
bir rapor Maarif V ckfilotine gön 
derilmiştir. 
------•ııı----

Bas•n BQrlij'J 
Azalarına 

Basın Bi.rliği lstanbuJ Mmta
ka.sı Rcialiğtnden: 

Basın kartı nizamnamesi yü
rürlüğe girdi Arkadaşlarımızın 
Basın kartlarını Hükfunettcn is
tiyebilmek için bu nizamnameye 
göre kart alacakların listesini 
lıazırlama.klığımız 15.zımgeliyor. 
Listeye de adı yazılabilecekle
rin Birliğe ödenecek bir borcu 
olmaması bu nizamname hüküm 
!erindendir. 

Kartlarının alınması gecikme
mek için hesap ilişiği olanla.cm 
bunları hemen kapatmalını rica 
ederiz. 

de - tarafı t incide) 
sof, tek başına 43 Alman öldür
müştür. 

Kalenin ceııbcsinde Almanlar 
300 telefat vermiştir. 

inkılap Enstitüsü kanun layiha&ı 
mÜJ:akere ve kabul olundu 

İzmir, (Yeni SabahJ - T~.?1' 
balının Pancar çiftliğ~nde ç;rl.ı· 
an i§çilerrlen Hüreyin ?arta.

kalı par.asına tamaan öldürnıdl 
ten suçlu Halil lbrahim v:e AlJ 
Güvenin muhakemelerine A.ğ)r
cer.a mahkemesinde bf şJıııınuş
tır. 

Okunan ilk tahkikat cvralcn· 
da Halil İbralhm 1akt.ut ile u· 
zun z:unandanbcri arkadaı;lık ve 
ortaklık at.iğini bu sırada All 
Güvenle tanıştığım, bir akş&nl 
Ali Güven kendisine :beraberca 
Hüseyini öldürmeleıı-ini s0yledi ... 
ğini kendisinin bun<l:l bir kaba
hati olmadığım söylemiştir. 

Ali Güven mahkemede ema."I 
yeti evvela arkadaşının işiedif,i
ni söylemi§ ise de Ali biHUıaTa. 
tnmamen inkar vadisine sapmış· 
tır. 

Mahkeme, bazı şahitlerin din
lenmesi için baı,ka bir giine ta· 
lik edilm~r. 

Senelik karı Bab cenup cephesinde kuvvet 
le tahkim edilmiş olan mcskfiıı 
bir nınhal. Almanlardan geri a
lınını . düşınn.n burada 200 ölü. 
ıvermiştir • ., 

* Büyük Millet Meclisi bu- yazılır ve ayrıca. resmi ga7.ete 2 İ9" ~·9 ı· 
giln (dlln) toplandı. Ruman1e- ile ilô.ıı olımduktan sonra kendi- • ül •61 ü l-Fa 
deki maddelerin milzakcrcsin- lerine bir şeref diploması veri- lllaDye eldl.iıw.!.o 
den sonra Türk İnkılii.p Tarihi lir be 

Alman tebliğinde denili)f<>r. ki: Enstitüsü tekili lUyihasının ta- Yukardaki fıkralarda yazdı y-.uaal5 

dil için encümene gönderilcu evrak, belge ve eşyanın Tfi.rki- Ankara, 8 (.A.A,) - Maliy• "Şark cephesinde, _kıtalanmızın 
hücum taaebbilslcn, mu\IJlff.tı.lth 
yet.le devıÜn etmektedlı:. ~ok 
noktada, düşman, neticcsi7. hU
cunrlannı tclmırlamıştır.,, 

maddesi kDmışul:ınw}tur. "Oı;tin- yrıden çıkarıbna.Sı ~tır.,. Vekilimiz Fuat Ağrnh Anadohl 
cü madde şu şekli almı.şbr: "Bü adde; Ka:zım Ka.r:abek:ir k.ilı.'.si- Ajansına aşağıda:ki beyanatta 
tfuı resmi daire TEJ makamlarla y gclen!k maddeye inkıiiqJ ke-1 bulunmuştur: 
~et:, milli kurumlar kcn- !imesin.den sonra istikliıl keli-j - Milli Piyango ida.ı.-esi, 1'941 
di d o s Y a ve arşivlerinde ınes:inin ilavesini ve Şeref def- takvim yılına ait bilAnçosumı 

Han\ ~lerı· bulunan ve inkılap tarihi ile il- terine y:ızılaeak isimlerin ay!'ı- hasıliitında ve safi karında mft4 
. . r ~.ıu. gifi olan her türlü evrak ve bil- ca radyo ile-ilanını ve maddenin .him bil' inkişaf kaydederek ka-

gilerin asıl veya suretleri l'e eş- bu ıSU?etıe tarlilini ist~ ve bu patmı.şt.ır. 
(lhftartıft 1 ,.,;t «ihi/tlkJ yalan Maarif Vekilliği tarafın- teklif ka.bul <>lımnıuştu.r. Milli Piyanı>'n11UJl 1941 takviro 

dan İngıilizleı- 'bu sahneyi mlyük" .:z.._ ın_ •• _ ~erı·ı.;;ı~ rrıııı-k o.-. wuı ı.u.;t.U.lll t;vı:o\. uu-.lıl.C .ı;w Necmettin Sahir maddedeki yılma ait safi karı 2.737.87.3 Ii· 
bir soğukkanldıkliı. ve gülerek İnkılap Tarihi Enstitüsüne V<-'- Şeref yerine Onur de!ırruısini ra.dır. Bu para sa.ntimine kadar 
seyrediyorl:ırd1. rirler. İhlnlfrp tarihiyle ilgili o- teldili etmiş, Zbra Gevher, Onu- ! Milli 1'1üdafa.a Vekaleti Ha.vacı-
Mübadclc.nın tam muayyen lup her ne sur.etle olursa ol'sun ruıı Türkçe ol.m.:ıdığıru binaen- llk .kısmı bütcesinc tahsisat kay 

saatte 00,şln.ması vesatbn o sar şah15 elinde bulunan evrak ve aleyh Şeref kelin esinin kalma- dolunacalttır. Bu nıkarn evvelki 
ıatte emre amaıde ve heyetimizin biibılcrle ~lan enstitüye ba- sıru istemiş ''e NQCmettin Salıi- yıla ll'Z.561 Ura bir faz!alık 
mzır olması. 1ngilizl 'I'l çok ğış'hl.yanl:ll'ln ııı:llan enstitüde ı:ın t "fi re1dolı:uı stlq'. ~c- ge edir. 1941. yılı i<'Jnd• 
mcnuıun etti. Ha.c;taha.ne ba.şhe- bulundurulacak Seref Defterine lis Ctıma günii t-o.Plıwıc:Jktır.. j halka ~ıtı.lan ikramiye mikt:ı· 
ltimıi Yarbay Heiron, Türk as--------·-----------.--.-----. r:ı da 5.174.783 lit'aya beliğ ol-

keri mu.knınlarının tiüyük yar- J E ı· PASJFIK'TE t donından çok mınn.ettar olduk- ponya er lD 1 i ._m_u_ş_u_r_. --------
l~'mı ve ~rd~ltleri: intl_zam ve 

1 

E1çisi An ~araya ~---·-------· 
mükemnı.clıyc.ti:ı fov:kal.adc bu- • 
l~?u~n~ ka.y;Ieylcdi ve u;..~k- g·elecelc Fi:in" .. •Yeni a 
kiliılerırun GeneraJe ıb~ru .. k (AA) J· r 
~ h==-~~ ıun ~e~lin büy.Ük.clçisi cf=~i Amer· ah1ar ı ~~ 
c:adele r.u an<ia muntazam E~hima bugü:ı . saat 14..~0 •fa riczt (! iyor TUrklye llo,,.'!.., 

devam etıncktedir. lta.ıyaııla.nn Bükreşe gelmıştır, General bu- r.B1L1 ta:r.afı 1 i7t<,'Üle) aENELIK 1400 K'f. 2100 Krf. 
ikinci kltfllcsı nakledilclikt.en rada iki giln ka.Iaeak v siyasi "'~ & AYLI tr. z~o .. 1460 ,, 

1 gö ~ mele caktu: Buııdn.n -=.ygondan şu haber wrtliyoı·: 
s~ ngıliz.lerin nakfüıe baş- rus r yapa. · uu 

1 
H"-•t d ~ d" ı AYLU< 480 .. soo 

l:macaktıı:. sonra Sofya "C Ankarn:Ya <loğru ma e7.yaylJ,. v.ı nn a nın ıs· 1 A.Y~tK 150 ,, 
M.iilıadele edilecek esirlerin yoluna c:levam edecektır. ta.nwa, Y<Uıi Gi.ucnin §imaline H.·---11111m--.-.-a.o.o..;,;,"ııı.-

tanı ve knt'i ma.mı şudıır~ İt.al- Habef,i!i nd k. v ıB.irın yauın bir kısmına bir 
ya;n hast:ıılıa.ne gemisinde ikisi .. dalga yayıldıktan sonra Japon 
Albay ve ikisi Yarbay· olar&ar ltalyan ha kı kuvvetleri şimdi bir sükiınet 
yaI"4lı 60 ve sıhhiye memuru o- dAvresiue erlı,nniş glbi görünü-
larai1t 69 bıgiliz v.ardır. hıgilia dönüyor · 
hastahane gmn:isinde de y.arnh y-0rlar. İngiliz menhaındaıı ge-

ve ı.-...... - o'--ı. 344: İtalyan 8ll- Londra. 8 (A.A.) - Britano- len bir haber bu duruı u "fali-
ULl.Dl,4 .ıtıOLUA vanın dip}omatik mnhabiri yn-

ba.y ve er mevcuttur. Yıaralı ol- hayır., saymamakta.dır. 
zıyor: 

mıyan ayrıca 7.5 subay ve ~ İtalyan Samalisi ile Habcşis- A VUSTRALY ADA : 

er.=:::· fl ıa~ EtU ~~e~~~ki: 
lzmir, (A.A.) - Anı:ıdohı a- giltere tarafından kabulü üzeri..1 

jansuun husus! mıılınhhi. biJdi.. ne kadın w erkekler.in takriben 
r.iydl': 11.000 kişi bu karann f}umillil 

Va.tanJanm iEde edilecet ı. için.o girmektedir. 
.tal.yan esirlerini 1inmmmıza ~ 
~ ttalya.nlarm getirdikleri lranda isyan 
İngiliz esİrlerini alan Llandov. 
rycastie İngiliz~ gemı,. basbrıldı 
si, san.t 15,20 de pilot. ve aıib
manda.r.la.nnmtın refakatinde 
İzmirden ihnre1rot eb:Dla'tir. 

ttaıyan gemisi bugllıı 1bareka 
etmiyeOOktir. 

Ankara. 8 (Radyo Grurete-
81) - lrondnki isyanhı.rın bas.. 
tn:ıldığı Tnhr.an Radyomınwı 
~ haOOrdcn ~3tır. 

Sydnçyden şu mııliimat v ri
liyor: 

"Amirallik, Japontnrın Takım 
Adamn en büyük adası ola.n 
Manus'a asker çıkardıkla.rını 
bildiriyor .• , 

FlLlPINLERDE: 

Amerikan Harbiye Nazırlığı
nın tebliğinde: Amerikan ve Fi
lipin kıtaları, Bntaan cephesin
de umumi bir rica.t yapmı. tar 
ve yeni mevzilere çekilmişlerdir, 
denilmektedir. l 
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ıBat &rafı 1 tnc1 M)'fadal 
~ çenesiıı1 :vuehyamk de
lt:in derln iç çe'lô~en enlaşıl
lnakta.ydı. 

Cam kavenoz ve 
iç ndeJdler 

Biraz sonra mttbaşir, hftkim 
kiirsüsU üzcrlnc içerisinde ömer 
trokadın p~anmış vücudun
dan topla.nan b:ızı aza. parçalan 
bulun:uı kavanozu koyduğu zar 
man .Abdurrahman birdenbire 
i;JUzilldü ve stlzilldü. Süleyman 
i!a dalmıştı. Gözlerini aymna
da.n kavanoza. bakıyonlu. öte
~ Kornilofla Ba.vlof bu ka
ıvanoza dnrka.t etmiy-Or gör.Un.
llillcr. 

Kornilof başını önüne eğmiş, 
elinde tuttuğu ti.ir.kçe bir gazete.. 
nin "Tass" ajansı. tarafın.dan 
ııezredilen yazlSllU okumıya çıa.. 
lışıyordu. Pavlof daha sert ve 
di.k bakıŞhydı. Asabi bir haleti 
ruhiye içinde bulunduğu belliy
di. Durmadan dizleri üzcrinde
ıki do y. ;yı karıştırıyor, bir gey
ier okuyor, evraJu yine ıkatlıya
ra.k yerlerine koyuyordu. 
Tecessüs denilen 

şey 

Gözün a2akası ve tecessüsü 
denilen şey, eğer camı eritebil
scydi şüphe yok ki kemik ve et 
parçalaıiyle dolu olan lkavanoz
dn. bı.r iki dakikada orta.dan yok 
olabihrdi. Gerek dinleyicilerinin 
gerekse sayısı otuzu bulan yer
li ve y:xbancı gazctecileri.."l. bü
üin dikka.t.i bu kavanoz üzerin
de toplanmıştı. 

•ır tutam 88~ v.e 
et par-:alar• 

Billiassa. Abdurrahman ve 
Süleyman üzerinde- görfuıür bir 
tesir yapan ka.vanoma param
parça .olmuş bir vücudun ibah
çelerdaı, ev duvarl.a.nnd$, a
ğaç dallarından, camlaT ümrin
den topla.ttırılmıe uzuv parçala.-

1 

nnı ynronda.n tetkik ettim. For
mUl Içinde muhafaza. olunan bu 
parçalar &rllSlllda Ömerin baı- ~ 
riz ve ayırıcı alameti olan iki 
kaşı at"aBUldll!!ri beni taşıyan de
ri parçasuu. 17 santim uzunlu
ğun.eh ort.a.da.n ya.na ayr:ılmış si
;ruh saçhı.rı bul~ııuuı b.!1-ş der~, 
Omerin sünnetsiz oldugunu gos
teren bir parça, v:ıktile maktu
lün kurmadan ameliyat geçirdi
ğini bir bıçak çizgimle bclirten 
deri kısmı, boyunun aştğı yuka
n 1,62 olduğunu teSbite ya.rıyan 
ayn:k bılcğ.inin aşık kemiği var
dı. 

~ ulaakeıne 
başlıyor 

Salonda bulunan.hır biribirle
riııe Ga.ÇJ., aŞlk kemib.rini göster
miye çalışırla.ıicen saat ile..-Ie
m~şti. T~ 9,30 da. .Ağır C.e
zn mahkemesi reisiyle cumhuri
yet müddciu.mwnisi Cemil Al
tay, müddciwnuıni başnıuavini 
Kemal Bora salona girdiler, yer 
lermi aldılar. Tercüman Vehap 
Tebriıinin yanında her ihtimale 
kanu ikinci bir tercüman olan 
F.§ref Deınircan da bulunuyor
du. 

Cellıe &~diktan Sonra 
Celse .açıldı. Reis Sabri Yol

daş yeni tercümanın hüYiyetini 
ıtesbit etti. v c yemin ettirdikten 
.sonra Eşref Demircan.ın tercü
ma.nlığiyle duruşmıya başlandı. 

Evvela nail> hakim Ha.yrün
ıusa. Hazer'in tczkcıcsi dkundu. 
Bı.ı tezkerede ına.znunlardan 
.Konıi.lofla P.:nrlofun za.bıtlann 
te-r·cümesini harfiyen zaptetmek 
istedikleri için duru~yı mü
te::clup yapıla.n tercüme işinin 
ya"aş gittiği. sa.dece Abdurrah
man Saymanın ifadesinin tercü
me edilebilmiş olduğu ve Süley
manın ifı.:dcsinin ise tercüme e
dilemediği bildiriliyordu. 

Padof Söy'lüyor 
Tercii.m::ı.n Eşref vnsıtasiyle 

bu nokta türkçe lbilmiyen Pav
Jofla türkçc bilen, fa.kat ifade
ten meramda güçlük çektiğini 
söyliyen Kornilofa anlatıldı ve 
.rei::i bwılaırn bir diyecekleri o
lup olnıa.dığını sordu. 

Tercüman Eşref Ru .. maznun
la.ı-a naib tezkorcsi muhteviyatı
nı a.ntattJ. Pavlof, ba§tan aşağı 
dikkat kesilmiş bir halde idi. 
Bu im.batı clinle.rlkcn reis sor
du: 

- kbdurrahınanın ifadeleri
n" ırit zabıt tcrciimelcrini aynen 
a!ml'. lar mıdır? Bu ifadelere 
ne d ye \lerclir? 

Tercüman F4ref 'bu suali rwr 
ça. söyledi, oturmakta oL'lD Kor
nilof da ıayağa kalktı, mütered
dit bir halde etrafına bakınıyo,r 
tercüman izahat veren Pavlofu 
d.i11liy<ardu. Ağ1.ından çıkan ke
limeleri eze eze, müteha.kk.ima,,. 
ne ve korkunç gözlerini açıp ka
pı.yıuıak rusç söyliyen Pavlat. 
bir istida ha?.ırlamış olduğunu, 
ınah'kemeye vermek ist:ediğini, 
hadısenin tam olarak aydınlan
ınası için z;:ıhıt tercümelerinin 
kamnmen lkendilorine verihne
ıini ve rercümelerin .kendilerine 
n1 ı:.mn altısınd..ı; okunmak sure
tiyle, geç bildirildiğini ve yalnız 
A:bdurrahınanın üıadesine mut
tali olalıilaı ··ni, halbuki gerek 
kepni nı.ıunl.a.'!u11o ·JVU> • ı:. 'l'ilı<UivA.. 

• 
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de ba1kesİnt gerekse bütün ci
han efikiırmmumiyeshıin Uılrlp 
ettiği bu hiı.discde müdafaaları
m yapabilmok için G:>Utün dosya 
mnhteviyatma valof olma:k iste
diğini bildirdi. Pavlof bundan 
scmr.a lbir kfı.tibo verdiği istida
smm lkcndislne iade olunduğunu 
111.w etti. 

Reis bu gei vemıenin istida~ 
mn usulsüz olaro.k ıtakdimden i
leri geldiğini. §a.yet bir diye<» 
ği v:ın;a bumı muhakeme esna
sında da miisaarle edebileeeğini 
bildirdi. 

nlik İsüjoıbr 
Sözlerine devam eden Pa.vlof: 
- Söylediğim sebepler yU

zftnr\en bugün dinlenecek olan 
şahit:lcı:h:ı list:esi daha evvelden 
bana verilmediğirufen bugünkü 
duruşmanın t:ilikini rica ede -j 
rim. Sonra Abdun-alımanın ba
na tercüme edilen ifadesine gö
re kendisinden bazı suallerim 
var. 

Maznun Pavlof birinci celsede 
Abdurrahman ve Süleymanı ta
nıyıp tammadığının sorulduğu
nu hatırlatarak dedi ıki: 

- 1Mahkemenin bu sualine 
bugün cevap vermdk !istiyorum. 
Bu arada hakimin mahkemede 
bütün olup bitenlerin zapta geç 
tiği h.akkındal'.ti sözlerinin de be
ni çok mütehassis ettiğini söy
liyeccğim. Zaıbıt tercümesinde 
her şey ya.pılmış. Yalnız bir iki 
noktanın yanlış anlaşılmış oldu
ğunu anlıyorum. Bunların tas
hihini rica ederim. 

Reis Bay Sabri Yoldaş, Türk 
ce:na: muhakemeleri usulü kanu
~ göre za.bıtlarm nasıl tu
tulduğunu anlattı ve ifadeleri
nin özünün alındığını söyliye
rek dedi ki: 

- Şunu da söyleyin: Ben is
tida verdim, kabul edilmedi, di
yor. Zabıtta itiraz ettiği yerle
ri söylesin. Y~cdJ.k varsa: dü
zeltiriz. Kıeınd.isinin her istediği 
işte istida vermesi medburi de
ğildir. Bu gibi talepler varsa. her 
zaman duruşmada şifahen söy
lemek suretiyle mahkeme~ mü
racaat edebilir. Katibin bu gi'bi 
.istidn.bırı kabule sulU.lı.iyot.i ydk-
tur. 

Deve Meselesi 
Pavlofun üzerind.o durduğu 

y.anlcışlıklann evvelki celsede 
kendisinin deve olmadığı hak
kındaki ifade olduğu anlaşıldı. 
Maznı$1 dedi ki: 

- Benim deve olduğumu is
bat etmek istiyorlar. Halbuki 
tanımadığım bu adamların bu
nu isba.t etmiye çıı.lışmalan bey
hudedir. Çünkü ben deve deği
lim, insanım.. demiştim. İkinci 
nokta da, Kornilofla beraber 
çalıştığımız ha!k!kındaki ifad& 
min yanlış tefsir edilmesi ihti
malidir. Biz Sovyet hüküm.di
nin liri ayn veikületine mensup 
memurlarız. Fa.kat ıayni §ehirde 
ve hliLttii. ayni binada çalışıyoruz. 

Bu sırada rcis tercümana: 
- Keru.lisine söyleyin, bu cüm 

le, kelime ve .luwf üzerinde oy
narsa bu davıa aylarca sürer. E
hemmiyetli şeyler üzerinde dur
swı.. 

Tercüman tbu izahatı maznu
na bildirirken Pavlof hem ya
nında ki dosyayı karıştırıyor, 
hem de ibaşıru sallıya.ııa:k dinle
diğini anlatmak istiyordu. Kor
nilof, eli şakağında düş""ıınüyor
du. Al:xlurrahmaın ise Pavlofun 
sözlerini anlar gibi poz alıyor, e
ğiliyor, doğruluyor, biribirine 
kenetlediği ellerini dizleri üzeri
ne vurup duruyordu. 

N"ıhayet Pavlof tekrar ay.ağa 
kalktı. Dudafıtlarını bü1.erek, a
çarak tercümruılarda.n şikayetçi 
olmadığını, A!bdurrahmarun beş 
s:ltı saat kadar tut.an ifadesin.in 
iki günde tercüme edilerek ken
disi tarafındaın acele ile yazıl
dığı için bir ta:k.ım cümle düşük
lükleri mevcut bulunduğunu, 
bu sCbeıple yanlışlık ve noksan
lık diye söyledfğlni A'bdurrah
manın ifadesine karşı bir diye
ceği olm!tdığım, ancak •btı ada
mı tammanıış ve taınrmıyor ol
masına rağmen Süleymanm da 
ifade.sini tercüme edip aldı!ktan 
sonra. Türk ma:r.nunla.r ha!kıkın
da ba7.ı ifşaatta bulıınae3ğını 
ilave etti. 

Reis sordu: 
- İfşaatı neye dairdir? Söy

lesin, zapta geçirelim. 
'hkrar Dewı M~ 

Mazrum Pavl-Of bu sual kar
şısında deve olmadığı meselesi
ne tekrar döndü. 

Reis: - Dwe meselesini ya
zacağız. İfşaatını söylesin.. di
yi:n.ce, salonda gülüşmeler Oldu. 
Maznun pavlof bu ifşaattan ev
vel Abdurrnhm.a.na bazı sualler 
soracağını, bunun için miisaıade 
istediğini sl>ylecli. 

Konıllohm İstdderi 
Bu sırada ma?..nunl:ardan Kor

nilof ayağa kalktı, söz istiyerek 
dedi ki: 

- Muhak~ bugün tali
kini rica ediyorum. Bu tülik se
bepleri şunlardır: 1 - Abdur
ra.hm11lllll üadcleri ancak dün 
a1tş3ma ık.adar tercüme edilmiş
tir. Biz bımlnn dinlemekle vakit 
geçirdik. Bu bizi çok yormuş
tur. !fadelm' üzerinde durmıya 
iınkin bılamadık. Aıbdmnıluna-

YENI SABAR 

1 
na. teveciih içhı Süleymanın da J ha. 'bir sıra suallerim vardır. Fa
ifudelerini bilmemiz lii.zımdır. kat henüz Silleymrunn ifadeleri-
2 - Ceza evi müdürü wsıtasiy- ni bilmediğim için 6iJndi susuyo-ı 
le 26 martta müddeiumumilik rum, sormıy&C3t,..Tım. Fa.kat son
başmuavini Kemal Boraya mr radı:m saraeağun, rica cdiyoııım. 
listida. Jlazdım.. :1$idnm ttirk~s Abdurrahman bu gibi sualleri
idi. Pullu idi. Bu istidn.dıı. bir me cevaplar vcrsi.n.. Somıa: (1) 
hukuk müşaviri istemiştim. Bu- nisanda. verdiğim ifadelerimi 
na cevap verilmedi. Sovyet: se- t.ı.:mamhyacağım. 
farethanesinden y:ırdım taleblıı- Pavlof tarafından ileri siirU
de bulundum. Aldığım cevapta, len bu suıı.llerin Abdurrahııuı.."la 
bana bu muavenette bulunula- sorulup sorıılmaması hakkında 
cağı bildirildi. Anoa:k ben bir iddia. malrnmmın mütalell.Ellla 
Türk hukuk miL:;n,virl rercih e- müracaat edildi. Milddeiumumi 
diyorum. 3 - Ceza mulu&:eme- Cemil Altay bu suallerin maz
leri usulü :kanununun (215) in- nunlarca ehemmiyetli görüldü
ci maddesine göre U.mme ~t- ğü için sorulmasında bir ma.h
lerinin, hüviyet ve adreslerinin zur olma.dığını söyl1.:di. 
biz.e tebliği l8zımdır. Kısa bir müzakereden sonra 

Reis tercünuına sordu: Reis Muhakemenin §U kara.nnı 
- İst:OO..ikleri miL~vir mah- tebliğ etti: 

kemede kendilerini temsil ede- "Geregi düşünüldü. Ma.zııun
cek, müdafaa.lıı.rııu Y.JlJııcak b'.r !ardan Georgi Pa.vlofun sordur
a.v:ı..ılmt mıdır, ya.Jr..sa tanı~ca.k mak istedi_ğı suallerin müdafaa.
bir hukukçu mudur? Kornilof: ya taallılkü itibariyle sıra ile 

- Ben kendimi müdafo.a. ede- sorulmasını istediği bususatın 
ceğim. Avukata ihtiyacım yok. maznwı Abduru.hman Saymıııı
Anca:k kanunlara valkıf olmadı- dan sorulmasına söz birliğiyle 
ğım için duruşma haricinde is- karar verildi.,, 
tişare yapmaık üzare bir müşa- Karar dört maznuna da tef-
vire ihtiyacım vardır. him edildikten sonra suallerin 

Pavlofun Meşhur Sualleri Reis tarafından sırasivle Abdür 
Bundan sonra reis tercymnıı rahmana sorulmasına· başlandı. 

Veha.p Tebriziya şunları eöyle- Reis: 
di: - Pavlof, komünist arkadaş-

- MR?..nuna: so~uz, Abdur- lann kimlerdir, söylesin. Diyor. 
rahmandan soracagı sualler ne- Abdurrahman yine sık sık du-
lerdir? daklannı ısırıyor ve düzgün söz 

Pevlof ayağa luılkara;k oovap söylemeğe çalışıyordu. Nihayet 
verdi: biraz düşündükten sonra şunla-

- Abdurrahmanın komünist n anlattı: 
ıarkad~lan kiınl~ir? Abdur- - Hayatı hafiye hikayelerine 
ralımaa bunları ilk celsede ka- benzettileır. Ben hadiseye her
ç~~ yapa:aJt gizlemiştir. Şim hangi bir noktadan başlamadım. 
di nca ederim: Abdurrahman Sarih olarak anla.tamıyacağlm 
bu ~uallere kaçam.aksız cevıap diye en küçük yaştan hadi~c gü-
vers~. nüne kadar her şeyi anlattım. 

Reıs:. . . Fak:ıı.t incelemeler yapıldığı tak-
- Nıçın sonıyor? Bu sualin dirdc hakikat bütün çıplaklığiy

cevabmd~ ne fayda ~uyor ?. le meydana çıkacaktır. Bana ko
-:- Verilecek oovap ~ ma~~- münist arkadaşlarımın kim ol

~tı ~ fevkalade mu- duğunu soruyorlar. Acaba bura-
himdir. da mı, Yugoslaıvyada mı? 

- Ne düşünüyor! .. . - Burada olsun, Yugoslav-
- Abdurralunarun komunıst- yada olsun komünist arkadaş-

liltle hiçbir o.lii.kası yoktur, ko- Jarınız soruİuyor 
~ünist maskesine bü~üş • _Yapılan ilk. tahkikat neti-
tur. Baş~Uı.:ınm talınkıyle ha- eesinde gördüm ki, tahkikat ak- · 
reket ctmışti~: . . si istikamette gidiyor. Ben yeni 

- Sonr.a; soyliyeceğim. edebiyatçılardan bahsedecektim. 
. - . ~~~~h~daın 80~ Bwıları anlatmak istedim. Fa
istedıgınız ikincı sual ~edı.: · kat scscilerden bahsctıneğe baş-
.::- .Nbdurrnhm~ t!eküpte ladılar. Bende de demek ki vic

~ö-er. ~dı J'?<>şko Milovıç o;an dan varmış ki, doğrudan doğ'ru
Fahn ile kını tanıştırmıştır - ya mürettepleri anlatmnk iste

- nu suali sormakta malksat dim Arkadaşlar beni cok sever-! 
nedir? AlllUlX'.ak cevap neye ya.- ıer. 

0

Bugün mühim bir me.sele 
nyacaJrt:ır" ı,.., .... , d bul d - · · · 

H
_,,_;..: .... s. __ il . .:ç~, t na..ı. o;usın a un ugum ıçın ıcnp 

- ~ ı.c:ııuuAÇ en u.gu. e • ed ·· iki" ·• ·· ·· rk 
ek .-.••--..;ı: le bu ihti" erse yuz. yuz, uç yuz a a-

m m:~y . ~ ~ yaç da.şun gelip lehimde şahadet e-
va.rdır. Bunun dıgor bir fuydası derler 
da Abduı;:rahmaru:n kendisini if- R~ suali tekr.arladı. Abdur-
şa. etmesı ol:acaktır .. <?rnda A~ rahman cevap verdi: 1 
d:n·r~a.n~ Fahrı:ru.n. h~sı- _ Benim burada komllnist ı 
yctiennı .~ etmesmı. ~dim. arkadaşlarım yoktur. Burada-

- Üçuncu sual ned~r · . kiler benim gibi fikir taşıyor-
- Abdu~~an Nızayı Ya- ıar. Kitap filan okumuslardır. 

ko~ Ja:I.t~yov~9 ıle .. ~~ mı- Fakat Yugoslavyada komünist 
dır· _Goruşmuş mudur · arkadaşlanm vardır. Ama komü 

Reıs m~zı1Una sordu: nist partisine dahil değildirler.! 
- Yanı Abdurrahman taru- l N"lı t Ul · B lim kar · · tarif t.s" ., Bun ar ı a enovıç ve a 

yorsa eş mı mı e m ·. İç'dir. Şimdi ha.tınma başkala-
::- Hayır, o başka bir sualdır. n gelmiyor. Sonra söyliyebili-

ccgırn. rim. Nihat Ulenoviç lisede mek
Onu 80~,!lD ~evzuubahs ~C: tep arkadaşımdı. Kıral Alek

- Pe~~a, oyleyse ~ıncı sandr Medresesi namı altındaki 
sual nedır. li .. -->:1· b. ekt t 

- Abdurrahman e~lki rlu- se muau.uı ır m · ep en me-
r.u!Pllada Yugoslavyadan rnek- zundur. . 
t 1 ld. - . d b h tın• ti - Başka ha.tınnıza gelmiyor up ar ge ıgm en a se •ş : ? 
navuı . "bi l A mu · 
.oa vesa.ıre gı şey er. · . • _ ölen Ömer vardı. O da ko· 
~ba bu mektuplar kaç tan(.-dir, ·· ist partisine mensup d~il-
~~er tar.a~ındam. y~l~ış~r; :_un 
kımm a.dresıne gönderılmışlır. · Tü ki'ycde ko ·· ·sı k • 

Altın _,. · ·· ı· k - r munı ar a 
cı suuım soy ıyece o- d&şlarınız vur mı? ı 

lan Pavlof tekrar kağıtlarını _ Tü ki ede k~·· ·st fikirli 
yokladı. okudu, okudu ve ceva- r Y unı ıı I 
bir yumurtlar gibi şunu sMdu: ark~d::ı..oıI~-1~1 va~. On.~r.ı ev~el-

- Abdurrahman blıradn de- ce s~oylemıştım, yın~ ım~l1yc.vı.m~ 
mişti ki, ömcrle aıamda sami- Celfil. Mu~e.r, H\lsn,:.ı, V-ahıt. .. 
wyet mevcut1.u. Bondı!n hiçbir Buıılar komumst fıkn tasırlar. 
~y gizlememi~tıir. Komlinist- o kadar. Bunlar ya gntp!arın 
tir. Soruyorum: Acaba Ömer başı:ınn?adır yahut da grupla· 
ne za.maın komünist partisine in- rın ıçl~de çalışırlra. 
tisa.p etmiştir, onu kim hvsi- . ~er7uroan Abd~:;ahmanın bu 
ye etmiştir ve nerede girm•ştir., bırıncı suale verd;_b'l ceva~ı \av
hangi parti teşkilatı onu komü- lofa anlattı. Tercuman Türkiye
nist partisine kabul etmiştir, de .~e- Yu~o~l~\.-yada ~ul~an 
ömorin parti vesikası vur mıy- koı;n~nıst fikır1ı g~çlerın ıı:;ını
di, v:ar idiyse numarası ka~tı? lerını teker teker.. söylcr~e:ı Pa-ı: , 
Ömer belki Yugoslavyada gi:di lof da. ~ot d?f~et.ın~ bu ısımlez:ı 1 
k()Illünist p::u·tisine gmmiştir. kaydcttı. 1Reı.~ ıkin~ı. suale geç~ı. 
Bu takdirde bir numarası ola- - Pav.of., Fa~rı ıle ne şckıl· 
caartır ki ıbunu Abdurra.hınruım de tanıştınız ... c1ıye soruyor. Ab 
bilmesi ica'beder. durrahm!:11 d~:ııkladı ve sonra 

Pavlofun çenesi açılmıştı. 1- şunları soyledı · .. . 
za.hatı birıa:z da.ha gemş tutunk - Bavulları soylcrkcn, dcdı, 
··ı ·· ·· ka.ç~rdı ve sun1arı söy- Fahri ile nasıl tanı.ştığımı anlat 
rel~yu o:ıı mıştım. Süleymnn bana gelerek 

_ Her komünist partisi fi.za- mektuplannı .~zdırırdı. ~t mek 
sı bir iş görmek mecburiyetin- tuplardan bırmde Fahn ye bo
dedir Bu ib"barla Ömer kornü- nim bir sararsız arkadaş oldu
nist ~larak ne gibi bir vazife ğumu bildird:i· Ü~übe ~ittiğim 
ifa etmiştir? Komünist partile- ~man Fn.lırı gelıp benı buldu, 
rlne mensup lza kendi arzusuy- bir kı~~~ konuştuk ora
la bulunduğu memleketi terke- da Tekı ~ımlı bır n. r k a d a ş
demez. ömeri Tilrkiyeye hangi 1 a ge~di . ve Süleym~dan 
Jkomünist partisi göndermiştir bahsettı. ~ır h~fta sonra hır ko
ve eğer ömeri bura.ya Yugos· re daha gor~ştü~, o zaman ba!la 
lav partisi göndermişse, bu par- bavulu verdi, Süleymana getir-
ti ona ne gibi vazifclıer vermiş- elim. . 
tir' Abdurrahman bunu da i- Pavlof sualin bu şekildeki cc-
zah etsin. vııplarını da tercümandan dinli-

Pav:lof anlaşlan en esaslı su- yerek n~~ ı:Idı. ~eis Abdur
aller olarak saydığı bu noktalar ramana uçüncu sualı sordu: 
üzerinde Albd.ur:rahma.ndan mah - Fahrinin eşkfıli ne idi ? 
keme vasıtnsiyle malfunat ister- Abdurrahman mırıltı hahnde 
iken müteakıp celselerde de sual dedi ki: 
soro'bilmeyi temvin edebilmek i- - Aradan Uç sene gcçH Pek 
· ilave etti: iyi hatırlayamayacağun. Bütün 
çın_ Benim A:bdurra.hmana. da- hatlarını belki tam mt.ı.nıı.siytc 

çizemem. Uzun boylu, uzunca. si
malı, dolgun yüzlü, şi~an, kum 
ral saçlı idi. Bir Karadağlı tipi 
ni andırıyordu. Gözlerinin ren
gini pek tayin edemiyorum, çün 
kü Fahriyi iki defa. görmüştüm. 

Pavlof defterine slln:ı.tlc Jnı 
malfunatı cb kaydetti. Bu sıra
da Reis: 

- .Niyaziyi tanır mısmıı:? 
Diye sordu. Abdurrnhman: 
- Niyaziyi hlç görmedim ve 

tanımıyorum. Yalnız gelişhıi gi
dişi hakkında maliima.t aldım. 
lstnnbul zabıtasında da fotoğ
rafını gördüm. 

- Yugoslavya.dan sıze gelen 
mektupların adresleri nelerdir": 
Bunlar doğrudan doğruya sim 
mi gelirdi? Süleymanın ya7.dır
dığı mektuplar hangi adreM 
gönderil~rdi? 

- Sülcyma.nın mektuplarını 
"Pre.ştinede avukat katibı Boş
ko Militiç vasıta.siyle Fahri" di
ye yazardım. 

- Size Yugoslavyadan kaç 
mektup geldi ? 

- Bilmiyorum, bu mektuplar 
Süleymanın adresine gelirdi. O 
da gelip bana haber verirdi. 

Süleyman ba§ını iki eli arası
na almış, yere bakıyor ve düşü
nüyordu. 
Boşko Miletiç'in Fahri oluşu 

meselesinin konuşulduğunu du
yunca birdenbire ayağa kalk~ı, 
söz alma.le istedi ve sonra sakm 
sakin yerine oturdu. 

Reis Abdurrahmana sordu: 
- Preştineden gelen m~ktup

lann tarihleri nedir? 
- Bu mektuplar 939 sene.si

nin sonbahar aylarınd:ı. gdmiş
ti. Fakat hangi ay olduğunu h:ı.
tırlavamıyorum. Zaten biraz 
son~ da mektuplar kesildi. 

- Ömer sami:ni &rkadaşıruz
mış. Komünist partisine men
sup mu idi? 

- Hayır, partiye filan men
sup değildi, yalnız lisede grup
lar arasında yetişmiş, bu fikir
l~ri be!lim.qemişti. Ömer Türki
yeye bu -maksatla gelmemiştir. 
Onun hususi hayatı feci mese
lelerle doludiır. Onun için bura
ya gelmiştir. tstanbulda memu
riyette çalışıyor l't'C tahsilıne de
vam ediyordu. Memuriyetten 
"Rus maznunlan göstererek,. 
'bunlar çıkarttırdılar. Ömer par
tiye mensup olmadığı için bitta
bi hüviyet varakası, numarası 
filfuı yoktu: Partiden izin al
mnk diye bir şey de m vzuuba
his değildi. 

Tercüman Abdurra.lunanın bu 
s0t1uncu izahatını Pavlofa dikte 
ettirirken Kornilof oturduğu 
yerde fazla y:ıyılm~. kollarını 
sıranın arkalı.ğına dayayarak a
yak ayak üstüne atmış ve Gü!
hane P:ı.rkında oturuyormuş gı
bi kendinden geçmiştL Reis ken 
disint' ma.hkemede da.ha ciddi 
v:e dom oturmasmı ihtar etti. 
Mazrıı.ın derhal doğruldu. 

Saat on üçe yakla~yordu. 
Celse öğlede11 sonra saat 14,30 
da devam olunnak üzere tatil 
etti. 

ıı~ınel c.~eıse 
Muhaken:ıen.in ikinci celsesi öğ

leden sonra saat 14,30 da açıldı. 
Reis birinci celsede Pavlof ko
m~:ıurken söz istıyen maznun 
Süley:mana. söz verdi. Süleyman: 

- Ben Nıyazinin hakiki adı
nı evvelce bilmiyordum, dedi. 
Abdurrahman UskUpten dön
dükten sonra onun asıl adının 
Pert Miladiç olduğunu öğren· 
dim. 
Başka bir sözü olmadığını 

söyliyen Süleymanclan sonra re
is "Pa·vlof a dedi ki· 

- Bız teblig:ıtımızı Rusça 
yapmayız. Her türlü evrakı 
l'ürkc;e olarak göndeririz. 

Pavlof şu cevabı verdi: 
- Söylemesi kolaydır. Fakat 

ben nasıl müterc.ım bulacağım 
da tercüme ettireceğim? 

Reis: 
- Arkadaşınız Türkçe bili

yor. Hapishanede de Türkçe ve 
Rusça bilen bul\Jnabilir. Yahut 
Notere müracaat eder, tercüme 
yaptırırsılllz. 

- İhtilattan meınnuum. Mü-. 
tercimlere de itimadım yok. Bu
gün bana Tlirkçe b.r tebliğ ge
tirdiler. Rusga olmadığı icın im
zalamadım. Bundıı.n sonra da 
ctmiyece~im. Eğer biı sır değil
se bu tebliğin mahiyetim bana 
şimdi !'Öyleyiniz. 
"- Söyliyey:im, ş:ıh1tlerin i:" 

simleri ve adresleri 
- Bu tebl~ ancak mi.na8ı 

anlaşılır ve benim tarafımdan 
inwı.lanırsa tebliğ sayılabilir. ? 

d.ıkhmns inanı yar musunuz? 
- Benim "'l'as" AjnnEmın ne 

y:ızdığmdan haberim yok ki_ 
- AbdUITahmana sora.cağı

mz bnşlta sual var mı? 
SUle:ymanın ifadelerini o

bımadruı AbdUITahmanın ilk 
tahkat esnasın da verdiği ifade
leri gözden geçirip ikisini knr
şıla.ştırmadan soracağım bir şey 
yoktur. 

Bundan sonra hakim K.ornilof 
tan bir diyeceği olup olma.dığmı 
sordu. 

:t.fuznun dedi ki: 
- Arkadıı.şımla ihtilattan me

ncdDmiş olmakla beraber ben 
namuslu bir vatandaş sıfatiyle 
Türk kanunlarmı ihlal etmek ni
yetinde değilim. Onun içindir ki 
kcndisile bir arada bulunduğu
muz zaman arkadasımın sualk"
rine cevap bile vcrmiyonırıı. 
Çünkü bir mana vermelerinden 
çekiniyorum. 

- Evhama kapılmayınız. A
daletten em.in olunuz. 

- Ben bugüne kadar mahke
menin hakkaniyet ve adalet hi
lafına hareket ettiği hususunda 
hiç bir şey müşahede etmiş de
ğilim. 

- Başka bir diyeceğiniz var 
mı? 

- 'Tas,, Ajansı hakkında sor 
duğunuz sn&l bana ait değildir. 
Fakat şunu söyliyebilirim ki, 
"Tas., Ajansının bize verilecek 
tercümelerin vaktinde yapılma
dığı hakkındaki bu yaz.ısı doğ
rudur. Bes ilA. altı saat süren bir 
ifadeyi bize on, on beş dakika 
?.nrfında tercüme ettiler. 

Bundan sonra Reis mamun
lardan Abdurrahman ve Süley-ı 
mana şahitlerin bugün dinlen
mesine bir itirazları ()}up olma
dığını sordu. 

İkisi de itira,; etmediler'. 
MÜDDEİUMUMİNİN 

l\JtlTELEASI 

Gerek şahitlerin bugün din
lenmemeleri, gerekse maznun
lardan Pavlof ve Kornilofun kcn 
dileıine bir hukuk mii~viri ta
yini h&kkıuda ve diğer husus
lara da.ir iddia melromının mü
t.alcası 801".uldu. 

Müddeiumumi Cemil Altay a
yağa kalktı. Bütün gözler ken
disine çevrilmişti. Dedi ki : 

- Duruşmanın ne gibi :ah
valde t.elıir ve tamik edildiğini 
kınnun tayin ctm.iştir. Her ilki 
suçlunun iddia.larma göre bu
gün duruşmanın t.iı.likini mucip 
bir sebep yoktur. Çok iyi hatır
lıyoruz ki geçen celsede yüksek 
mahkemeniz kendilerine geniş 
bir müdafaa hakkı bahşetmiş
tir. Bütün evrakı tahkikiyenin 
ve Süleym.anla Albdurnahmanın 
hazırlrk ve ilk tali!'ıdkat evrakı 
ve dun.ışına esna.c;ın<laki ifade
leri tayin edilmiş bir hakim 
huzurunda terei\me etlirllmiye 
baştandı. Bu tercümenin Abdur
rahmana ait olan :kısmı dün ~ 
vakit ikmal edildi. Bittabi eski 
karar dahilinde bu tercümeye 
devam olunacak ve maznunla:r 
bütün dosya muhteviyatına 
muttali olacaklar, notlaıiyle do 
müda.f'aalannı yapabilecekler -
dir. Binaenaleyh davanın tili -
kine bu bakımdan bir sebep 
yoktur. 

Kornilofun, muavinim Kemal 
Bora~ verdiği ibir istida oo is
tişarede buiunmalk üzere bir hu
kukçunun ceza evine gönderil
mesini istemektedir. Mevzua
tınuz böyle bir hukukçu gön
derilmesine imkiuı vcrmwıekte
dır. Ceza muhakemeleri :usulü 
kanununun 132 nci maddesinde 
15 yaşım bitinniyen ~üikler
le cismani ve dimaği bir hastıa.
lıkla maliıl bulunan ve kendisi
ni müdafaadan aciz alan suçlu
ya ha.kimin bir müdafi tayin 
edebileceği t.asn1ı edilmektedir. 
Binaena.lcyh KOl"llilofun bu ta
lebiııe menfi cewıp verdik. Bu 
cihet tc davanın tehirini :i.cabet
tirmez. 

Ceza mıuhalkemeleri usulü ka
n ununun 215 inci maddesinde 
t.'l.srih edildiği µzere müddeiu· 
muminin şahitlerin ~ suçlı.ıla.
r.ın gösterdiği müdafaa şahitle
rinin karşılıJı:lı olar.ak birıöirle
nne tebriye mecburiyeti ol.mıası 
keyfiyet.irim başlıca sebepleri 
dinlenecek olan şahitlerin şa. 
hı.slan ve şahadetleri hakkında. 
kendilerine bir fırsat verilmiş 
olmasıdır. Bir de amme şahitie
rimizin isim ve hüviyetlerini 4 
nisanda suçlulara tebliğ için ce
za evine gönderdik. Suçlular
dan Pa.vlaftan :nınadası bum 
muttali olmu.şla.rdır. Pavlof ha.-
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zırhk tahkikab esnesmtbı da. iı 
tiyat edindiği gibi tfu:kçe evm.
.ka imza koymak ~
Bmıım tizerlne biz de !lstiııBdlt 
zabrt va.Mdta.sı tanzim ıntik.. Ni
h?.kim bugün ooza mi memtırlar.ı 
t:nıafmdan son tebliğ böyle Yc\!" 
pılmıştır. Kıanunen bu tebliğ 
doğrudur. .Binaenaleyh hazır ~ 
lan amme şahitlerinin d.inlenil
mesinde hiçbir mahzur yoktur. 
tın1Ll\TUN MEN KARARI 

KALDIBIIMIŞTIR 
Pa.vlof ihtilAttwı mEmnU ol

duğundan kimse ile görU.şeıne
diğini söylüyor. lık ta:hkika.t es
nasında verilen ilıtilattan men 
brarı son tahkika.tnı açılması 
!karariyle ortadan kalkmıştır. 
Kendileri ceza evindeki odala
rında serbesttir. Ve nmayyen 
zamanlarda !kendilerini görmiye 
gelenlerle muntazam görüşme.'kr 
tcdir. İstedikleri ile muhabere
de bulunuyorlnr. Rusça gazel& 
ler de veriliyor. 

DAVA TAIJn: 
OLU'N:MAIHALIDIR 

Hulfısa. bugün ileti süri.ilen se
beplerle dava tiiltk edilcmiyece
ğinden muhakemenin devamı ile 
şahitlerin dinlenilmesine karar 
verilmesini rica ediyorum." 

İddia makamının bu mütalea-
81 türkçe bilın<Xliklerini söyli
ycn suçlulara tercüman vasıta
siy:le anlaWdı. Söz alan Pa.vlo
fu:n. ifadelerini tarcüman Va
hap: 
"- Yuha:kemenin bugünıkU 

öğle tatilinde saat 13.40 da. ha
pirJıanede bir memur bana im
zalamam için bir kağıt uzattı_ . 
diye başlarken diğer suçlu Kor
nilof ayağa kalktı: 

- Memur değil. Mahpus, de
di. Reis flllllan söyledi: 

- .Mahpus, mahpuı:m muha
faza etmez. Ya gardiyandır ya
hut memur 

Bu esnada müddeiumumi SÖI 
ala.ni.k bu ciheti tavzih etmek 
istediğini, hapishanede Rusça 
bilen 5 mahkfım bulunduğunu 
evrakın mahıyctini anlamadığı 
için imza etmek istemiyen Pav
lofa tercümanlık işlerinde bu 
bakımdan istif.a.de olunduğunu 
söyledi ve müddciumumilikc;e 
4 Nisanda hazırla.nan re ceza.e
vine gönderilen şahit listesinin 
nasılsa bugün kendilerine tebliğ 
edildiğini ilave etti. 

)IAJIAEMENtN KARARI 
Bu sıralarda saat 16 ya gel

mişti. Muaheke heyeti müzak&
:reye ~-ekildi. 20 dakika siire:ı 
mfıza.l<ereden sonra su kararı 
bildirdi: 

"Geı'eği dil§ünül<lü. Duruşma
dan ve sorgudan ı:;onra okuwna
sı icap edP-n zabıt varakaları \•e 
vesa kin hemen okunup Pavlo
fun Türkçe bilmemesi scb bile 
ke.ndisine anlatılması kabil ol
madığından okunması lazım!": -
len bir evrakın yine eski ka• a.r 
v~.hile Naib Hayrünnisa ifa.zar 
niyabetiyle maznunlara te:di
me ettirildikten sonra okunrıa
sına ve ceza muhakemelel"i usu
lü kanununun 138 inci madd si 
hükmüne nazaran maznunlara 
mahkemece müdafi tayini. sa
dece kendisini müdafaa ede<. ek 
halde bulwunıyan 15 y~ını bi
tirmemiş küçüklerle &ıriır, d 1-
siz ve dimaği mallıl kimseler 
hakkında olup her hangi bir 
maznuna miidafi t.ayin edilmesi 
caiz görülmed.:ı::nden suçlular
dan Pa vlof \'e Kornilofun bu di· 
leklerinin reddine, aneo.k keneli· 
lcri istedikleri takdirde Tiir ki
yede avukatlık y:apnıafru sal"hi· 
yetti ve ruhsatlı avukatlardan 
istedikleri kadn.r kendi'cri• o 
müdafi tayin e<lcbil-OCeklerin \!C 
eski karar veçhile tercüme iı i
ne devam edilmek üze.re n:ı "be 
tezkere yazılmasına ·e Ceza :fu 
hakemeleri Usulü K:ınununun 
215 inci maddesine göre şahit

.Jerin isimleri ve adreslerinin va-
"kit -.e mmanıoda bildirilmesi 
lazuırı gelip bu işin ancak bugün 
yapılabildiğinin a:olaşılmaaına 
ve dosya arasında buluna:ı okun 
ması şahitlerin di·~'-...,ilmesinden 
evvel lazım geler -·er evrakın 
henüz okı.ınmamış obulunınaGına 
ve maznunların esaslı bir şekil
de sorguya çekilmemiş bulun
malarına mebni maznunlar dava 
hakkında esaslı bir sekilde ten
vir edilip limn gcıeıi malfımatı 
aldıktan sonra şahitlerin dinlen
mesine, .kararın :i.\;bu son fıknw 
hakkuıda çoklukla ve di~cri 
hakkında iddia birliğiyle ve bu 
suretle duruşmanın 1514{942 
~ gilni1 ee.baı saat do
kuz otuza bırakılmasına karar 
verildi • ., - Kaç gündür naıb hAkjmin 

yanında Abdurrahmrulın ifade-
leri arkadaşınızla birlikte t ~- ş h deb TURAN Si da 
etim ile meşgulsünüz. Ayni O· ,.. e za aşı nenlaSUl 
dGtla bulunduğunuz halde ko- 2 biyi.i[ film lıi.ıdeu. : 
nuşmuyor musunuz? 1 z E ff İR L J Ç 1 ÇEK 

- Müsaade etmiyorlar. ''U- -
lus,, gaze!~inde r:'fas., Ajanaı- Türkçe Sözlü - Türkçe ve Arapça Şarlulı şimdiye .kadar gö-
nın hııberını Kornılof vasıtasiy- rüp i§itilen ve bütün filimlerin muvn.f'fakıyetini gölgede bıra-
le öğrenmek istedım, müsaade kan, hissi ve içtimai bfiytik facia filmi. 

etmed~:a'meıe gözünüzfuı önün- 2 - GÖRÜNME rEN DiN 
de cereyan ediyor. Tcrcil:man VİRGİNİA BRUOE - JOllN BABRl'MORE 
vasıtasiyle her şeyi öğrcnirsi- Sey'ırcıleri hayrette bımkaccl . R-ıcnd'ı ecck ve heyccanl:ınd! 
niz.:. Hak.ika~ böyl~ apaçık ol- • r~cak mun~ bir film. 
dugu lıa.ldo 'Tas,, Ajansının yaz, •?: . 11 dcıı itıöaren devamlı matineler. ---- • 



YAZAN: M.S. K.,..,.t TE>RIKA No : 8~ 

YÖRÜK ALii 
1 .... ..f NMH .e Rdlbas halda na&Wvzdwr ' 1 

. !'ı.~: ...... , ~.. v.6~··· 
DeyiMıe &-Uk, ftOl"dııt: 
- ır.im bulıiw! .. 

- Tam z..vnaanıııô ..... el
ledi.. Hey, yaşasın be~ 

- Suttan Medt dew.i ..... 
~ 

Aynalı Ahmet, p Mm. W 
'Vaziyette yeroea ltaDıitı. Has
miyle mı.ısa.fa.ha. )1&1'11 r tn ne, 
dandaıı kaçar gibi §ekilip pti. 
Yörük Ali, hiç al<hnmdı. Seyıir
cil.ere karş1 bir temeaaa edip 
meydandan aynkk. Soyipct1-, 
coşkun btr te:za.hirle ~

,.,, nlan.. 

- Me y.,.....a.ı.r belli? .. 
- lt4'",,..... ~. Her 

iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
lıııdde tıe'NUer gtireşiıll ... 

- ~i.li... <Melıim.. Sem de 
Her yemekten sonra gOnde 3 defa m.untazaman dişlerinizi nrçataytmz, 

la.rdı: 
- Yaşa Yörük!, 
Çoparla, HiWmea. Y-öriiğiin 

muvaffakeyıeıtini ~· 
B ilhassa Çopar, fenaı halde li
r . :ti. Yörüğün ~ ~ 

hm ıatJer ""'· - J»eKİ~. 
Dedi. Oıdne w.r• ım... 

Jı.19 atipin ~ yere gttıti. 
Y~ t"Mflm etıti. Yöriık, ih
ti)'&t' peıh\iYalt)um eNıi ~ 
Ye, c:Jtndu. ~: 

- Oğ)mn, otur töfle .. diye-
- yamna. aldı. Ve, sordu: 

- Sen, Roplıh mıaıa.7 
- Evet lolSt&L ;r 

AskerUll işleri 1 
Dz. Gv. Yzb. tbrahim oğlu Ali 

Hay.dar (1176), Emekli Dz. Mki Bnıı. 
114'.ehmet Kamil oilu Mehmet Rıza 

(lH), Yd. Nlc. Tim. Alımet Razi Con 

T. H. K. Havacılık Dairesi <#nel 
Dlrehtörlüğünden 

Hava Gedikli Haz.ırl. ma Yuvasına bu sene 349, 1925, 1926 doğumlular· 
dan talebe alınacaktır. Bu doğwRI .. lar kafi gelmezse 339, 338 dojumlular
dan dahi alınacaktır. ısıeklllerin ı.;eraiti anlamak üzere CağaloiJ.unda Tür) 
Hava Kurumu binasında Ha:vı.ocı1tk Mümessilliiine müracaatlan il~n olU> 
nur. E4257) 

.. ıı ha.smını )lef1Dliş ol
r ...... ~tl3. glpta etmişti. Hakika
ten Yöriik, Aynalı .Ab:met gü
r.eşinde tam n:ıanasiyle utıalığı
ru ğöstermişti. Bir keN hiç gü
reşe girmemişti. Ve, lıııumımn 
bütün hamlelerine yçtığı mu
kabeleler şaheıeerdi. Jılaaunı 
kendi oyunuyla bo7.muşt.u. Ni
Uf.tim eıı soıı ga.li:>iyeti de has
mının oywıuyla elde etmişti. 

- •Daın kim? .• 
- Çalık! •. 
- Ha! .. Şu., peıblivan Çalık 

( ~), Yd. Top. Tim. Necmi Adeh =============================::::Jlı:::::==:::;::========:::::: 
(30802), Yd. S. 7 Makinü;t. Kazım P•••••llııiıı•••••••••••••••••••• 
oğlu Yahya Sardai'm acele şube,.e ı• t b ı B J d• • ı• J A } ~ . ., ......., .... ını ... 

- EYet \ldıa.!,. 
müracaatları i~ olunur. 1 s an u e e ıyesı an arı 

(+547/2:~7/0736) _ll ______ mıil _________________ tl 

Yö:Uk Ali, baıbasuım yanı»a . 
gekli. Çalık, oğluna sa.nlmış ö
püyordu. Cazgv Ga. Törüğü al
nından öptti ve: 

- Yörük, hepimirai ko:rkut-
tt111 be! .. 

Deyince, Yörök: ,_._ 
- Neden usta.? .. 
- Neden olur mu be?.. Ne 

çaı:Jt·ııdı o be?.. Sonra arma. 
v.; kiinte!.. 

- Evet usta.! .. K~ blPa.k 
v.nmı:ı, çapraz berbattı. Ben. bi
le ümidimi kesmiştim. Herif, 
beni fena kavra.mıftı.. Sıynlms.
ına imkan yoktu. Allah ıkurtar
dı. F:tlmt Aynalı ( pehlivan he
rif! Yıılnız küntede a.cel~ gel
di. F.ığer kendisini lkoUua.ydı 
belki topuk ell.emepi yeti~ 
mczdim. 

- İyi güreş ~ıkarcim kfu:ük 
ptı!b1tvan ! Çok beğeadinı seni ... 
Fakat nedeıı gVeşe girmedin 
de ldda.f ar..da ka:Jıchn? Pekala, 
ınıukabelelerde bulunuyordun .. T. 1 Ş B A N K A S 1 
Girete girebınrdın .. 

- Hesmı ~ı d& ondan Küçük tasarruf ı 942 İKRA~I fEL ~ ll 
-..t&!.. h ) İ 9 Jll 2 1 adet 21M Liralık= 2080.- Lira - na.ı Bile w.e gil'!Mdin gü- esap arı -t ı , ıeoo , = aooo.- , 
Hte dernek.. I I E 1 N 2 , 750 , = ısoo.- • 

-Efttllllta.! .. Hwsmıhamle· KRAM Y PLR 1 a > ~ > =1500.- > 
ı.nıe kırmak ve, ıHn.irlerlni bol:- ıo , ısc , = 2680.- > 

Fatih Aıkertik ŞMlteeinden: 

Fatih Askerlik Şııbeı:.lne kaydedil
mek istiyen Ermanak Askerlik Şu
besinde kayıUı P, 'tlst Tğm. Fehmi 
Oğ. Kamilin (337-404) Şubeye he
men müracaatı. 

Fatih Aakerlik l}ubKİftden: 
Tbb. Yb. Mehmet Oğ. Mustafa 

Rüştü Kafkasya, 298 (320-34). 

mM ~ aııa! .. Tam pehli- ............ :..-:::..__ ::: : •:: : =::_ : ! RAD-YO PROCRAMI 1 
~.. bo,.::l:.,HBasmınuna mus~~~t 200 , • , = 5t00.- • ı 

UM VQ.UllUL cüelriıı tarihlerinde yapılır. 200 > 18 > = 2000.- )> 

oldun mu gltNşi yan yanya. ka- .. --------~---------- 9 MART 1942 ı:amm,pın demektir. Çek yat.: 
tın elin va.r.. Güz.el güreşiyor
Sts11 .. Çapruda.n iyi Orurtu1dun .. 

. (Arkaaı vu) 

7 .30 Program 
7.33 Müzik 
7.45 Ajans 

Haberleri 

Haberleri 
19.45 Folklor 

Saati. 
20.15 Radyo 

- Sus! Sua!.. ~ecektin z Ay t 
bizi lıeyecaudaıı.. ~ "*8ltıesi ~a Lise ve 

Ege mıntakasında 
zirai faaliyet 8.00 Müzik Gazetesi 

8.15 Evin Saati 20.45 Şarkılar 

. -:;- Nasıl durdum künıtıede 8e8- ~ diplomalarını zayi oldu. Pamuk f igatları Vekalet taı af ından 
wz. .. Yeni 1-dilmaıne ıdecağmı.dan eski- • id i b •t / k 

12.30 Program 21.00 Konuşma 
12.33 Fasıl 21.15 Nihavent 

- Bekliyordun demek.. leriniıa b6k.ııR yoktur. gen en e• l 0 UnaC8 
- Elbette .. O, lıı.za ~· Fetı P'aküıtaı Khn!fll zıımretıhı· bmir, (Yeni Sabah} - Bu 1 

12.45 Ajans Şarkılar 

Haberleri r· .. Konuom• 
Yi.:zde yüz muv&tfa.k olacağına. de ftt7 .. ıwnu•tı Orhan Somer eene Ege mıntakasında ve bil-
kani idi. Heyecan içindıe idi.~ 11 ........................................... ~'iiil !W'.......ı:z kalmaz mıyım o vakit.. 
A.şırsın diye bekledim. Kafama 
topuk ellemesini k<>ymuştum, 
hep onu bekliyordum... O da 
Jıt.'ycca.nla, ardına önüne bak
madan aşırdı 1küııteyi .. 

- Af erin Yöriik !.. lşıt.e peb
livnnlık budur .. 

Vedi. Çalık da: 
- Ulan, k<>rkuından, lıeye

cammdan bı.r okka. eridim be!.. 
D~li olacaktım az kalsın.. ffe. 
rif yenecekti setıt be! .. 

D i vor<l u. Ari.ık YörWt P'Ür'eŞ
a:ı iyece kti. Güreş aaba.ba ola
caktı. Sa.kalım Çopar mı, yahut 
fI Us.men m.i galip gelecdkti? 
H:ııngisi galip gelil'8e onunla 
boy ölçüşecekti. Eğer ikisi de 
bir ~Y yapa.rnaı da berabere 
ıkalu larsa o vakit Yöriik Ali, 
büyü.kortanın goalibi olaca:kt.ı. 

Ha.kem heyetinde bulunan 
Kolla Be A.rıaboğlu, Yörliğü çok 
takdir etti.k.lcriııden yanları.na 
pğınp konuşmak ist~erdi. 
Ca.qıua. §U y-0lda haber yolla
.. lar: 

- Y&tik Ali}i ~ gönder-

*·· 

TÜRKiYE COMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
........ tmM: -. - I• o Uli: MI.MI- '1lıı* ..... ..... • 

Mim~-

... Wll ........... -· ............... ... 
.... Wr"9t"9..-we llW Un lllr-ltı• v...,_ 

,,..... ............ kllmbwaıb .. PııbMBZ ~ ,, ....... -
• 10 U.... tJu1urwnlanı ....te f "'6a oed-• lmı'a dıl ırl'"MI 
pllna""91lnmi,.~ • 

4 ..... :ı.-. UllJlllllc 4ı.C1C10 U.... 1100 .-. • ~ UOI LAN .. - . .... . .. . ... . ..... . 
• 1 - • t.IOCI • ,., • • • .... • 

• • taD • 4.000 • 

DIKKA~ ~ Pllf9lar bir _. ICiDıle IO Undan 8lllia 
c!Qsmlyenlere 1kramiYe çaktı!ı takdirde ~ IO fMlasiJ'le ftl'ileeeldlr. 

Kur'alar seaede dört defa 1l Mart, 11Hazinm,11 EJ• 
itti ve ll Biriu.clkiımn tarihleriııdıe çekilecıektir. 1 

Oa.zgtr da. Yôtük Aliye: 
- ~ seni eE&i ba.şpahlivan-

mdaın Molla ile Anı.boğlu ça- ..... _____ lm._ .. ______ am ___ _ 

hassa İzmir ve Aydın vilayetle
rinde pamuk zeriyatı geçen se
neye nazaran az olmuştur. 

Müstahsil teebit olunan pa
muk fiyatlarını az. gördüklerin
den tarl&larına daha fazla kar 
getirecek diğer .mahsulleri ek· 
meğe başlamışlardır. 

13.00 Fasıl 
18.00 Program 
18.03 Çi(te Fasıl 
18.45 Ziraat 

Takvimi 
18.55 Müzik 
19.!lO Ajans 

(Hikfıye 

Saati). 
21.45 Müzik 
22.30 Ajans 

Haberleri 
22.45 Progı·am 

Piyasada yerli cins pamuk fi- l'll-- DOKTOR __ .. 
yatları Akala pamuk nevinden HAFIZ CEMAL 
daha yüksek olduğu için bazı 

r::~e yerli tohum ekilmek- Lokman Hekim 
Ticaret Veka.J.eti bu meseleyi Dahiliye Müteha83ıla 

incelemekte ve pamuk fiyatınıJ Diftnyola 
yeniden tesbit etmektedir. h••ı••••••••• .. 

Halide Edib'in Şaheseri " 
C. H. P. ilk san'at mükafatını kazanan roman 

Sinelı:li Bakkal 
Türkiyede satış r~k0rınıu kırmıştır. Beşinci basnnı bu 

hafta çıkıyor. Altıncı basıma başladık. Taşra siparişleri s1ra
sile yollanacaktır. Ciltli olıtrak tanesi 150 kuruştur. 

AHMET HALiT KiTABEVi 

8ahibl: A. C"1aloddln Saraçoölu Nt.frlyat MUdüril: M, Sam! Karayel 
a .. ıldqı yer: (H. Bekir Güraovlar \10 A. Cemaleddln Saraçcıölu matbaa11) 

Tahmin Beh. ltk Tem. 

1184,00 88,80 Cerrııhpaşa, Haseki, Beyoğlu w Zütwevt Hastalıklar 

~5,00 

2160,00 

1820,00 

739,25 

H:ıstahanelcrile Zeynepkamil Dogumevi için alın~c:ık 
29600 adet yumurta. 

43,87 Cerrahpaşa, B~yotlu ve Zührevi Ha&talıltlar Hastnh:ı
neledle Zcynepkiimil Doğume"1 için alınacak 325 
kilo çekirdeksiz kuru kayısı. 

162,QO Tem'zlik işl('ri amelesinin iaşesi için aUnacak 1200 
klo sadeyağı. 

U6,50 Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğlu ve Zührevi Hastalıklar 

Hastahanelerile Zeyfü~pl{amil Doiwı&evi ifin alınacak 
2600 kilo kllr.\I Üzüm. 

55,45 Karağaç Müessesatı için müteahhit nam ve hesabına 
alına<:ak 11 kalem Elektrik Ampulü ve Levazınu. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat nıikdarJarı yukaıda yazıh muht.eli1 
mevad satın alınmak üzere ayrı ayl'ı tcmdide11 acık eksiltmeye konulmuş
tur. Şartname~ri Zabıt ve Muamelat Miidürlüğü kaleminde görillebilır. 
thale 20/4/942 Çarşamba ıünü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 941 yılına ait Ticaret 
Odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daim! Encümende bulunm:l-
ları. (4354) 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iıı: 

l - Malatya Su isleri Bejincj ŞUbe MüdürlüiU Mıntakası dahilinde 
şiınalen Tohma çayı, sarkıın Ordozu deresi, cenuben Derme kanab, garben 
Beyler deresi arasında kalan taıaibcıı 25000 hektar genişli~deki arazinin 
nirengi $ebekesine müstenit tesviye münhanili haritası ile bu ovaya akan 
derelerden idarece lüzum görülenleıinin :,ıeritvar! haritalarının alınması 
iti muhammen keşif bedeli vahidi fiat esası üzernden 80000 liradır. 

2 - · Eksiltme 4/5/942 tarihlne rastlayan Pazal'~Si günt\ saat 15 de 
Ankarada Su İşleri Reisliği binası içinde toplanan Su Eksil1m41 Komis
yoou odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır • 

3 - tste'kliler Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işle
ri genel şartnamesi, umumt su işleri fenni şaıinamesile Mısust ve fennt 
şartnameleri ve projelcu·ı 4 lira mukıtbilinde Su İ!iieri Reisliğinden alabi
lirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ietekW.. ~) 1irahk muvakkRt 
temiBat vermESi ve eksiltmenin yapılM91t _... ..,. u iiç gün evvel el
lerinde bulunan ve en az.5000 hektarlık bh· ...nDn '!Wteometr~hk hari! 
tasını muvaffakfyetle yapmış olduğuna dıair wıaı:a .. lııSıikte bir dilekçe 
ile Nafia Vekfüetine müraceat ederek bu iP. mabsuıa ahNlt ~"' vesika ııl
malan ve bu vesikayı ibı·az etmelerı rartiır, B~ ınüdd4!'t ~ 11e1il:a t.a
lebinde bulunmıyanlar eksiltmeye işt.-~k edernev.l«. 

5 - İsteklilerin teklif mektupı, rım ikinci meCkMde )'AQh ~ bir 
saat evveline kadar Su İ$leri Reis!jlğine Makbuz 11H:1kahlUnde -.rrnelel'i 
lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. '!351) ~ti82) 

Toprak Mahsulleri O/isi lstanbul 
şubesinden 

Umum Müdürlüğümüzde şube ve ajanslarımız içir. kağıt ve m:tl:.ı:~m.ı 
Ofisimiz tarafından verilmek ı:ıartiJe açık pazarlıl:1a gösterilecek n\:>nnne
lere göre defter ve evrak tabettirila-~ktir. Talip olanların iki bin lira ı.a
k it veya banka teminat mektubile birlikte 13 Nisan 1942 Pa:>.arl<ısi günü ııa
a<. 15 de Uman Han 4 üncü kattakı şııbcmil:de bulunmaları .•icıı olum~:-. 

( 43-2!1) 


