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r Gecel •• D n 

u.ik kaç d:\.l:lkn k~ı~uştuk. Bcnd~n bir v:ı- her ~eyi _Abdü.~ahm.ann anlntn;ı:tır., 
zUe is!lyeceği.nı 2nnnederken Sovyct Bu cıhctı de soylemış olması J .. zım· Harp tebJ;g .... Jerı· 
.scfnrcthanesindc bir işi oldttb'l.UlU dır. & 

Aık 
ildi 

(Bsı tarafı 1 inci sahifede) 

İkinci ıahit 

daki şa 
• • 
1 ana 

söyleyince hayret ettim. . Abdürrahman şu cevabı verdi: 
Sovyetıe: bi.; ÇOk Leh nUelerın!. Si- - Bu sunlin Kornilof tarafıncfan 

blı;•aya sürmuşlerdir. Bu nkrı;.balıırı- rul h · K 
mız hnkkmdn. malüm..'lt nlm::ık için so mnsmn ayr«:t ~d.ı~orum. uv-
ara sırn sef:ırete uğrarız. Süleymnnın ~etle s~~~·onım ~ı cskı ~fodcmde de 
da. bu çeıjlt bir ~ olduğunu dU.,üne- ızah ettıgım gibı Ömcrın arkndap 
rek kendlsine .-bekle blnız sonm dö- Selliminin sılndnn evine nvdet ~de· 
nünce glderlzD dedlm. Fnltnt b~i- ccği gün, yani 6 ikincikiınun tarihirl.
rcmln de Slblryuyn sürülmüş olmnsı- de KorniJof Pavlofla bernbcr Ömc
na rn{;"Illen Sovyet aefa.rc.t.ııa.nesıne rin evine gelerek konu;.ımu~ ve ora
~itmcd.m ve Sülcyma.na. da kimseyi da Pavlof tarafından Ömcrle tanır
tanıtmadlm. Ynlruz ertc..'i günü Bü- tırılmı§tır. 
Icyrn:ına tnnıttıi;'1111 bir Fıı."tUlSlZC:ı. ho- . .. , 

- Bu noktada uzun zamandan- ihtiyar bir kadındır. Yemi..-ı etti ve c::ı-eoı ve onun da. bl.r Rus talebesi ol- la Kornılof hAbdui~;ınmnm;ı cevap· 
ben. no""bct '- _1_1er mı·ydı"n"' b"Jd•ı_L • • .• 1 l duğımu, bu tnlebCnln belki ıren- nnı"l müp cm o uğunu iddia etti 

~ r ı ııut:nnı goy c nn attı: A1.d h d k b ] d 
- Beklerdı"m -fendun" . s· .. s ı b dlslne yardımda . buluıınbtlcce{;inl ve tt;[J ürra man n fU mu a c e c 

._ - ır cuma gunü ü cyım:ın nna söyledim. Lü.kin bu hocanın ve tale- bulundu: 
İkinci §llhİt Toros otelinde müs- - Von Papcn'le 1carıs1nın her geldi. Beraberinde bir çocuk getirdi. ı isiml in 

hd H '
- 0 l ·r d . d °'-; .. ı.u saatlerde gezmegve rıkhklan. n v A k d b. . . ben n er 1 bildlnncdim. - ı-::orniJofu Ömcrle tanır:tıran ta r.m n.ıt nsn ın ı a csı §U ur: c.~ D ~ ı._-.u çocugun n ·nra a ır ışı var. Reis bu Fransız h 1'i:mlni " 

Ö 1 d b b 11 1 nm faı·kmda n1·~ın"' M" d d · b d b · ' • ocanuı Pavıoftur. Sözlerim müpnem değil-- mer e ;n e ir avu a şu· ... r > usan e e ersenız ura a enım sordu. Şahit de mnda.m Şru-tlyc ol- d" B . h eı.iı • 
batta otele geldi, 9 numaralı odaya - Çıkarlardı efendim. Baznn yanımda kalnc:ak. Oda ıuhdaşım duğunu r.öyliyCNk devam etU: ır. en mup em ve. m um u:nnt-

ö _ _ . . larla auçlu .andnlyesıne ohınnuş dc-
yerlcsti. Bir gün mer hesap kesti, spor elbisderKıi giyerler, yaya gc• .Maruf dn ona müsaade etti. dedi. - Bu madam buyük qır dn.ırc J?- ğilim. Bu nokta Kornilofa kitfi ce-
havulunu nlıp gitti, fakat akşam üze- zerler, oıı.zan da otomobille bir gc- Ben de müsno.de ettim. Admin Ömer ra.Iam~tır. Oda oda k.lraya verır. k"l 
ri tekrar geldi. Bavulunu nrkado.şn zinti yaparhrdı. Pazar günleri gez- olduğunu sonradan anlndığun ço- M:ıdrunm rruıında bir knç :Polonynlı vap te~ ı eder sanırım. 
bırektığını söyledi. Bıı.:r:an sinemnyn diklerini görmedim. cuk. Acıl::araya İstanbul<laki Türk arkadaşım oturur. Onları gönneğe Abdürrehmanın vekili 
gid~rdi. Ömer şubatın 24 üncü gÜ- - Bu V:...k:t\ gününe yabn günler· talebe yurduna girnıeği temin için gittiğim zanrnn nuı.da.ml.ı. tan:ı;tım. 
nü bir hesap d ... L gördü. Hudise gü- de Ömer Toüdı gördün mü'? Fo- geldiğini söylüyordu. D:ıha ao::ırn. Ben mad:un vn.sıtasllc Süleyma.nm ~ı ne diyor? 

b !:I k r b- L d J bakalım p d ek1 eörü.\?blleceğinl dftşilnürlren SüJey-
JlÜ :ıa :ı • e1 in dı~n çıktı. Halbu i tog:ra mn aa; a söy e • nrti en mecburi :hizmet t if ettik· mnn, yclum.ı. çıktığı mrnlnmaıtl ko- Bundan sonra Abdürrnhmcııın 
diğer günler sabahlan dişan çık- Şahit polia Kazım fotografı tetkik leri için reddettiğini bildirdi. Ömer nuşınalnnmızdıı. Sta.Jindcn, komü- L'-vukatı Şakir 7..iya söz nlarak Pav· 
m!lzdı. Hadise aqamı diğer müştc- ederek: evimde 14 gün kaldı ve sonrn çıkıp nlzmden ve daha bu m~a bazı lofun bazı iddialanna, ıraktin C'eçik.
rilcr konuşurlarken bir ayakkabı - Hayır, hiç gör~dim, cevabı• gitti. §Cylerden bahsetti. Şaşırdım ve se- meai dolayuile dün akşamki celsede 
lcnldığı, bu nyak.knbının kauçuk· nı verdi. Reis: - Pan.siyo:ı üc.reti olım~k Ti.yemle mütenasip olıruynn bu a.dam- cevap nrmediğini aöyliycrck de-
lu olcuğunu söyleyince, içime bir Reis sorguauna devam etti: Ömer sann para verdi mi'? 1a bu .şekllde kon~ canım n- dilci: 
tüphe dü;1tü. Cünkü nyakkabı Öme· - Yine o sırada bir otomobil fa. a· d t :-ı_, b. d ,. d .k. kılma.ğa. başladı. Yabmı nası! kur- • 

• ... ,: L t_ l • "} B 1 d ki • . - ır eıa uu, ar cıa a l ı tarncağımı duşu~ ~nür.kcn sıu-..... bir - Pavlof Ahdürrahmnnı eJbısc nn nyagmı sıKhğı için bir .ıı.aç 1>ere an geçtı mı un ar an mse mıp buçuk lira olmak üzere ceman 4,5 ~ ... .._. ..!-~-:-= "b" •11. d -· • b" 
ayakkabıyı açmak istemi..,tik. Öme- 'kaçtı mı, böyle 'bir ıey hatrrlliYOr lira parasını aldım. t:l.kım meiktuplurd:ı.n balısett.l. Bunun ~·r gı 1

• mı ıyet eıJJ§hren n 
· ·ı · ·· t ] ı · d ·· musun} ~rlne Sovyct seraretınm:ı tnnıdılPnl adam oJarak tavaif etti ve Türk ol-

rın 1 .ı gun ° c ~ se mcmesı e ~up- • • _ - Elinde bir çanta filan gördün olmndtlmı söyllyerck lrendls1ne }'&r- madığını aöylcdi. Müe'kkilimin 
ht·n.i arttırdı. Ömerin otelde otur- - Hayır, hıç bır otomobıl geçme- _.,. p . b- 1 li "t&..:"'" T di k" . d k k .. mu,. ansıyooa oy e ge p ı;:ı uııJ ciımd:uı vazgeçtim. Bllleymo.nm hnre- ürk. olduğunu İ8pat için elimizde 
duğu zaman Lir şiipheJi halini cör- _ ıvl:e ı~yıd. e ııçar en veya yu- vaki miydi? ketleri bana §fıplıen geldi. Kendlshıln iki cielil vardır. Birinci!i Türk tabii-
mrdim. rur en ganne mı. . b' -u J Is 

Ö . b ·ık d p ı· K" "f d · h-Lt-da - Evet, ufak bır çnntası vardı. il' ecn.,..,. a nnı veya pol olLlamna yetine knbul edilmi§ olduğunu gös· 
merın ulunmıuma ı yar nnı o ıs azımın ı a esı wu;;,ııı F'-'- b"• • • • ,,_ _ 1 ___ d llıtlmal ve11.oı- ~ .. Aıtrt ..r. --UA:a" ta ıı ır•nı açıp oaüna ıın. .. u.ı.ıu. Uy uu 6"n av...... teren V ckillcr Heyeti karan, ik5tci-

ynpan, onu ilk tmuyan bu şahit Ha- Türk mamunlar bir diyecekleri ol~ Ö • .. ~ 1 d v d d Suleyman tekmr lmrşunn. çıktı ve • T. hkik k d lık"k h" 
}ittir. Şahit Ömerin vıı!rn sabahı otel- madığını .öyledilcr. Yorgi Pavlof _,':1_er ~gd eye ~tt~ u.YU] mr, 0 ~1~"!1 b:ına: •Benim fçln sefarette ne dü- kaı.: • ~ 1 ~bd~ra ·hın n, ta ıl ntk ıt~ 
d ı k 1. d 1_ b pati"""" bo-ı- il V p ._.ıAAr gı er ve --va-m arı geç TIU;it r..ilnu-..,,,.,r•-- diue ıt'JClrdU ~- na.. _ ınıının Mr una manı e.n atır en en çı ı:ar en e ın e ıı.ulu veya U::la v-· IDIHl e OD apen ara- ı· d" B. •. d s-ı Öm ... ..~ uu:ıo .. .l[JDC .. ..,..r 
b b. lm d v b 1• d __ LL· __ r • L-d • 1..ı v ge ır ı. 11 gun e u eyman, er- dım TC bllmedl":imi .,,,..1·cdını.' Bu .....,_ Türk ırkından olduğunu taerih etmitı 

cnzer ır şey o a ıgı ve ıı ın e ııu:ıu.ıuı.ı mc.uenın ne 11U1 ar 0taugu• d b" k zal L b·ı· _ı 2 5 1. ı; o.1:1 •• 1 d B 
I ~ · b l d v .. Ied" d c..h•t en ır ·n : mua..:n ı ınae , ıra kad:ın :sonra Sül,...,.,...,nla .... ,,. --""- o m&11 ır. ir de manevi delil vnr-te as cserı u unma ıgım soy ı. nu aor u. ~ ı : Jdı" .. J d" v ... ~- Lı .... .LUU~ 
Maznunlar bu ifadeye bir diye- - 1 5 • 16 metre diye cevap ver- a gını soy. c 1· • • . nındmı Te kendlslnl de pot flrlde.r om- da Jı:i bunu Türl:: efkan umumiyesi 

d. v •~- 1_ Öm 2 5 li _-ı_ b ?ak gördüm. hrpsmda ilan etm~k isterim. Ab-~el:leri olmadığını söylediler. Halit ı. e poıi. nolf-tan ile patlıyan - . enn • ra K...,1 az ır pa-
'4 gün geldiğinden giinde bir buçuk bon1ba anasmdalci mesafenin de üç ra;:ra ihtıyac '".'Br m~d~} Neden polise haber dürrahman J;c~di a!eybin~e ~l~ak-
lira hesabilc yevmiyesini istedi. ld- dört yüz metre kadar olcJuğunu - O kadnnnı bilmıyorum. efen- • la beraber hadıselen oldugu gıbı an-
cHa mnkamı hilahare hnksız çıkacak söyledi. diın. Bana bunu. Sülcymıın ıı.öylcdi. vermemış labnışttr. Abdürrnhman ncdı:.mct ct-

H b Öm (Ö ) di d Şahide, Süleymandan §Ül>helendiği mİ§tİT Ye çok auıp çckmi;;tir. Bir t.a:-nftan tahsil edilmek üzere üç ha· Bundan eonra Maruf Onur Ka..,... _ cm en, e.n mcr ye e- ,_ftld ...o~ ... - -il {B ak) d d "'" !:! n..,.u.;n polla) h.'\bcr vermedi~i adamın ipi kendi eliyle boynun<: ge-
çuJ.: gikılük yevmiyesinin kendisine dinlendi. Şahit Maruf yalnız berber g oşn • ıyc tnnır ım. soruldu. Edva.rd Romn.DSki, ken.dis1 çinnesi ne dcmcl:tir. 
•~rilm~sinin mırmfılc olr.cağı mütn- Süleymanı tanıdığını eöylcdi. Ye- Kornılof soruyor ecnebi olduğu içln z:ı.bı~ haber 
lun<:mdn bulundu. minden sonra anlatmıya başladı: Bunun üzcrlı10 Kmnil<ı!a bu beya· verm~nfıı ror o1acnl?ını, kerıdlsJn(I ?avlof~ A'bdürrnhm~nı mesele ç~· 

RiyU!ICt ~nhidin bu talebi muvafık _ Ailem lstanholdadır. Ben An- naıt ~nda ne diyeceği amılda inanılmıyncn"ım ve gülünç mcvtide karml!k 18teyen pntnıcı, Troçktııt 
gc)rül~ü~nü, d~§ma içi.n işinden karada bayan Cüliı:ar Gökçe'nin Komilo!: lm.lına.ktc.n çcldndlğlni royledi. diye tavsif etti. Ahdürrahmnnın 
kaldwı cunlrr~ gore beş lıranın ken- Lozan apartunanında bckfülann - Pa.ru;dyoocu Güll:r.ar Gö~e e\ ine MOddefumumt mun.'rinl Keınal Bo- bunlann hiç birisi ile alakası yoktur. 
4:1iı.ine vcrilnıe i ve celsenin eaat on 'İbmet etmekte olduguv bir dairenin gelen m{qtcrlleı1ııJn kimler oldu~ r:uun talebile şahide, &'iki ifadesinde A ka Ş k.i Zi p l f .. 
' d b ,_ l k 1 ld .. lınkkınd:ı. polise haber w.nneqc mec- madam Şartlyeıohı m1nde 8ovyet ae- vu t a r ya, av o un Eoz-

c.ür c mııu mas:ı arar aşbn ıgmı bir odasında ohıruyorum. Benim bur.l.yetınd ml(llr d Ml mldlr. tmu 'fnret! memurlannd:ın blı1l tmı.ıştı- lerinin ne bukuki ne de ilmt bir ma· 

Alman te liği 
Be.rlin 16 (A.A.) - Alıron ordulan 

B~kumnndnnlığının tebliği: Şark.ta_ 
düşman bir knç noktada. tnarruz et
mlşLir. Bu t.ı:ırruz!nr ge.rl püskürtül· 
müş Ye düşmnn nğır knyıp?nm uğm· 
mıştır. Cephenin merkez ı·e iminde 
üssü ile 1rtibatı kesilen Sovyet kuv
vetlerinden mfırckkep blr grup, ev· 
vclce yaptıgı l nnna tc~bbfu;lcrl nğlr 
kayıplarl:ı. ~ri pfu::~ürtüJdüktcn son
ra yol:cdllmiştlr. Şimal cephesinde 
ordu tcş!illlerllc cllah nltında bulu
nan hücum lotalnn tarafından fm· 
?.alı bir nrnzlcl.'.} yapılan mC\'7Ji tnn.r
nızlar neticesinde yeniden ara:ıl J:."\• 
znnılnııştır. 

Murmnn:± ümrlnc yapılan hava 
ııkınJ:ın neticesinde nhtıml:ırdnkl 
tc~islerc ve dcpo!nrn. bir çok bombn.
lar isabet ettirmiştir. Büyük ve ortn 
hacimde iki ticaret rrem!.sindc yangın 
çıkarılmıştır. Refakat av tn~relcrl 
yedi düşman tayyare~i düşünnü~()ı•
dlr. 

Şlnı:ıli Afrl nd:ı mühin1 h ıre'knt 
yapılmamıştır. 

Man~ fızerlnde yapılan hr.vn mulın
rcbelerlnde Tc Almnn körfczlne ya
pılan diışmnn havn :ıkınları cım~sın· 
dn Alman nv tayyareleri ve <lenfa 
tc.pçumrı on İngiliz tayyaresini du
şünnüşlcrdlr. 15/16 nl6an gceesı .ı:&
v:ı.ıı tayyareleri mühim bir liman olan 
Sund<!rland limanımı. ve deniz tez
g~ılnrınn taarruz etmişlerdir. Alınan 
tnıyyare!eri büyük çapta. bombalar 
ıı.ttlktan sonra pek büyük ynntın1at 
ç:ı.kt1ğım mlhabedc ctm~lerdlr. 

Dün gece İnglllz bomba tnyynrc:!erl 
garbi Almnnynnm muhtelif mahalle
rine karşı hırpalama taıırnızj::m ynp
mı.şlardır. Sivll nhnll arasında ruı 
miktarda ölü ve yaralı vnrdır. Bir 
d~~n tayynresl düşUrulm~ür. 

·Aımanyadan 

alacağımız 

malzeme 
Krup, harp halinin zor
luklarına rağmen fotedi· 

iinıizi gönderecektir 
ıöyJ,.di. yanmıda evvela bir orman memuru öğrenmok tst~, dedi. ITTııı söylediği halde bu adıunın lsmlnl na ifode ettiğini ve Rus maznununun 

İkinci celse Tardı. Sonra o gitti. Bir gün bayan Oüllz:ır: ne<len gizlediği soruldu. Rom:ı.ruti şu iktisatçı, pedagok ve müellif olma· Berlin 16 (A.A.) _ Krop'un sa-
Öğlcdcn ıonra anat 14, 15 de şa• Gülizar Gökçe benim oturduğum - Bugüne il:adar böyle blr ha- cevabı verdi: sına rağmen mahkemede p.~\cın bir bip ve direktörü von Bohlcn Bcrline 

hitlerin dinlenmelerine devam edil- odada oturmak üzere ber.ber Süley- ber vermlyordwn. ı<nk1ıt bıı h:icllic- - Konu§tuğum bu nd:ımm adım vaziyete düştüğünü. Abdürrnhmruı gelen Türk Demir ve Denizyolbn 
di. Evvelu Ali Çevik dinlendi. Ali manı getirdi. Ben ille defa olarak den sonra n.rtık her gel~ hakkmd:ı bllmlyordmn. Onun 1çhı söylc:ncıdlın. hnkkındaki sözlerini nefretle Pavlo- Heyeti ..,.refine Kederof otelinde bir 

S-ı b" L -'-= 1. polise bir b""""""'ruDC veriyorum. o - +...lh-. I . d •w• • il" . ,.--Çevik Toros oteli bpıcısıdır. Yemin u eymanı ır mü~eri owra& ,oura· ·• -.r~ ~ znma.n z.unuş~"'6~ bu ndam şlm- n ıa e ethgını a .. ·e etti. öğle yemeği ıvermi§tir Bu aabali 
.k nJ la d ta d 5··1 --'--'- 1_ Muddelmnum! QmıU Akay ~ lstı- di Filistin veya Mısırda. bulunmaktA- . • _ • . .. .. . • .. 

ettı ten Stıelrn a atmıya baş dı. a nı nn. u eyman ~ a.ıı.cn yerel::: dır zaten tendlsil bir ül . Mutalaası aorulnn muddcıumum~ Berlinc gelen Buyük EJçı Hu:;rev 
- Ömer 1 şubatta bi7im otele gider, a4a.m geç vak.it gclird). Ara- _ Ba"!mn Gftli?Jl bu hAdisoden ev- kada.ımnn tere·· enlık m ıenk~ıs 3;:1- Cemil Altımı, lmınbuldn bulunan Cerede'nin de h:ızır bulunduğu bu 
ld . 20 · k ..ı t Id sıra ir.-r zevki sefahati l>ol b·ır .,, _ r • umn yapma ve ... - ı. • ı · - - ·· d ,_. ı---3 d" · f B hl ik" ı 1 • ge ı ve ayın ame aoar o e c ır- • • vel panslyonuıın gelen mls:ıfir!erln sile 1:.anışml§'tım şanıt enn onumuz ep;ı ce ı:ıeue ın· zıyn otte von o oo, ı ı mem eı;.ctin 

knldı. Akşamlan el:seriya 6-7 de gc. adamdı. Sakı bir dostluğumuz falan k1m oldUb'UllU btldJnncd~i lçln Udnci Sül"""'"'"'" Ro. __ ,.,_
1 

1f d 
1 

~ı- lenmclerine ve Anknrnda bulunmı· ananevi dostluğum\ işaret ederek 
lirdi. Ben acce bekçisi olduğum irin yoktu. Selfunla:!ırdılc, o kadar. ~,, .. ,_., ma • ..,..,... n a e e. h" M n_ • d ih I T" k" i1 k.d b · b .. ''k · 1 .. • a~ nuhlromeslnde muhnkeorne nln ba-:tan a"l~ı saçın.'\ oldu"'..'l.lll. yan şa ıt ernaretı:ı e znren cc • ur ıye ı e es ı en en uyu ış er 
onu!' otelde nasıl ya§adığını bile- Bir gün Güneı berber salooumın edilmiş ve ma.hkQm. d::ı. olmuştur. dcdl. hakikati söylcmcxllğinl, keuulsiııl~ ~ bine, maznunlardan Pa\•lof ve Kor• yapan Knıp'un harp halinin istisnai 
mcm. Yalnız hep gnzcte ve kitap önünden geçiyordum. Süloyman ca- M:ıznonlar bnşktı. bir dlyeceklerf k1 if:ldelerinde :naklettiği t:ırzd:ı. Ro- nilofun tahliye taleplerinin reddine zorluklunnn rağmen Türkiyenin iste-
okuduğunu cördüm. Bazım sinema• mı vurarak beni. durdurdu. Bana İs- olmn.dığını söylcdll<!r_ • m:uısk.ly:i tanıdığını ve nnı.Jarında.ki karar verilmesini istedi. diği malzemeyi yollamak için azami 
ya cider ve geceleri 11 . .30 da gelir- tan'buldnn bir nrkackp geldiğini aöy- Ahmet Kalm'm ifadesı hfıd!sclerln ıı.ynı .çc1."llde geçtl.ğ!n1 sör- gayret aarfcdeccğini söylemi tir. 
di. Onun qtcle girerken ve ~karken ledi. Bir kaç gün benim odada kala- Bund.ln sonra Ahmet Kıılm din- ledi. Karar Türk Heyeti reisi bunn teşekkür et• 
elinde bir paket veya çantaya ras- bilmesi için benden müsaade istedi. lendi. Ahmet Kalın Yenlşehlrde ber- İsmail Korkulu ne diyor? Heyeti hakime kısa bir mtizn.kere- rnİ§tir. 
lardım. Hi.disecıin Tu1tuunu. beni Ben de ona cevap olarak ev aah!bi betlik y:ı.pmnkt,aydL SüJeymanı t.anı- Bund:ln mnra İsmaD Kortrulo din- den sonra snat 21 i 20 geçe u ka· 
polisten çağırdlklan :r:aman öğren- ile görüşmesini ııöyledim.. Gece eve yor, dl~cr mazn.1mlnn tanımıyor. Ye· lendi. Gtineş beıt>cr salonu 5:lhlbl ran verdi: Bütçe müzakereni 
dim. Karakolda ondan kalan a-L- ccldiğim uman bir de baktnn. ki, m1n ettikten romu söze başladı: olan b ""''t 1 da. _... l A-k·- 16 (Akenm) _ Bütçe ,_ + ...... __ b lda gel ...... u §am, Y'l1 nız ynnın çalışan ~a:z:nun ardan Pnvlof ve Komi- .nn -- "' 
hbılan görünce pa--1aoan adamın odava bir -o...L ae-=-1er... Ömer - .u;ı.ını u n Anknrayn eı .... ~ s:;ı...-. __ ı tn , __ ,.. dl7'· 1 f k __ , n •. • d""nk- cdocıinde Mal"ye 
Ö 

'"ıi41-' .... 'cı.uıa.. ·~ Birlik berber s:ılonunda. ~alışmnya .-..3 """1 n ........... a, ı;Cr lll!lznun- o a dün ü cc.ısede tercüıncleri ya· e cumenı u .u 1 

mcr olduğunu ıınladım... de orada yntacnkmış. Dikkat etiim. bn~ladıın. Sülcymanı da. orada gör- l:ırt t:ın:ınırunakt:ı.dır. Şahit, ömerln pılmndığı anlaşılan :r:.nhıt varnkalnn Vekili B. Funt Ağrnlı'nın iki aaat ıir 
Reis Ömerin fotografını göstere- Süleynınn arhdqı Ömcre, ÔmeT dürn. Bir gün Süleyman tcyl;Csini göt- ~nkarnyıı. gelip gittiğini, .Süleymn.na ve evrnkm yine naip mnrifetile ter- ren izahatın. müteakıp 942 bütçcısi 

rck Ömcrin bu olup olmadığun sor- diye değil, {lsa), (Hiso)' diye hitap mck için İstanbuln. gldecef:"inl bizC :anbulda Talebe ~unda. btr tıp cümesine, mnznunlann arzu ettikleri heyeti umumİycsi üzcmdcki müzn• 
du. Şahit Ali, fot<>vafı &Örür gör- ediyordu. Neden ve niçin Ankaraya söyledi. Hıı.tt.o\ bize bir de tren bileti ""'debesliıw-ı t~~ndan mot«nplar (!önde- takdirde Cezn Muhakemeleri U6Ulü kereleri bitirmi~tir. Pazarertcsi gÜ• 
m ez: --idi;;· . 1--ı.:ı . "tm • • <:-Ls ::.-~ dl NI"'" ""dip 1 w h~M. .AlL1 o"""• Sweyınanm bu me!ttupln.n 143 - •• dd • .. d "t"b l -: t l 1.' o- _,ını a, ..... e ışı emıştim. ..,....__._ g.,.,.,.,.r . ~ ı;• ge ecegl M~ın- ç6k dikkati ok dnğun bl de .. _ kanununun uncu ma esme tcv· nun en ı ı aren ıer gun op anaras. 

- Evet Ömer budur. Cenbmı im 5 Teya 6 ncı günü idi. Avdctim- da blr ı:ey söylemedi. lJütün bllfüğlm suıda da be tul~~ u ve ~der~- fikan müdnfilere verilen haktan İs· Vekaletler bütçelerini tetkike başlı· 
Yerdi. Ba~kn mnlümııtı olmadıiını de Ömerin de odadan çıkıp gittiğini budur. .. ğtnl, Ed~ Rom~r: ~n günde tifade etmelerinde bir mah:r:ur görül• yacaktır. Büyük Millet Meclisinde an 
luıe etti. gördüm. Ba W'adn Sül_,_.,anda bir Maznun Sill""'"'"n söz istedi faan- b' d 1 k 20 s el v b"'t ...... k ~··· ~ .. ~ · ,r saloruı gelerek Sülcymana tıraş me iği cihete istedikleri evrakın ca • mayın ognı u çe mu ..... e-

Maznunlar, Ali Çcriiğin fBhadeti- d~ ağnsı başlamıştı. Dehşetli ıstırap bula glder~en ruimdaşı Ahmet Knh- oldu~unu, Süleyma.nın tevkifinden Türkçe suretlerini nlmalanna müsn• relerine hanlruıacaktır. Maliye Vekili 
ne bir diyecekleri olmadıgvını söyle- çc1ciyordu. Bana Ü,. di-ini çeltb"r.l:::.;_ nın khnl gomı~ glttl~t soniağunu, son- d d-'·'·" -..,_ dır• 1 l d"' kH b""m atı _ı_ n...-.f bu"'tçel......; 

y v • ~~ kendbinln de t&yzesinl zlyn.ret.c gide- ...... n UMıınn 'tl1;•1.wu:ı 61111 an- ade cdi1mesim. 'Ve iddia edi en fii un u -.,.-n mm ~ ""'~ ..... 
diler. ni aöyledi. c:eğlnt .sö kıdJğlnJ Abm t Ko.l m lattı. sühuhı halinde ağU' ccznyı müstel- hrıkkında 1Z!lhat vcrdıkten sonra va-
Po)İs Kazım'm ifadesi Şahit Maruf ilave etti: bunun ~ne ~~ru: genç ~u~ Kornilof söz aldı zem fiillerden olup bu gmi suçlarda riclat .bütçes!. hakkında ~a mo.luma.t 
Bundan sonra polis memuru K&- - E~er bu adamın böyle bir te~ olnındığmı oordlJlunu öy1edl. Sabah celsesinde aöz istemi~ olan maznunlann kanunen kaçııcnl: adde- vl er~1ış ıvı:_ ~.u1 tçe~e a1 

h1v1a11ı hazıra <lib°: 
am Özdemir oinlendi. KU:ım Özde- ~~&kası 0b~~u-ğunu ~lseydhim, onu Cel~yc 15 da.kJlaı. am YC?ildl. Kornilofa söz verildi. Kornilof mu- dilmelerine binaen mC\•lrufiyet hal· a;yısı c goru en ıaz a 1 • nnn ne gt 1 

mir maznunların hiç birini tanımıyor. d d~ete ager vcnr veyn ut linç PoJonyalİ bir §ahİdin hakemenin ilk celsesinde AbdGrrah-llerinin devamına ve tahl~e taleple- menabii vnridatla knrşıl~ncağını an• 
~abalığı Yeya dü~manlığı yoldur. e CT ım. _ Ö l ) tbkl - man ile Süleymnnın ifadelerini öğ- rinin reddine. İ§İn acclo ve mevkuf- lotm:etır. 
~cı;uin etti. Şunlan sö7lcdi. HiSiiledynıan.9?z :!~\ __ m~e ~~~ "" _ ana _ arı t rendiktcn aoora l:endiJerine mailer la mcvaddan bulunman sebebile Is-

- Vakn g\inü, Kavaklıdere nok- MO ~meamn OD' .ıı..a.ıı~ miUIJUil. uçüncu celsede Suleym:ırun 80~ aoracagvın ·· 1 c:1·v· · h tırl ta ak tanbula gittiği anlacnlacı Mefharetin Devlet Demir ve Hava 
lmadı- lck tt ö 1 d 1 sefarettıanesııe tem.asına tıı..vasrot e~ · . 1

• aoy e ıgıru a a r v • • ":., l 
tasmdıı bulU'1uyordum. Von Papcn ~·v· .. gınb: z:ıc~ ~~ e >: e l c~ ti~ tddia. ol 1Uı.endl.si P<>- fl.mdı hu ıfodelerc muttali oldugu ihzaren celbıne ve dıgcr lstanbulda· yolları memur arının 
111adnmile birlikte saat 1 O raddeleriıı _ ıaı ı~n u v· ~g an esen • 0 ar ~ Edvai'd~ dinlendi. Bu cihetle ik" sual eor&eaiını bildirdi ve· ki '8-hitlerin önümü:r:deki celsede ha- ailelerine yardım 
de n~ağıyn, sefarethaneye doğru ini- oy]~ •o>:_lediiini. Ma~~ ?a _bı~ b~a oalı1t Lehçe konUQIDl.lllt ı.st.edlğin1, fa- §Unları ıordu: ZlT bulundurulmalnn için müddeiu· 
1ordu. Biraz sonra kuvvetli bir gir aibMı 8CV1fp bUrmet. ettigın~ bıldırdi. kat tercüman bulunanı""''~ takdirde 1 - J\Jxlürrnhman ve Süleyma- mumiliğe tezkere yazılmasına ve Anılara 16 (Telefonla) - DeT. 

ı ~'- 1 aru -l..-detinde Süleymandan ,_. f Jet DemiryoJları ve Limanları ile ru tü oldu ve bir duman , ....... e di. ( fıh •:ki: diifk"' l . Rnsça de. mnuı,a.blleccğini söyledi ve nın i ade.lerinden çıkardı~ım netice !maznunların cez.aevindeki hal1erinin Devlet Hava Yolları işletme Umum 
Ne olduğunu anlıyamamı~tun. Von ee • 1~c . un, gec~ ':1'1 eve bildiklerini Rusça anıc.tma~a b~dı. tudur iti her ikisi de heni Omerle be- Cezaevleri nİDunnıunesinc tiıbi ola· 
p J geç ce ıyor) diye bahıaetm~tı Ba M b " mlidüı~üğü memur ve müatahdc.m4 

apen ve madamı yere yuYar an· -zı s··ı · dok ·
1 

cak ya.şıncia olduğunu sei!•leycn btı ra er görmemişler ve tanl§tımıllJJUi- eagına göre bir muamele yapı]matı• )erinden vefat edec~klerin ailelerine 
smşlardı. Kalkblar, üstlerini ba,lan· ~~ s~1 u cymı::na . u_nmu~ 0 a tahtt, Süieym.rının berber salonunda lardır. Buna göre evvdce iddia et- na imkan olmachğırın, mütercim· 
Dl ıilktil-:r ve bir otomobile binerelc 1 u eyman tddctlı ~ır ~vırla: ~ bUdJ~int, diğer maznunL'trı tikJeri neticeleri çdı:anne.lt mümkün lere ücret tahsisine ve Cluru~manu1 yardım için hazırlanan esas rıiz.nm• 
8eforcthaneye doğru gi.Hiler. - Ben ar~~· ra~1..ıçcrdım, fakat tnnmındığını a>yll~rck dedi ki: miidiir? 29141942 ça~mba günll saat 9,30 namokatiyet lte&bettiğinden ccmiye-

Vaka mnhalline polis arkada:Ja~ bir~!un dded~ı· gib~~~!e fazla sefih 1 Süler:ın.:1~ tt1~_:r..ıb rtbcri:-er ~- Süleyman bu 8Ullle fU cevabı a bırakılmasına karar verildi.> tin tesisine bn~l, nmıştır. Bu yardım 
la gittik, tahkikata başladık. ~am .. egı ım . .ucoh"dı. • • • . ~~~dır Bu ,,~...,!,::l.~~~A,',.m~ru~}l - verdi: sigorta oeklinde olnenk ve büti.ın 

R · -~l. "d d Reıs, Suleymnnın ı detim gıden- """"" • \.U.&o&&.tuuıa .....,.. .... nmı .. es- Ö · K i1 memur ve müatnhdemlerden her ny 
eıs gauı c sor u: • -zı .. 1 _ ..ı·. tlrtr ve usturalarını da. dükkan s:ıhl- - men orn ofla hiç bir za- D ki L 1 k 

B b V P • d cı ao er aoy: eoı ·· d" F'-1__ u··n gece yancnn maktuan otuzar kuru" ı;:esi ece· "lie - om a on apen in önün e : • bine blletlrdJ.m. Her 8:lbn.h vazifeme man gomıe ım. ~t yemiı:n ede- t>• 11 

ini ...,.tJndı arkasında mı'? - Zaran yok ... Rakı ıçmck ka- ....ıAerk Sül ,.,,......, -'·-- rim ki Abdünabma K ·ı fl b Dün ~ 23,30 dJ. Osmmıbc,,dc cemiyet mensuplnn öldüğ\i .-- , hah d v·ıd· a.ıı... f . k" • ı.;•u en eym.an -y•ına c-...., nı ornı o a en o-~ "' -ı l • Ü l . hh""t 
- Önünde patladı efendim. at .Cbrı ır. ınuru.: sem~. zeıv ııu batınını ve lmvruıın namı olduğunu tnnıştırdı.m. Ha.l:lmcaw,nzi caclde;indo 259 numa- o en erın n e enne tnn u 
- t'\eredcn bi]iyorsun"i ~c'?r hır ada!'1 o!dugul~u soyl~mck sorardı. M~sadınm ne oldutuzıu bil- Ahdürrahman da Ömcri Korni- :r:ıJ.ı 3 .tatlı :ı.b.§::ı.p boynlı evde ynn&ın paralnr defotcı:ı verilmek 
- Görd~m de ondan. ıstiyor. Tabit 1Çeraın... çıp de hır re- mlyor ve rastgele oevnplar vererek loflr kendisinin tonı§tırmndıeını ve ı;ıkml§tır. Yangın ~iceslndc evin vardım edilecektir._ 
- Ba~kn bi kimseyi burcıCian ge- zalet ~ıknrmadıktan sonra.·· yilrilyüp gidlyot<Imn. Billeynınn m11- Kornilofln Ömerin münasebetlerini ç-3.tısı tt-.mamen, iiçfuıeU ve 11dnct lrot- • 

7.aman 
olun:m 
,;:.ıret le 

-rk . d" ..... Bu ündcye maznunlar bir diye- tcaddld defalar ~enlmle uznnc~ ko- __ ,_ Ö d _1_1 b"ld•Y• . Ia.r.n arka clhctlcr1 kısmen yıanınıntır. Mal gı.zleme ..- en gı..r un mu! _u • .. aDCAK mer en n~ en ı ıgıı::ıı 1 f-'·l 
- G'"rd" f el" fı f l.:ız c~erı olmadıgını süyledi1er. nuşma'k istedi. İştm oldul?lmu ileri ,-yled: Bu ev, evve cc C<'mal 1.<mıln.de b •.S ne Ankaracla vukubul n v~ çnr "lm-

0 um~ ~r. ım .• c ı;:enç c··ı· ' "f d • ırtırerek reddetUm. Mükfı.IemeJerlmlzj o · . • • • o.itti ve slgor'..nlı idi. Sonra. Oemnl .. •. .. 
bacaklnnnd~n yara alm.ışlardı, bun· U ızar ın 1 a es! 00.sit lMll.\l'dnn B>aretti Bli'a.z Runıc:ı. Kornilof i1mıcı ~ıua1ıru sordu: evi Kn.rn'ldnn satmı.~tır. Evin mı.raklnejb~ ı;unku nu~hn1?1~zJ~ çı~ an . (M:ıl 
ları Maresalı:ı otomobilı ile kaldır- l..ozan apartımanında bir daireyi lle l::a.ttşık lronU§OYOrduk. Blr ~ . 2. - Mesele böyle olduğu halde geçtikten sonra slgortnlı olup olnın- rıı7-le~e) · ... d.ıc;3ı ıl~ .B ır.a ~~- der• 
dılnr. Bu genç kızları tanıyorum. kiraya veren Bnynn Gülizar Gökçe oo.na ras'l:ıdı. Kon~ ıstedığlnl benı Ömerle kim, nerede ve ne za- dığı ve yaclJlm sebebi nrn$ırılnuılr- ler muc~escsmın ilgı!ı clmııc.;ı ·ı yı:ıp-
Başka kimseyi görmedim. dinlendi. Gülizar Gökçe 50 .f(l§ında söyl~ Kızılay balıQ(!Si k~de btr mnn tanı_ştırmıetır. J\1adçmki Ömer 1 tadır. l tı~ımız t.lhl~ik:ıttan :ınla ılmı br. 
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- ' "" > . ~~a:~:;;:;K~::~ (6'9Ş_E_D_i_R __ B_A._B_B_R_L_E •• R~~--i .... ) ,.....S_l ........ N __ O ..... A_P_UR_K_O_R_SA_N __ ux~-1. 

Ağ•b•,:~:::."t ... bô...., Zeytinyaaı OlduOu gibi jMotörde yangın Te::.::· :: ı. •• ,.,,,._ 11Y~:::~:;~:;::·e:~::~~ '0yıc bir hatıruını ııınıatmı.1b: İstanbul içm· ıatı·· fiati· kalacak so b ı ı.: d. d ' nnn: Esirgemt:r-eceğim. nırmı onu ben de. _Babam yüksek bir memurda. 3 a ye· ~en ır yan ı, _ 0 halde a.nla.t;ayun: Ben, bu _ Tnnır mısın? 
Ailece SıvasA sitmiftik. O aene smıfı teabit edileceli motör kurtarildi &damı dellce seviyorum. Eğet ~- - ~vet. Flllp1n adnlaruıdnn t 11-

iyi geçtiğim için bana bir bisiklet Misir,,.ar•iaina konan m1yle SyUeşliBe, ben de dttnya.ya; re- rım. Singapura gldClken Man.:. dıı. 
alıp hediye ettiler. Birlikte 1rötürdü· .. Y ~ nl doğmu~ gibi scvineceğ1m. görtlşm.ü.ştllk. 
iüm bu iki tekerlekli, meğer 0 ıehir- Fiat nıüraltabe konılsyonu, diiDlkt\ i.lemler hakkinda aon Hasan adında birine a1t ve Sadık - Pek! .• sonra?.. _Daha öııcedrn tanışmnz mı· cı n? 
ele henüz hiç görülmemif İmİJ. Ben toplanbsmda ~ *11 tetktk karar ka.ptamn ıdn.reslndCCO. <Ş:ı.tkôY• adın- -Acele etme, e.nltıyorum.. bu adam Knn _ Mıını. tıtr~l: bir sesle: 

b
• • d k kl d 1 w h 1 ~lr. Bllindlğl ctb1 'l'1ea.rM Ve!tl- d&k1 deniz ınotörli dün Hayda.rpa.şa- ya;a.nın, Japonya esn.retten kurtula- _ H!l."''"" 
anıp c ıo a an o aftnaga aş a· ...... 1 ........ ln,,,,,ıı.. ~ft • ..._ln1 '--rı .. ...+oı-- dan IO _, k ""1 .-1i ..... ,,_ 

b'd' ld H d b'd' • ,_. llNJ~ J"ti• ~w......... AAUl ....... -- 1.0tUYC enu r J' ........ ~=- ea.t. Dlyeblldl.. y:ı.tağn eı;ildi, yıı.rnlının 
ymca J at sayı 1

• em e « 1 aü mıştır. Ancak bu ~tıer 1st!Mal mm- lı:ubb<ıleıine konulan -.at üo buçuk SUUlnrında limana gel- - Ne dedl11 .. o bizden, Oyle mi? }"ftzüne dikkatle battı: 
basene» den değil. Hani sonra tango t.'lkn.la.nndat.!. :flatıeroİr. Zeytlıwa~ ııısırçarşısı mi.§, o sırada motôrdo ynngm çı.5anı~ _sızın ne yapmak ıstıed1Rfn.lz1 bll. _ 'I\\ kendisi.. Ş:unrunn Fi.!p!n 
kılıklı kadınlar yuhalanırdı ya. o toptancılan, lcom1syona. TerdJklerl alemlerin, lMedm ziyade haça. benf'J&- ve kendlrleıı b1rdent>1rc ateş almıştır m1""'rum amma, o, Japonyayı l§ken- adalanndn. tanıdı~- •·or'"" ... • N--..1 ,. __ ,_ _,_,__ ,.........,_ ..,...__, tl dll1 hUIUıSllllda yapı.lan neşriyat. ime- y ha""- 1 · ,,~ li'"'" ... <>-"'' 
cmsten, ~eyeae, _,.-yacAJUar, ......,~ aııı.a~ mmtakalıı.rından 1 - rtne İstanbul Beled.l/Ye61 bunları milte- angını vcı- a an itfa.iye de ~~- ~ Tiı sefalet tç1nde inleten bir ldş1nln Kavn. • Mum onu ''urdurr:ı r.::ıman, 
parçalayncaklar. Bereket verıin. pe- bnren yapılan zarurl mn.srn!lnnn Ha- hMsı.s b1r he.yete tettdk ~r m1ş ve tut~ı elll bal.ye kendir d&- et>ecll dil.~ıınıdır: Prens (Naht) ntn ~ldüğünü l!nnıyordu. ~.: ı:ı, bu 
derin batın var. Onmı için ıe. ~- tesln1 blldlrm1şt1r. Bu :masraflar, hlll- .-.. 1 Jl ,._,,..... üdilrll ~. nl7.9 atılmak ırurcWe ateş s6ndilt1.lle- dfişma.nı. meş..'lur ve tehlikeli serserı öbAfmlı;til 

,,,_'"" a1msarl İstanb bo ree .ıuJı\.eo o mu.u ... naı m , ""'AA4 rek motör kurt.nnJmı..~ır. Bu &.roda 
nlmada. Amma. pleyan o raddeyi ~e. ye, uı rsa. - ba., mtına.n ve diğer mil~B nıi- otuz balye kendir dıı:ı .......... ftn1m•..+ır. - Prens Nahlnin düşmanı lın?.. Fakat <Kızıl kelebek:t gibi güzel ve 
buldu lö, nihayet halktm Uç bet ma- mı, Ayvalık Uman :resm1. fll:re, 1~ ma.r ye tnrlhçllerden müteşekkil he- A\Ll- ...,.. - Evet. Nabl benhn de dllşına.nım- zelt1 bir lmdm, böyle bir serı:er· ı r.a-
rahhu hükfımete gelmit: cBeyefen· =d oım:c ~,!! 1! Jca ~n yet tetkikatını tanımn.hlmış ve bu ::pılan tahkllrottn yn.nguun, eıa.os dıl'.. Şlmdl Slngıı.purdan Japonyn.j·a sıl seveblltyorou? 
di! -dcmİ§ler.- Mahdum beyin kısa "'"zo~n"-ı~·- tutoa~.:.-'~::'.-nbuul 'A1n A--- hususta.ki raporunu Belediye rlyaset!- h rusun00n çıknn kıvılcımlal'druı zu- plm1ş. İlk yapru:ıığı is ben1 öldürmek Kava - Mura onun ö:düti11 c. n o 

.. u ı.muc ....... u;ı.u .,... ~ d kubbel ur &.tığ1 anlaşılmıştır. olacakmış. kıı.dar em.h'!di k1 ....• 
pantul eİYİP çeytan arabaaile gumeai m1 satış flatler1 tespit edecektir. ne vemıl§tlr. :R4lpor ıı. ere kx>- Bir tramvayın motörÜn• _ Senden ne ı.stıyor? s:ı.na nlçln Kansı Şlna~n'o. bUe: «Bir sin k öl-
olamıyac.-k. Ta§kınılğm önüne geçe· f kad su nula.n l.lemlerln oeldı it.ılınrlle eSkW- d kt d~ ...... ,, .. dır? dürdüm .. 11 demekten kendini nlr ı .... -

• w. 8 bal A • oJ aıe ro nın ~ aynı oldtJ#u teba.rfiz e '"'i ........ . 
mıyece&lz. u • -:_ maru 0?~··• 130 kişlllk yıenl fafe kadrosu, &JA- etttrllmekte ve ~IBlnln orijl- yangın çı 1 - O v~'"tlyle roba.mı öldürtmüştü. ımştı. 
Babam da beru çag'lrdı. Sevgıli ara· ka.d.'\rlara tebll~ edllmlftir. Bun& ne.- nalltes1n1 muho.tnza etme.tj tçl.n bun- Vatman em.inin lda.ro.s1n4ek:l 30 Ke:ndl::ı1nden ıntilmnı a.lac:ı.~ı b1l- Kaya - Mura bu mübhlş hasmının 
hacığımı elimden aldı. zaran Jaşa teşldlfı.tında bir Mtge iaşe larnı üzerinde her hangl b1r t.adll.At numaralı tramvay dlln Tol>kapıdan dlğl için, bann düşmandır.. benl Uk ~ı ucunda blrkll.9 dn.klka durduk-

""""' mftdllrft. bir bölge fa4e mQd~ mun- yapılmamnsı IAzımgeldiğl tespit edll- B!Mreclye gellr~cn Şehrem~ıde elek- f1rsattıı. ortadan kaldımıa.k ister. Şlnı- tan BOllrtı geri döndü: 
Anlatanın p.hsiyeti, bu hatıramn vtnt, taklp, tetkik, komtsyon ve tevzı mektedlr. Bu itlbnrla Belediye Muı:ır- trlk kontağı yüzünden motördc yan- dl (Deniz kurtlan meyhanesi) inden - Al"tık ctdell.m ... 

doğru hatta mübaJiıgaus olduğuna olmak ftzere ' müdilr, aynca tıç şef, ç.e.~ım lrubbelcı1nc konulan lll~mlerl gın çı.tmı.ttır. Tramvaydaki yolcular n!çln aynlmaclığımı, orada.Jc1 deniz - Ona bu tennlı~ı yayam bulmn~-a 
temin 'eder Muhterem doetumun ya· imzalarda iaşe Amirleri, bllyük kam- aynen yerinde bıraka.ca.ktır korkudan t.el~la ~ışm:ı.ğa başl:ı.- 1'.arl.allannı nlçtn kendim~ baglııdığ1- çall.{ltlcaksuı, değil ml? 

bak 1 • d hAdİle kırk seneyi lardıı bölge Saı,e mtldürlUı;tlne ba~ı · l!Uflar, bu aırada tramvayın camlnn mı anladın mı. Kava - Mum? Onlar Kava - Mura b::ışmı önüne eğdi.. 
~ınrd 1 U''; ;;m;k bu kadar kısa iaşe mtıdürlerl kadroda vaz1!elendirll- Üniversite talebesi tıhlınıştır. Yolculn.r b~ tramvaya ben1rn. muhafızlanmdır. Hazin, titrek bir SC5le ccw:ı.p Hrdl: 

0 urmam •· .• • mlşt.lr F'Jat mürakabe kontrolörleô • • ,.. • nakledilmiş, yangın etrafında tahk1- - İyl amma .. fU sevdiğin hasta 
sa~ ~vvel boyle bır kafadaynufız. yenı kadroda mllraı!tabe memuru oln.~ ıınemalarda tenzılatlı katA girl§l~~r. Kazada khn6c yn- a.damla. prens Nah1 a.rasındakl gergin- ~=: · Mndemki söz vcrdlm; ça-

Şundı, Ana.dolu~un. he~ her rak çalışacaklardır. Ka.7.alnra. T6 bel- fiat i~tiyor ralannıtı.ınlljtır. llğin sebebi nedir? Odadan "ıktllar. İlk.önce ott1rd11"'-
hsabasında ıliphesız ki buikletler ... ıı lın ...__ n1 -d "' Se dlıH A.. m.11 d ~·- " "" .. k • Fak .• af r ki g.,ye 4anı o ak u=re ye - ro 'Unıverslte ıaıeoolerlnden bir grup Ek ki - v &•m ilôUam on yon a uu le.n odaya döndüler. 
gomı.e teyız. at 1~ etme~ ' lSO kl.şlllk olacaktır. Vali ve Belediye Reisi Dr. B. Lfıtfl me er Jet.i.şlru cüsse~ CMaretçe ees1z.. atıl- Ka.va - Mum. çok düşünceliydi ş;ı... 
~ miktarda. Gar~ın bır c;~k şehırle- Ticaret Vektiletı, 1Crbes dövl2.Je ol- Kırdan ziyaret ederek tehir sinema- p.nlıkt.a. h~ ~ oln.n heybetli maµwıın mtlllnt bulmnCa &öz · v<>r-
~e -· hele mues~eselenn k,,an- mak fO.rlile mayıs IOJ'luna kadar te- la.rındıı. 1"niver's1te tıaıebes1 ı.çın teıı- blr ~ldır: Prens Na.hl bayJe adam- mı.~. Halbuki onu ya.ralıyruı kendl-
dıgı saatlerde - pıyadedeın zıyade ten tohumu flırıacma mil.'6nde et.ını.ş- zllAt yapılılw>ını rtca eunlşlcrdlr. Una karııtırılan misir 1anıı "ücudünü orta.dan t.ald.ımıat: ıs.. siydi KM·a - Mura hayatında ilk defn 
bisikletli dikkali çeker. Meseli tır. Bu husustnı tarar, alft.'kadarla.ra Vali 'Ye Bel~iye Reı.,t bu h\J8\1St.a yüzde ona indirildi ter. BUl'ad& onun bulunduğunu ha.· böv~ milfk:Ul ve lçlnden çıkılmaz bir 
Dantzig'e cittiğiın vakit yolların bUdlrilml.ftlr. te1kfkler yapmak ı.,ınt Beledly~ 1kti- ber almış .. a.i1romıdan bir fedai gön- du~ıa karşıla.şu-ordu. o güne ka.-
manzarasum faşmıştım. Kaclm erkek, ttat müdürl\iğüne blldlnnt.,tır. Iktlsat denn1§. Fakat o, fedaJıyf kcşfetm!Ş' .. dar hiç ldmıııeye bot yere BÖZ vcrme-
ibtiyar "Ve çocuk herkes pedalini ço- Bir katı• 1 suçlu su m{\di.lrltl~ .s'lnemacıl:ı.rla temas ede- Elmıeklik una katıftınlan y{Qde "Ye b1r akşam kedi gibi kuynıiuııda;1 m.S.ıJ. ne dediyse yapmış, .!ÖZilnd~ dur-
Yİre çevire asfaltın üz~rinde kayı· cektır. V'nlversite t.alcbefllne 1!4.nema- 20 mltttanndatl nusır. J1rlıde 10 a m- Jll.kalayıp dcnlzo rokmUf- ncrea al- mUılftu. Ya fl.mdi? ... Gene s1)zündc 
yordu k ı d lann yüzde 30 kadnr tenzilat yapıl- dJrilmiftlr. Detl~rdflı bu il 1~1n dırmndruı .ruda bofup bırakın?§. ctuımuı ıçın: .Onu ben vurdum. F.ı~ . : . ya a an 1 m.uı için bir fonnül buhınabl!ece~l ayrıca muamele vergtsı ahnmanuısı- - Çok Jcuvvet.JI bir adam demek?! tat, mademki 8al1a ~ Terdlın k n-

Bızım memle~~t umumı!etle dal· tahmin olunmo.ktadır. ruı. karar verll~l 1çkl bn§tlnna _ Hem cesur~ hem tuvvet.ıl Şlmdl dl cezamı kEndlm verecer:ım.11 ·~mc-
lık olmadıjına gore, eksen mıntab· ameliyesi bundnn böyle değinnenler- <mwı iyil~ istiyorum. Çünkü o s1 gerekti. MerUlğe yakışan t't"f kendi 
Jarımızd .. , bahusus ovalarmzda. bi- Suçlu Osmaniyede bir Umumi meclis bütçenin de y:ıpılncaktır. l>Aııe. prens Nahlrt öldilreceğlnl Ja- knmını deşip öldürmekti. • . 

ıiklet pek elverişlidir. Kaldı ki, bu artist öldürüp lstanbula tetkikine hatlıyor Ötelciler amerikan bezi PCJnl'S-l'l böyle zalim ve müfsit b\r Kava - Mu.ra bunu yapabUtce~ mly-
alet, dağ patikalarına bile uyar. k umumi meclis bugün saat 14,30 ~ • k • ' 1 adamın elinden turtamınk zamanı dJ? Şamn.ma glbl btr ~crseri yüzün-
Hatti yedi tepeli olmakla ınetbur açmı§ toplaııacutır. Meclisin bu toplantı- ve patıı a ıslıyor ar geldlğlnl söyledi. Eğer ba.şıruı. bu fe- den _ Den1z kurtlan nıeybanü<iliıtn 
!stanbulda da niçin tqvike ıniiatahak ımıd&, bötçe encümenmden çımu., Otelc~c: cemlyctl Belediye 1ktis:ı.t llket gelmeseydi, bugiln yol& ~ış bu me,.c;um gayşasına. yaranmak lçl.n _ 
olnumn? Hmçahmç nakliyat nsı!a- Cebellberek<lt clvanııd:ı. osm:mlye bulunan vllAyet yarld:ıt biltçcsln1.n mildürlu~W1C müracaat ederek Aıne- Te Nahlyl gebertmiş .• benim tntn:r.- b~le bir a.slo.nm keındlnl öldUrme~l-
lan bakımmdan mı iatenum. •Por b.za.mıda Melek adınd& bil\ artf.<;t.1 gllri13ilhneıslne başlanacağı tııhm1n rikan bezi ve patlslm. bulrunadı.'ltlan- nıınıı &lınış olacaktı. ne çocuklar blle gülmez miydi? 
bakımından mı. yakıt bakımından öldUrllp İstanbulıı kaçan Bulgarls- olunmaktadır. BUt~eııln, umwnl mec- nı iddia. etmişler ve sanatıan 1cat::ı Kava - Mura ftlpheıye cttı.~ü: * 
mı 1 Mesela Boiazic;i kı)·ılannda tanlı 28 :J"&§ında Ahmet Sezer bur:ı- ltcten mftnl.kün olduğu ka~ar sfiratıc kullanılmaları zn.ruıi bulunan bu - Bu adamı ben tamr mıyım ac:ı- Kaya - Mum meyhane yıldızın:l 
n Anadolu yAlcasında oturan1arın, da ,ablarunı.,, dün adllycy~ veril- ge~mesin1 temin etmek nıaksadlle maddelerin teınlnl için BeJedlyenln ba?... sordu: 
bu düz ıabralarda biaik1etten gereği ~lr. Bultanahmet Udncl sulh ceza ttitıçe enctmıen.1 her gün toplanarak t.e~bbüslıer yapmaaım 1st.em~tli'. İk- - Znnnetmcm.. çfuıkü o günd~ - On:ı klm bakıyor? 
gibi neden istifl'de edemedikleri so- mahkemesinde aorguya. çeldlen Alı- Belediye ve vll~yet bütçesini ~k tlsat müdürlll~ bu husu_sta tıet.ldkler uyur, gece kruknr, ka;ynitıklnı: ar:ı.tınn - Bir heldm" 
ruJur met Seıer va.kayı fllylc a.nlat~tır: etmektedir. yapacak ve otelcllerin muracnatlnrını gider ve onı.ln.rda içip .sızar. _Kurtulacağına ümidi va.r mldır? 

• - Adanada motoo:ıklet canbazlığı karşılamata, ço.1ı.pcaktır. - Başma gelen rem,-ettn iç yUzü 
Buna batlıcı. sebep, elbette yolla· yapıyoı:Uum. Orada. artibt Melek 1ıc Profesör Halide Edibin ........................................ ned.l.r? - E\'"et. Dün aMaın Şamam::ı. c.km. 

nn tekli. Hatta yeni cMdelerimizin tan11tım n beraber pıışmaaa. ~la- konfıeranaı Meaut bir do~.-w - t.,te ben de senden bunu nen ra.tak gözlerini a~tı. Tonga ÇOk J,yl bir 
t.iJe hali meydanda: Suadiy..U. dık. Ben Do çoculumla tan.mı İstmı- o--- eıdecelbn, Knvıı. - Muraf Onu tahbe, hı*JmcUr. 0 da b6yte soyJem~t.I. goz-
«modcmn tramvay yoltmda pİJade bulda bın.ktığım 1çln Adanado. Me- 'fİ&üda.r Halkevlndon: 19/4/942 pa. 8ümeıt>ank İ.staılbul Şubesi Mu~a- hain bir el ıı.ra&dan nırup yamlnmL~. lerlnt açana :turtulor demlştl 
k 1d dahi lma elı lek Jek ile beraber yaşıyorduk Yedi rı.y zar günü saat 15,SO da Evhnlzln Do- 8&be Şe-r mua•rlnl Feridun Tflrsa.n ın Bu meçhul eli bulup gebert.meni ıstı- Kava - Mum. ht'klmln ıı.dını öi;,'T(n-

a ınn11 y~pı mış: .. t. er bir arada kaldık. 8onro l§lerlm bo'Lul- ğancılıaroald salonunda Prof, ~ bir km dünyaya gelmlıJ ve Sevtn tıes- Yorum. Diln gece Tarın On\inde diz dJkten ro:ır:ı. Gayş:ı.'nın yruıın<'.I ... fuzln 
ve ayak hep aynı nsfaltı çıgnıyor. du, para kazanamayınca Mel.ek be- Edip tarafındrm bir konferans verile- ml~re olunml.lfWr. Nevzadn mrun çöküp ruıt içtım.. onun 1ntlka:nını kalmak ~vemcdJ. Aynğa kalktı: 

Şayet - lstuıbul dahil - bütün nl.mle ta.vga etmeğe başladı. Fena cekt1r. ömürler dller, ebeveynini tebrı.k ederiz. ban alnca~m .. onu k&lıbece yaralcynn o 

ıchirlerimizde her har.gi bir kalabalık halde asabım bozulmuştu. alçaRı, lcnbederse bu uğurda bütün ~---
•emtte yol yaparken biaiklet de röz Blr gQn Melek.le benı;ber Osman1- sen·et!mı feda edlp gebertcceğlm. ~~~~~~-=-=-== 

(Arkası var) 

8nüode tutulursa ve ta-Yet demir sa• yeye gezmeğe gittik, fkl gece o~da TAKS.ıM s·ıNEMASINDA ... f\'1evlidi Nebevi 
nayÜmiz bu arabacıklan da yapmak kaldık. Yine geceleyin Adana.ya don- «İşte, sevdiğim adam: 
yolunu ıcçene yalnız ıuJhte deJ:..'1 mek üzere istasyona giderken yolda 2 L-.. tadanL.....! •-t--'---'L·n '--r ·-ım· d- __ , ve -•-- L-ı~_..1e Ş Sa.yl..'l nınreşal 1''tm Çakmak luZl 
harp 15u: Melek tekrar lrnvga çıknrdı. Ben ser- DIU ucn lJ uıuwu PC ....... -- !la tllUll nauoa amama » te Güzel Sanatlar ckadomlsl dlrcktö-

• te d~ çok daha tez hareketli acme d!lnmü.ştüm, t:ı.bancamı çekip KOSAN 1 Q O Q Q Q K'ıŞ*ıN.JN •• rü Btlrban Topra.k'ın eş1 bayan /ıs§e hll' mille .. oJuruz. ..t,.. ettim. Sonra. fA ... ••n"ft olmıua- cKızıl kelebek.» aya~ knlh-tı: ~ wv a . .ı-AJ. U4 ., Muı:ızı,cz'tn ölümüniln üçüncü :ı;ıld "· 
•o mk lrırlnra c;ılmuşım. Ertesi gün po- - Haydi, ı;1dcllm nrtık. nümü olnn l'l nts:ı.n 1942 cuma tt' . ,ı 

Bisikleti, adet& bir ıiyuet olarak llse tesllnı olmak tl1.ere yine ıstu;;-o· ıörülmernif bir alaka ile can ~·e ıönülden ~ladıia Kava - Mura. t\stnste birkaç sn.ke öğle nrunıızun müt.eaklp ncy:wt ca-
teıvik etmeliyiz ıuuınındayun. na giderken blr ma.l"§andlz treninin A 1çti6'1 1çl.n gözleri luzılm~uştı. Raklaı- nıllnde Mevlldl Nebeı;i okunaca!';lnda..'l 

hareket etmek llzere olduğunu gör- L y L A senın gözleri d:ı. a.z duınanlı değildi. arzu edenlerin teşr1flcrt r!C!l olunur. 
(Va • Nu) d&n ve gizllce trenın arka.sına. atla- E İk1s1 de kısa zamandn. ko.falan ttltsü-

, ........... u .. ıhuu•u•ur•rnn oı )'Jp KBJ'Berlye, oradr.n dıı. İstanbula le:mlşlerdl. 
geldim. Burada tu:tadn~lanmın f\•Je- Kava - Mum güzel sııyşayı toıdl>e- Mevlidi Nebevi 

Odun Ko•• mu•• r rlndc kalıyordum. dlyordu. ~ç lnıdın Qç ba.s:ı.mnJ; Merhwn MUSTAFA ALDIKAÇrrnın 
f Mabteme, Ahmet Sezerlıı tevkif ede- merdivenden inerek loş b!r odanın kn- ruhmın ittilınf edllmtk üzere 18 Nl.sa.n 

rek mahfman Ce'bellberekete gönde- pı.mıı attı: · 942 yannk1 Cum.'\rtesi günü öğle na-
rilmestne tarar ver11m~t1r. 40 Kiıilik Koro - Işte o, t:ıc; cfuıdür burada. yatı- mazını müteakip Beyazıt cnınu şcrı-

Doktor Celal Muhtar yor. 1ım:ıe Mevlidi Nebe\'1 oı:uırncrJttll'. 
36 K • ·ı k S H t• Yavaş yavaş odaya girdiler. , 

•Bu iı~ baltadan 
ba§lamalı» diyor 

Tuz ve ,arap fiatleri ı~ı i az eye ı Kava _ M ra A-'•ft. d .. b Arzu buyuranlann tEşriUcri rtc:ı olu-
:s- u uıll.Uaa uruyo. ve u nur 

Tuz ve va.rap natıcrlne z:ım yapıl
dığı haktında bazı ~ct~lcnie ynn
bıs hıı.bell'Cl" 1ntlşnr ettlğl görülmüştür. 

Odun, kömür ışı son günlerde gene Ham tuz flaUer1ne b.1{lblr z::un yapıl
mevzuubahis olu~or. Bu hususta Dr. nıl§ deltilcUr. 
OelAl Muhtar bize şu beyanatta bu- Aynca Çamaltı tuzl:ısındakl fabrl-
Junmuştur: kada rı.Jmmp husus! surette imal edl-

- Odun, kömib:' l.şlnl hliktmet ele len ve paketlere doldunıla.n sofra tuz
almalı, bu if1n milteh.assı8larını alıp lan lle torbnlnra konulan muttak toz
odun kesmoğe iöndennelkllr. Bu ı,e le.n vardır ki, bunların malzeme :flat
de Jptld:ı. balta ve anp yapmaltla bq-- lerlnln, Jşçlllk masra.tlannın çok J'Ük.. 
Jamalıdlr. Glllmeybıtz, evet balta n aelmeetnden dolayı s:ıfra. tuzlan tlat1 
-o )'&l)ma.kla. •• Bunlall olmaza et- k11oda dört lt~, mutfak tuzlan da 
denler da~ otururlar, «Balta.mm ıtı kuruş arttı.rılml§tl.r. 
J*a derler. Odmı, k&ntir l§tnde ~- Şaraplar& ttUnce: 10 mart 1M2 ta
pcaklare. ctınde 1000 craıu ekmek ese rth1nde tntnn n 1çk!.Jere 111>ılan 11011 
temin edllmelldlı'. Bunlu rapılıx. ı, aanılardan .so~ fl.l'8J:ıa aynca hiçbir 
yftrilr. sa.m yapılın~ değildir. . 

GO KİŞİLİK MEHTER TAKIMI 

nın iştirakile 

TÜRKÇE SÖZLÜ VE ŞARKILI 
Senenin en büyük Filmi 

Bugijnden itibaren 3 ONCO ZAFER haftasına baılıyor. 
tlave olarak: YURTTA YAZ VE KIS SPORLARI 

Türkçe Matbuat Jumalı> 
Ehemmiyetle nazarı Jikkate: Türkiye Cümhuriyeti hudutlan daM

lbıdc LEYLA filminin gösterme hakkına sahip ÖZEN F1LlM bu 
•ene lıtanbul' da '\"9 İstanbul' un hiç cir semtinde bu filmi ıöste~
yeceğinden, muhterem halkımızın bu hrsatı kaçınnamalannı 'Ye yer 
bulmak için lütfen tam aeaıu aaatlannda teşriflerini tavsiye ederiz. 
Bugü=ı Seanslar: 2,30 • 4 • 5,30 • 7 - 9 

Bay Amcaya göre ... 

o\iPhcll adamı bir an lmcc görmek · 

ısı;~~~u.kelebck» arkada dumn Ka- (.ı,ıw:•ş!!I' •An•R•llKIBild"ll'•dın•m~ 
va - V.urıcy.a. tekrnr oordu: a 

- Sözünde duruyorsun .. onu ya.rn-
lıyanı bulmak tçln bnna yurdun ede- 1LSE WER.NER'in lahuti aesile 
c<*shı, dc~I mı KnYa. - Mnm? 

Deli.kanlı başını salladı: 
- Evet .• komanw bl.r kere 8l5s -ve

rirler .. ve verdiği sÖ'Lü. tuta.tııı.r. 
.Xml kele'l:>eb o.~&, btr yn.tak 

içinde ya.tan tıstü &.-ttu6. hastayı gOL<;
terdl: 

- :tşte .. sevdiğim adam: Ş:ı.-n.:ı..'ll.a •• , 
Kavn - Muro. blrdenblnı p..oqrdı: 
-Şamama ... 
- Evet. Şamama .. neden Jıa;rret 

eWn? 

canlandriJ. kudretli artistlerin 
yarattığı 

JENNYLiND 
(İsveç Bülbülü) 

Dün gece aeçgin bir ~ir-ci küt
le.inin emaalaiz muvaffakıyet· 
lerini Jıazannuıtır. 

_ Harcanan teneke miktarına ba-ı ... Hanet gün, hanıl ıtvln A> tenc- l ... Yf.Wıcı 41~ ~nmif, a.t.ılmıf-ı 
lap acıyorum bay Amca- ~· balolsa bir, W l>OI mnserve j Qa... 

lı:utusuna ra.stıanır-

••• Be.r®lya& Jfmulo. atı~Lır ... ı ... Taths~ :,-mı~, ntılmJitır. Hnlbu-ı B. A.. - M11k~t' bir lmç otobüs 
ki blrl çıkıp bunları toplasa.... yapar, IstMbUl anl;.aklMUlda p a ıu-

• ra:ı .. 
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Panama kanah BULMACAMIZ 
ı 1 ~ • 5 8 , 8 9 10 

·. / . ' ,/ . 

Amerikalıların en 
bu kanala bir 

büyük kaygısı 
taarruzdur 

Bu korku sevkile ge~en 1 nisandan beri 
Nikaragua'da bir kanal açılmasına başlandi 

~· ,_ ... ________ ~------~.,.. .. 
1 _ıjı_ı __ ı !-'--
- _l ____ ı--

3 ___ , _____ _ 

5 -.-ı-ı•,-.-1--
6 -.--.- -'.-

- ' 

P.ınr.una. k.:ı.nalı 1914 senesi. 1 tem
muzunda açılnıı.ştı, Kanal o zaman
dınıberl Amerlk:ılıl:ırın en büyÜk ka.y
gısuıı teşkil ediyor. Panaına pnalı-

l::ı.şlırao.ak faal müşterek bir denllı -
han. müdafaası olduğunu billyorlar. 
B11 müdata.a ise bugün yapılamaz. 
ÇünkU ordunun elinde kan mlktarda. 
geml yoktur. Bundan dolayıdır ki, ca-

~=-ı--.--
8 =-=t-.ı ·=:= . Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

ıuı açılma töreninde bugünkü harbin 
bell.b.l.§lı lrohr,ı.manı olan memleket
ıerın mümessilleri hazır bulunuyordu. 
Aınerik.llılar, kim=ı.lı dağlar araı."'llıdan 
na3ıl :ı.çtıklarmı anlattılar. Japon mü
ınesil~rl verilen izahatı dikkat ve sü
künetle dinliyorlardı. O tarlhtenberi 
Am"rlkalılar Icnygıl:ı.nmağa ba§ladı
lar. on scenedenberi bu k:ı.ygı kabus 
şeklmi aldı. Birleşik Amerika., Rus -
Japon harbiııdeuberl bir gün Japonya. 
He boy olçüşeceğini ve Panama kana
hnın Amerikan müdafaasının temel 
ta.5mı teşkil edeceğini biliyordu. Ka
nal .,..1Yeslııde Amerikan fllosu Atıan
tik Oky:musundan Pasifik Oklranusu
n:t 2! sutte geçebilecekti. Binaen
aleyh ba kanalı baıtaıaınalardan ve 
muhtemel ~!l!'l'uzlardnn korumak l~
zmır;ellyordu. 

10 1 1 • 
- ...................... iiiiiıı ..... ~ 

ralbes mü.d:ıtaası, altı ay en·eline ka.- Soldan sa~a ve yukarıdan aş:ığı: 
dar :mc:ık k~ğıt üzerlnde bulunu- ı - Sarı»er isk~lesl. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılannızı derhal keser 
icabında günde 3 kaıe alınabilir. 

yordu. 2 - Bir cins boya - Bir erkek isml. 
- - . .. . . . 

Kanal mınt.a.kasına paı~iitiçüler S - Para Ue mü.şteriye nıa.ı verme. 
-· - ~ . ' . . : . ' . . -

Amerilmlılıınıı bu endişe.si, Panam:ı. 
kaııaıınuı iki ucuna y:ıklaşanfarın 
derhal gôzlerlne çarpar. Gerek Co-
11n'da ve gi!rek Bnlboa'da. Amerikan 
• l!ı.;;!eri va.purların her tarafında 
p.ltlayıcı maddeler bulur..up bulwıma
dıt;ııu :mı.ştmrlar. yolcuların pasa
portlarını dikkatle inceleı·Ier. Ameri
kan rn:ı.kaınları, tek bir t.edainin ka
nalı boıablleceğlııl ve kullanılmaz bir 
hale koye,bilece~inl biliyorlardı. Bir 
\•..ıpunın anbarında patııyacak bir 
bomba, kanalın dar geçidini kapata.
hllır. Bu sebeple Panamada küçük bir 
Isp::ı.n.ırol şehrinde oturan milliyeti ve 
ı:ncn~ei belirsiz halk, sıkı bir tarassut 
aıtın::ı. alındı, Panamerik~ polisl mü
tcm:ıctiyen şüpheli insanlar arasında 
tar ı.mlllıır yaptı. 

Panama 'kanalının idare merkezi 
olan Baboa şehrinde çalışan kanal lş-
1-?tme memurları, daha az bir tarassut 
altında bulundurulmuyorlardı. Onlar 
cll ~oz hapsine ~lmınışlardı. Mek-tup
l:ırı, san~ür ediliyor, nereye gidip gel
dikleri kontrol ediliyordu. Bütün yol
larda her yüz metre ba~ma. birer nö
betçi a.:ıkert dl.kilmiş. ve s:ı.hlle yakl:ı
ş:ı.c:ı.k her ferde derhal ateş etmelerı1 
emri verilmişti. Bu tehlike, mü'.ba!a.
~alı değildi. Kan:ıluı zayıf noktaları. 
polı.~ oı-dnsunun teyakkuz Ye tarassu
dunu ooş:ı. çıkarabillrdi. 

Fllh:ıki.ka Panama kanalından ge
çl.ş sL;teml pek n::ı.ziktlr. Çünkü kana
lın k:ıpılı setleri, geçecek vapurları. 
Oky::ı.nuslann seviyesinden 24 metre 
yuknrı;·.:ı. kaldırıyorlar. Bu kapılı set
ler, kolaylıkla tahrip edilebilir. Bütün 
tedbirlere rağmen müdafaa. sistemi, 
kaıuılı azimkA.r Ye cüretkar bir d~
ın:ının tn:ırruzundan masUn bulundu-
1·1ınıyor. 

Kanalın iki ağzındaki 
üsler 

~\m~rlk:alılar, P:ınanıa. kanalının At
bntik Oky:ı.nusunda glrt, yerı etra
fmd.ı bir sı.irn üsler kunnuşiardır. Bu
ı ı 'ıld müdafaa üslerl şebekesi, Flo
rid.ı'druı Hollanda Güya11'111a kadar 
uzanıyor. Baham:ı.s, Küba, Jamaik, 
Porto - Rlco ve Trinldad adalanndan 
geçıyor. 

P.ınama kanalı. Paslflk Okyanusu 
clhet.!nde, Fort Am:ıdor adalan grupu 
tarafmdan müdafa=ı. edilmektedir. Bu 
tarafta karadan en az uzakta. bulu
nan mudafaa şebekesi Balbao lim.a
ıımd l toplannu.ştır. Bu llmıı.nda bir 
::ıet ile b!r şose ve bir deıniryoiu var-
dır. • 

indirilmesi, yahut ka.ruıla kom.şu ktt- 4 - Blr va~ hayvan - Yardım. ZAYİ - Amasya nütu.s memur111-
çülc Cümhurlyetıerden blrin1n topra- 5 - Blr eı'lre'k i:mıt - İn.san. R'undan almlş olduğum nüfus cüzda.-
ğına asker çıkarılması, yahut kanalın e - Nlda - Dokuzdan 'bir fazl:ı. - Sı- nımı zayi etıtlın. Yen1sln1 çıkaraca-
blr baltalama hareketile kapatılmam, ca.kların başlangıcı. tundan eSk:lslnin hükmü Yoktur. 
ne büyUk b!r felaket teşk.11 edeceği. ko- 7 - Bıkan - Bir aı.anuz. Heyoğld, Sakız:ığaç No. 4Z Asadur 
!aylıkla tasavvur edllebllir. 8 - Tersi koşuya çıkış - Uzmıluk. km Baykanu, Caroğln 

Bu ihtimallerden blrl vuku btı.lıırsa. 9 - Yarım - Huzur ve emniyet. 
o vakit Amerikan filo.sımun Pasifik 10 - Ümldede1mlş - İşaret edatı. ZAYİ - Eminönü ka.ymakaımlığın.-
Okyanu3una geçme.si için ancak Ma.- Geçen bulmacamız daa:ı. aldığım kocam asker Sa.bak Dev'-
gellan boğ=ı.zı yolu kalır ki. Panama. Soldan sağa ve )'Ukıırıdan aşağı: letyan, 1947 numaralı maaş ci.lzdarum.J 
ka.nalınd.ın geçmek suretlle Nevyorık- 1 - Yabancılar, 2 - Açık, Uluma, k.aybettlm. YenJ.slnt ala.cağımdan eski-
tan San Fransisco'ya. kadar olan 5,262 3 - Bıçak, İgas, 4 - Aka, Raeaya, sinJn hükmü yoktur. 
millik meıate, 7930 mil daha uzamış 5 - Kravoat, 6 - Cu, Avt, Asa., 7 - K:ırm: Zabel Devletyan 
olacak, rant Amerikan filosu Nev- Dıca, Abat, fi - Lugataba.k, 9 -Amay, ZAYİ _ 1933 yılında. Kayseri ıısesı 
Y kta S F · • id bllm k sikin, 10 - Rasad"'t, Ne. or n nn r:msl.'>Co ya g e e .... b1rine1 de~ ikinci sınıfından aldıl,tml 
içln l\Iagellan boğazından geçmeğe tasdiknamemi kay'bebtim. Yen.ls1n.1 
mecbur kalacağından 24,000 ic.llomet- SATILIK GÜZEL BİR KÖŞK alacağım.dan esk.lsinln hükmü yoktut. 
relik blr deniz Yolu kntetmeğe meebur Eren.köyünde Ethem Efendi Veysi oğlu Mehmet All 
!kalacaktır. Blrk!şlk Amerika, bu iht1- caddesinde asfalta yüz metre 1.kl 
mali göz önünde tuttuğu cihetle, Ma- buçuk dönümlülc çiçek ve meyva ZAYİ - Kasımpa.şa. İaşe memurlu-
gelllan boğazını yeniden silahlandır- $çlı iyi bakılmış mlUltazam te- ğunda.n. birls1 a~ır t.7ç1, diğerleri büyük 
ınak için şm ve Arjantin hükfunetıe- ula k-0rdlu bahçe içinde dokuz olmak üzere dört ekmek karnestnt 
rile müzakereye gtrlşmlştlr. M:ıgellan odalı k0.rg1r k~ satılıktır. Gör- kay'bcttik. Yeın.lsin1 alaca~mı?Jdan es.. 
~ğ:ızı }"ollle seyrüseferin yapılması, mek: tstiyenler Salı, Perşembe, klslnln hükmü yoktur. 
Sm-eyş ve Panama kanalla.nndan ge- Cuma. günlert öğlıeden sonra. mü- Sabahat Öztemeı, Fatma., Nurettin, 
çen kua yollan btro.kma.k gl:bl çok ga- racaat e<M:ı111rler. Buı·hanettln Kalaç 
rlp bir vaziyet doğuracaktır. ZAYİ_ Beyoğlu Askerlik Şube..s!n-

Y eni bir kanal Askerlik işleri den almış olduğ·uın ~ı1h1s t.e?Jkereımt 
Bütün bu tehlike!ert göz önünde Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: za.yt ettim. Yenisini çıkaraca.ğundan 

tutan Birleşik: Amerika, Nikaragua. Yedek teğme.n İsmail Hattı oğlu esklslnln hükmü yoktur. 
kanalını açmıığa. teşebbfi.s etmlştlr. Mecdi Sayman 1B782 ntn çok acel& şu- 314 doğumlu Cemal oğ'lu 
Bu kanalın açılması, uzun ve çetJn ~ mUrn.cnatı Abın('t Burban Şendil 
blr lştlr. Geçen 1 nisandanberi 58 bJn 1111H111111111111111H1111111111uuı111111111111111111111111111111111111111111 
amele, Amerfatan miihendislerlnln ne
zzretı altında. bu yeni kanalı a.çm.ab. 
ba.şlamıştır. Pan=ı.manın 600 kUomet
re ştmaı ba tl3lnda kiJn. olan bu yent 
kanal güze.rgahı, daha. uzun, yani 265. 
kilometre olacalc, fakatı yenı kanal ta.
a.mrı:a daha. az müsait buluna.ca.ktm. 
Kapılı setlerin mahzurlarını ortadan 
kaldırmak 1ç1n yeni kanalın se-vlye61 
ikl Okyanusun seviyesinde olacak. ve 
Nikaragua berzahında düz hat fuJe
rinde açıl!lc:ıktır. 350 metre gen1flll
ğlnde lkl k.ıno.l, merkeZ'de blr göle 
münteht ol:ıco.ktır. Bu göl, gemilerin 
k:ırşıhklı serbesçe geçmeler1nı temin 
edecektir. Halbu'kl. Panama kana.lm
da gemilerin kar~ılıklı seferi kıabll 
değildlr. Blrl~!k Amerika iki kanala 
ınalik olmak suretııe, bu kAbustan 
kurtulacaktır. Fakat bu muazzam ~. 
milrarlarc:ı. dolara ınalolaca'ktır. Nl
kar:ı..gu:ı. kanalı anca.k 1944 senesinde 
b1reccğlnden, aro.daıkl müddet z:arlm
da. birçok hldl.seler ce-reyan edebll&
cektlr. 

1 Günlük Borsa 1 
H Nisan 1942 fJatıert 

Londra üzerJne 1 sterlln 
Nevyork tizerJne 100 dolar 

Cenevre üzerine 100 
İsviçre frankı 
Madrld UzerJne 100 pezeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

ESHAM ve TA ViI.!Tı 
~ 7 !l4i D~m.lryolu II 

ll,22 
132,20 

30,360 
12,89 
3,'12 

!D,40 

IRADYOI 
Bugünkü program 

12.30: Program, 12,33: Şam ve t~ 
küler, 12,45: Ajang haberlert, 13: Şar
kı ve türküler, ıs: Program VQ mem
leket saat o.yan, 18,0S: Fam! h&yetl, 
18,45: Zira.at takvimi, 18,55: na.as mit• 
zlği (Pl.) 19,30: Ajana ha.berled, 19.45: 
K1aslk Türk müzil!'l, 20,15: Raıdyo oa.
zetesı, 20,45: Şarkı ve tilrlciller, 21: 
Konu.şm:ı, 21,15: TemsU, 22: Salon or
kesira.TI, 2!?,30: Aja.ns lı:ıberlert ve bor~ 
salaı'. 

Y~rın .sabahki program 
7,30: Progmm., 7,33: Hatif progr.ım 

<PI.), 7,45: Ajans h:.ıbelrerl, 8: senfo
nik program (Pl.). 

T. 1 Ş B A N K A S 1 _, 
Küçük tasarruf hesaplari 1942 ikramiye plani 

KEŞIDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos 

l 
1 
z 

:! lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 
1942 fKRA.MiYELERI 

Adet 2000 Lirabk ::::: 2000.- Lira 
1000 • = 3000.- • 

• 750 • = 1500.- ~ 
3 ~ 500 == 1500.- • 

10 • 250 • 
40 • 100 
50 • 50 • 

= 2500.- ,. 
= 4000.- ,. 
== 2500.- ~ 

AYDA 10 LiRA TAKSiTLE 
Ta.gra müşterllerl.mlı içln pırlantalı ve elmaslı saatıerJn y-enı modellerl 

gelmiştir. Emsali gibi 15 sene teminatlıdır. Taşradan sipariş etmek tstlyeıı
lera kataloğ gônderlllr. Mektupla (İstanbul Posta Kutusu 184) adresine 
müracaat. 

SUmer Bank 

iplik ve Dokuma Fabrikaları 
Müessesesi Müdürlüğünden : 
Müessesemize bağlı Anadoludaki fabrikalarda tavzif edilmek 

üzere, 
300 - lira ücretle operatör ve dahiliye mütehassısı iki 

doktor alınacaktır. 
Aranılan şartlar: 

A. -:- Şimdilik askerlikle aldkası olmamak 
B. - Yaşı 50 den üstün bulunmamak. 
İsteklilerin; Ankaradaki müessese müdürlüğüne şifahen 

veya tahriren müı·acaat etmeleri lazımdır. «274b 4567 

Devlet Limanları İşletme Umum müdürlüğün
den: 

ücret cetvelleri tadil edtlip 15 Şuba.t 1942 tarilılııden itibaren tatbik 
edilmeğe başlanan Llman İşletme taı·ifestnın işbu ücret cetvellerine müte
dair hükümlerinin de bu kere tadili hasebile, yeni İstanbul Liman İşletme 
tarlfe.slnin ı Mayıs 1942 tarlhlınden ltlbaren tatbik olunacağı ilıln olunur. 

il 
d550ıt 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanlari 1 

Muhanunen bedell 9193 lira olan 29 adet kamyon tente örtüsll (27/4/ 
942l pazaıtcsl günü sao.t (15,45) on beş kırk beşte Haydarpaşa.ela Go.r binası 
dahilindeki komisyon tr.ı.rnfından kapalı zarf lL'>ulile satın nlınaca.ktır. 

Bu ~ girm.ek üıt.eyenlerln (689) Ura (48) k~luk muva.kkat teminat, 
kanwıun taö1n ett1J:rl vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aym gün 
saat (14.45) on dört kırk ~ k:ıdar komisyon reisli~lııe vermeleri l1l.zund1r. 

Bu işe =ı.lt şartnameler komisyondan pn.rasız olarak ©.ıtıtılmaktadır. 
(4295) 

Türk.iye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul~ tarihi: 188& - Sermayesi: 100,000,000 Türk Ura.sı Şube ve 

· ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para blriJctire-ulere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarrur hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defJ. çekilecek kur'a 1fo aşağı.dakl 
pl~a göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4ndet1.000 liralık 4.000 lira 100 adet 50 liralık 5.000 lira 
4 • 500 )) 2.000 » 120 » 40 • 4.800 • 
' ., 250 )) 1.000 • 160 .. 20 • 3.200 .. 

40 .. 100 • 4.000 • 
DİKKAT: Hesaplanndald paralar bir sene içinde 60 liradan aşatı 

düşmlyeıılere ikramiye cıktığı takdirde % 20 fazlaslle vernecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylftl, 11 bUincikanun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

... ........ .a .................. 111!11 .......... ı ... 

Am ,ı: ·:ılılar, en büyük gayreUerini 
blih.uı:.1 kanal mıntakasında teksi! 
etını~l ·rdlr. G8 kilometre uzwıluğı.ında 
buru.tan kanal boyunea, 25,000 Ame
ılktln a:.kerl, sayısız uçaksavar batar
yalau ile proj-ektörleri, ses dinleme 
filetl"ri kull::ımyorlar. Bunlar kanal 
boruııca uzanan ormanların ortasın
da ordu~:ı.tıl:ırını kurmuşlardır . .Ame
ılk:ılılar bü.;·ü:C bir gnyret sarfetmi.7-
ler.:llr. Slnekler \'e sivrisinekler ve ze
hirli y:l.ınlarla dolu ormanlar arasm
da yoll!lr açın:ık ve toplan yerleştire
cek ·aideler inşa et.mek l:lzımgelm!.ş
tlr. Snnll müdafaası da, eski silahlar
ll mücehhez olmasına rağmen son 
derece kuvvetlidir. Bu topla~ bir 
kullanılması ihtlınal! Yoktur. Zira. Pa
n.:una kanalına denizden bir taarr.ız 
y:ıı>nıak lıizumsuzdur. 

AKŞAM 
200 • 25 • = 5000.- •. 
200 10 Maruf bir Aileye ait 

Ankara :elediyeıinde~: = 
2888

.- • ti 1 BÇ!f.~~be~~e~ın~~!h! !!~~~,~~4~~2 !~~ Ha va tehlikesi 
.K:ı.ı::ı.la havadan taarruz etmek da

ho. kolardır, Ceneral Van Voorhis 
k;ınalı mildafa:ı etmek için elinde bu-

Abone bedeli · 1 - Ha.ol Ba,yıtı.nı. Saman pa.za.n Kurumlar soka.it cErla\m harblye• be- günü saat 011 dörtte Sandal bedesteninde Mücevherat salonunda 
ton tretuva.r lşlert on~ gQn müddette ve kapalı zarf wru11Je ek81ltmere satılacak.hı.•••••••••• .. Tiil'kiye Ecnebi 

lunun mUhinı slllhlara. rağmen ka- Senelik 1400 kurut 2'100 kurut 
nalın açıklarına kadar gelebllec~k bir 8 Aylık 750 • 1450 :a 
tayyare gemisinden uçurul::ıcak bom- 3 Aylık 400 > 800 • 
b:ı.rdıman tayyarelerinin bir hücumu- 1 Aylık 150 > > 
nu menedemlycce~ını bilir. Blr bom- t-------------..ı 
bardıman tayyaresi. gözetleme bölge- Posta ıttfhadına dahll olınıya.n 
sını :ıŞtık~an 9'.lnra kanalın hassas bir ecnebi memleketler: Seneliği: 
noktasına. f.sabetıer temin edebilir ve 3600, altı ayııtı 1900, üç aylıı?ı 

kanulmuştur. 

ıı - Tahmin bedeıt cem'an clD,39011 llrad1J). 
S - ~m1natı ct,4541 Ura c2tl• kur\J$ur. 
4 - Dıale 24/41942 cuma gilnll .saat 11 d1' yapılaca/fln.da.n şartmame ve 

proJesln.1 görtnefk fı.1ıeyenlertn her ~ EncfittMen kalemine mllracaa.tıan ve 
bteklllertn de 1.haJ.e günil ola.n 24/41942 cuma gUnü 6laM ona. kıa.dar 2490 
nmnara.Jı kanunun 32 net madde.si sara'lıati veçhlle tanzım edecekleı:t. tıeı:
llt mektuplarmı B~ dairesinde mttteşe'kıkU Encti.mene vermeleri. 

c2488ııı eme .. 
t ; bir hava torp!U miithlş tahribat ..,. ____ 1_o_oo_k_u_ruşt..;;..u_r.;,. ___ _. 

yapabilir. Telefonlarımız Başmuharrir: 20565 Teneke yapan mu·· ess 1 • 
Panama k:ın:ılı müdafii ile muavini Yarı l:ilerl: 207G5 - idare: 29681 ese erJD 

m::ıjor general S1nderrort - Jarm:ın ~lüdür: 20197 d•kk t• 
bombardıman tayyarelerinin faaliyet nazarı 1 a ıne 
uhasmın geıılşılemesi yüzünden, Pa- Rebiümhır 1 - Kasım 161 İstanbul Mıntakası İktisat Müdu··rıu··g"'u .. nden• 
na.ın:ı kanalı müdafaasının istinat et- B. İm. Gil. Ö#. İki. Ak. Yat. • 
tl~l u3ullerin m;>dası geçtiğini takdir 8,40 10.28 5,24 9,08 12,QO 1,38 Standard. eıb'atta yaıt tenekeleri yerine daha Jd1çük yat tenalrelerl 
ediyorlar ve tatbik edilecek ~llne Va. 4,30 8.18 13,14 16,59 19,50 21,27 lınaUnlıı ten.ek& sa.ııfılıyatuıı oota.ltıacah. düşünilleretc bundan a>nra küçük 
miid:ıfan.nın, kanaldan mUmklln mer- İdarehane Bahıım elvan tene'kıel 1ma1 edilmeat yasa.it edJlmjştlr. Bu ya,ea!fa karşı ha~ edenlerin 
tebe uıaJdarda yapılacak ve dtlşmanı Mllll Korunma Kanununun 8 w 21 1ncl maddelerine muhal$f9" etnı41 acyı.. 
mu ht .. 'mel ilssüih:ı.re-kelertnden uzak-l ll•llıiiAiiıniiimiiiusiiiluikiııisoiıiikiakİİIİNiioii.ıııili3••ılJ lan.k oezalandJ.rıla.c9/lclm ehemmiyetle bildidJJ& ( 4Mlt 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Kadıköy Belediye Şubesinden: 
Maıballeaf. Raslmpa.p 
Sokal?ı Karalrol 
Kapı No. sı. 125 
MilkellefJn adı ve Soyadı Ancllo Dlmltrt vet1l1 ~ 
San'a.t veya. mesleği MeQlıuldüıı 
Amzide tıa.kdlr ollllleıı kıymet 360 liradır, 
Neyı Arsa 
Mooahasl 120 M.: M. 
Vergi n.1Sbett Binde beş 
Kadıköy k1ı.Z38ı da.hlllnde Kadıköy Belediye şubesi çevres1nde 120 nu

maralı hanenin yık:ılma&ından dolayı iradının -reb:ik1nl v.e arsasına. takdlr 
edilen kıymeti gö.steı1r 1hbama.m.elerJn tebl1ğ1 içln sahibinin lkametgAı. 
meçhul olduğundan tdbl11t edllam.edlğl clhetıe 3692 numaralı kallunıın 
10 uncu maıddesı hü'l<mü.ne te<vrik:ın tebU~ nuıkamma. ka1m oımarıc llzertı 
UAn olunur. 

İt.lrtlr& m.ü.ddet.i 1lAıu ta.kip e®n ıün<ien ltiba.r.e.ıı 30 gündür. 


