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Berber Süleymarı, tahkikatın yanlış temellere dayanoığım, Büyük hava muh.a
intılaktan sonra ömeri görenler olduğunu, kendisinı rebeleri oluyor 
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Jdu AKşanıl; 
iJ - Hayır görmecıı~~ geçırme teşebbuslerıJ akım kaldı Müddeiumumi Kemal Bora Süleymanın cuıl ıimdi yalan - lnfl!Aktan eonra kaçan, kopn 

söylediğini, bu ıözlerle Süleymanın tahkikatı yanlı$ kımaeyı gördün mu r 
- İki k.§ln.n Frar.sız se!aret.hane yollara t'evketmek iıtediğini beyan etti sine doğru koştuklarını gordilm. Fa. 

Londra, 9 (Rad~o 115,115) - Kahire 1 Ne\"york, 9 (A.A.) - Londra.. 
de bugtlıı ne§rcd.lcn tebliğe göre dan gazetelere gelen haberlerde 
L:bya ve Tunusta bilyük ha~a hare • r SimaU Afrika<:la vaziyet ı1Byle hQ.. 
kitı o!maktadır. L byada kara dev _ :asa edilmektedi:·: Tunw:ta şid. 
rlyeıerı faaliyeti olmuınur ElAgeylt ı detli muharebeler devam ediYor. 
nın 70 kilometre gnrt>ındakl mihTe?' Mütt~fik kuvvetler müdafaa-la bu. 
hava meydanı bombalanın'§, 7 Meeer Iunuyorlar. Almanlar, ellerinde 
rımtt tahrip edilmiştir. Tunusa aaker mahdut askerler bulunc!uğu için, 
ge.tlren Uç nakliye tayyareıı: de dli§U. Taburbadaki muvaffakıyetlerin • 
ı·ülmll§tUr. 2 mUtte!iK uç~k kayıptır. den 90nra ilc."i lareltetlcr'int de. 
'I'unustakı k_?-ra kuvvetleri dün en vam etmeleri şiiplıclidir. General 
ıeuvvetll hava himay.ıslne mazhar ol. Andersonun kumandasındaki bi. 
muşlardır. tinci !ngirız ordusu da bir müddet 

SULHA DAiR SOZLER 
VE TÜRKiYE 

G E.KÇl mllletJer benll~ aulba 
ne :ı.awa.ıı Ka.vuıı!MlA.k•arıw 

luıetıremJyorlar. 1'"Bkat bu meçhfal 
istikbale mukabU ber tarafın dev. 
Jet adamlarmm elJerJade tomar to 
mar IU1Ja proJılert radyo mJkrofonun. 
oaı.ı, .radyo mikrofonuna koıuyorlar. 

Muharip devle& &damlarının ortayo 
.erdiklel'f projeler ne ırulbu yaklaı;tı. 
raca.k bir alhlrll kuvvete 1111.hlpt,lrler, 
ae de bu projeler J.oa.uıları tatuıın e. 
decek mahtyettecllr. 

Sülegmanın 
tercü nan isteği 

reddolundu 
Muhakeme, maznunların müdafaalarını hazırlamak 
üzere birirıdkanun çarfamba uıbahına bırakıldı 

kat bunların kadın veya erkek olduk. 
larını tayın edemem Harltjye vekAle. 
tı motörcUsU ile karşılaştım. O bana 
bu&ların kadın oıduklannı söyle~. 
tı. 

- Kadın veya erk .. k oı.aun. acaba. 
bu kaça.n adamlar, bir auç işlemek 
ten mUtcvelUt m. kaçıyorlardı, yoksa 
korkmuşlar mıydı! 

- Kana.atine göre. bu kaçan şa _ 
hıslnr korktukları için kaçıyorlardı. 

Bundan sonra terrUman Eşref va 
ıııtasUe phidin i!adt'ııl Sovyet maz • 
nıınıa.ra anlatudı. Ve ş:ıhlde bır diye 
cekleri olup olmadığı soruldu. 

Londra, 9 (A.A.) - Şimn'l Af- için ~krar taattuza geçecek d1ı. 
rikada bulunan muhabirlerin bil- nmıda değildir. 
dirdiğine göre Tunu'lta vaziyet hem Müttefik kuvvetler, bir ?rllddct 
karada, hem havada Jyileşmektedir. mihver hava kuvvet!erinın !;askısı 

Her lar&fm karfıamdaklııe \e bqe.. 
l'!yeıe k&bul ettlrmeM l•tedJfl proju 
•~ yarınki barpJerln kan kokuaunu 
tlmdlden etrala yaymaktadır. Bu 
proJelertıı mablyetlırlııl t;alıWe ıu_ 
anm &'Örmeden verilecek bttkUm bu,. 
tlur. Muharipler barbia baJladığl stıa,. 
kil baleti ruhiye lçlndedlrler. Ayni 
eüz:lerlc, ayni mantıklA konutmak id • 
dlaaında.dırlar Bir taratm hAkimlye. 
fi caaııma dayanan bir •ulb bu dün. 
)"aya bir M&det dej'U, devamlı ıPlldUı 
degıJ, kısa bir zamao ıoıa rahathk 
itile temJ.n edaDez, 

Ankara 9 <Huausl rnubablrlmizden 
teldon!a) - Su;kaatçıJarm muhake 
m<·ııine bugUn saat l0.30 da devaı.a 
edildi, Şahit olarak dinlenllmeain<' 
karar Terilen ltatyan aetaretJ kapı . 

Alman sefaretı kAUbesjnJ ae!irl Ye Pavlof: 
- Şahide kar§ı bir sualim yok, 

"lııırınlar, mlillefik•nin kc) ıplr.. altmda kalacaklardır. Miltte!'ik or 
nnı yeni makineler lkı tellifi ettik- dunun vaziyeti f.imdilik ftnadır ve 
lerini bildiriyor. Vaziyet iyilcşmeğel hava meydanları kurı.p, A!:nan 
yüz tutnrken başanlı bir t:ı.nk çar. uçakl~ bombalay:mcc:.ya ka.da.r 
pışması olmuştur. :Milttefiklcr pa. bu '·azıyct.te kalacaktır. 

cm Koatantin Liberatldlıı çafn}dı 
Tercüman olarak h&riojye vekAle.tı 
ltıılyanca tereUmanı AbdllueJ.Am bu. 
Junuyordu, 

Şahit Llberaltdtıte yemjn ettirildi 
vı aıı.!&t.mağa ba§ladı: 

kanaını gördüm Se!lrln Ustu baıı 
ı.eız içindeydi, lt&ıyanca yaralanıp ya. 
raıanmadıfını sordum. Yaralanmadı. 
ğau "Öyledt. Bombanm paUadığı yer,, 
baktım. Bir talmn •t parçaları ve bir 
de ayakkabı bulunuyordu Bu aır&da 
ıı<ıJI• ve zabıta kun'f'tlert de vaka 
mahalline geldiler. Bqka bjr mata • 
mattın yoktur. 

Rel.9 Sabri Yoldaı ııordu: 
- Takat hangı tarata dofru gidi 

yordu? 

ba..:ika bir diyeceğim var. 
Relı: 

- Söyle bakalım zarl~i gunu bir mukabil hllcum 

-Buhuauaun nazarı Mkkkate atm• yapmışlradır. Bu, dil~anın ricl\tl· Yenı· Gı·nede 
nıaııını b lhassa rica edeceğim, hAdlse.. le neticelenmiştir. 

dt; ne Fon Papen ile karım, De kt.tJ Bir muhabire gör~ Alınan hOco- lapODllftD b 1 1 
brBi ve ne de oahlt aıtatl!e dinlenen mu Teıburba'nın garbında, yflbelc 8Ş Dt 
:kı kızcağız, Vekl.let motör<:Uau elin bir noktayı işgale rn:ıtuf bulunuyor-, lbr&Ç te,ebbUll df. 
de kırmızı blr paketle giden kimseyi du. Bu teşebbüs ınetfceslz kahnı~ , 
görmed;klerlnl söyledi. Bunu söyleyen tır. ~fuharebe h:ıfinemlştir. l\f{ltte. PÖlkllrtl~dl 
yalnız şoför Fahri Uçardır. Bu ıahlt 

N ı yen• a..lzam, ne 4e mOttetlklerla 
Pim Wn lıallM(J J i8J1ı dört 
tenellk kanlı mllcad~eyı daha beteıt 
bir hiale ıılbayet.ıendlrecek, inanlara 
daba mee'Ut bir istikbal yaratacak 
bir kndrettecllr. 

- HAdLaenln vukub'Jldutu gUn ben 
ltalyan eefarethe.neaı karıısuıda Ç'c.n.. 
kaya iatlkametlııe dotru b•kıyordum. 
O~obUa bekllyordum. ~lmtM. ~le; 
taJr.111 il• gitmeli do,tıntlyordum, Tam 
bu .ırada !SnUmden bir takat geçtt ve 
arka.undan bir ID!llAkm vukubuldu. 
ğıınu duydum. Taks; ile infilAkrn vu 
kubulduğu yer arasmda takriben 15 
metre kadar meaate vardı. Koıtum, 

- Takat Çankayad&n telıre dofru 
,,li)'ord~ 

- Rengini batn'JIJor muwn T 
- Hayır. lçlnde §ôt'örde:ı bqka 

ırtmııe de yoktu. 
- İntillktan evvel elinde Jmmızı 

lılr paket tqıyan k1.maeyı gördO:ı 
mtıT 

böyle bir adamı g!SrdUğünU, ve blT flk tankları mukabil harekete se- Hak Art.ör amumı ~ 9 
takııintn geçtiğini ve 1Cinde Kornllo. clnccvc kadar İngiliz piyadeleri (AA.) 

tun bulundtı#unu eöyledL Bu ıah'dln mıenflerini muhafaza etmişlerdir. Bu.azı Dlfndileıı l'lı8Dll t•bdl: 
ifa&?slyle diğer bUtUn şahitlerin it&. Onlann bu kahl'llmanh~ı sayesinde .Japonlar Yeni Ginede Buna ..,. Go.. 
dcsj arasmdakl bu fark lt\tfen zapta vnzivetin ciddtleşmesfne rnAnl olun nadaki kuvv•tlerlııi desteklemek igln 

muştur. Bir sözcn, iki taraftnn blrf. 1 
btfl.nci b1r ta§ebbUa daha yapmifl&r. geç;rflaju. 

Bunu mllteaktp Komnotun ne dL nin hava üslilnlültün!l tAyln edecek dır. Bu te,ebbll.I de akim kalmlftJr. 
yeceft 80nııdu. Kornııor, evveıt ounu olan b{iyiik bir hava meydan mu- KUtıtetlk &l'Jr bomba uçaklan Yeni 
85ylemek isterim ki lntllA.kt&n sonra hal'(!beslnin vukuu beklenme'>! lt- G.tneye yakJa,makta olan e dtlfman 

o~ atılaa pl'emr.JJ!er Jaer 141ycleo 
9'Velklndea, klLl'fl tarafı iatlbdafdaıı 
lru~ alarak ortaya çdanaktacbr. 
Bö.>le bir ruhla ortaya •tılaa 9U1h 
proJeJerı e..-en muvaıı.ene 'ftl ı,-nttt 
••rt demek olan .wıı bayatını tembı 
edecek pillkoloJlk omurlardan mab.. 
lamdur. Son blr kll4) aaır içindeki 
ltarpleria Mbeblerlal biraz da muabe.. 
leJerla nıhlarmda arayanlar hiç de 
bta etmezler. Harbin bütün lacla • 
1arına ntmea llolb devrlacle mu.ha. 
taplarma laaan Sibl bJtap etmek im,. 
k&nmı bulaa .ulblar d&ha çok mu. 
ammer olmllflardır. 

Bunun en gllzel ntlmmıeelnl 1815 
Viyana koacreei temaD eder. Bu kon. 
sre .. hazla btr ıekilcle mağlQp eclll. 
lltiı olan Fraaaanın kıla blr ıaman 

'4>nra Avrupa büayeat içinde ltfbarh 
bir muvazene unaunı olmasını temin 
!!tmlttL Bu maabedenln Avrup&da 
açııtı llUllt devrJ cıe mua .tlı'müfttır. 
t\vrupa kügtlk buı ltAdl8eler mtı.t.ee. 
na 1871 e kadar llolb ve ıatlken içinde 

l'fo,amııtır 

Bu vaz.ly·etin 1111' ~k 11ebeblert ftl'. 

ılır. Şllpbeılz bunu lrtmse inklr et.o 
lnez. Fakat bu ııebebler araamcla aulb 
hluahedealnt huırlayan devlet adam

'•Mlllll dD1maaJar1 dotıt et;meyl bilme. 
lerı de mUhlm bir mevlq aahlbi ol. 
'halan değil mldlr T Şu Hn batt.aJ.ar 
içinde boyuna tekrar edllea llUba -.. 
lan yeatdea JmnMıalı, ln8&1llan kar. 
il lcartıya lıoyaeır.k blr 'ftSl7ette de. 

lildfr. 
Darp bQyü w katı zaferle nihayet 

bulmak f&DSDIJ llenOz hiçbir ~ta 
._.ad bile etmecllll bir zamanda llerl 
'ltrlllea .wıı M&alan ınsaıtlan blrl>L 
11.,e yaklaftıracak vuıflan baJc bu. 
hınmamaktadn'. 1815 devlet .ı!amlarr 
illıullakkak ld söröt mb&rlle daha ol. 
tuqular. 

Geleeek aullaan ne o:.C•ğmı tJlmdl • 
ae. &abmia mtı,kllldllr A.nlatılmHI 
&~ olmıyaa blr tanatı ela var4ır. 
lhı ıarat aullaun ancak bir mUt.arıke 
.. IMlafldll'. 

Blx, bu harpte olduğu gibi yana 
tClecek aulh a4Jı mlltarel<ı- devrinde 
ile aatl&m kMmaya ve bugUnlel'f tıp 
~ ... rbla ,.tttar1 stbl karıılamıı.k 
'-ecburlyetlndeylz. 

Bu 1aarp meaelırlndtt s0&terdlttmız 
lltJJiet blrUtı llllUIZal'UIDI yarınki g0n 
lerde de 181termete, bllbaasa Imv. 
~tll olmaya mecburoz. K&rlılıklı 
~uıvlan ıulb ııöı.lerlnln bl7.e göre 

1~ur aıuu SADRlE.RTEM 

Kalinin kesiminde 
Ruslar 14 tDmen ve 

14 zırhll alayla 
taarruz ediyorlar 

Berline göre taarruzlar pUskurtUldü 
Berlin, (EP.) - Kal.inin ccnıı

bu garbtaindeki Alman :ncvzileri. 
ne nctice5iz taa:rruzlarua bulunan 
Sovyet kuvvetlerine çok ağır za. 
yiat verdirildiği Alman ba§kuman.. 
danlığı tarafından tebliğ .edilmdt 
tedir. Bundan evvel bildirildi~i gi_ 
bi 1051 tank tahrıp edilcliği gibi 
insanca çok bllyilk zayiat verdiril. 
migtir. 

Sovyetlcrin 12 topçu t\ln1eni, 4 
avcı taburu. ilci .-O.varı tüm.eni ve 
14 zırhlr alayla taanı.ıza geçtiği 
tahmin edibnektcdir. Bu birlikle. 
rin büyük bir kımıı Alman milda.. 
faast karşJsmda dnğıtılnu~ ve ge_ 
ıi pUskü:rtllhnü,.~Ur. Berlin ask~rl 
maka.mlan bu kesimlerde Sovyet. 
lcrin Alman hat!ıruı bir d ereeeye 
kadar dahi ynkta.şınamJ§ olduğunu 
bilhıwta belirtmt'ktedir1er. Daha 
i1k htıcumda 15 Jrı1ometre derinli. 
ğinde bir gedik aÇJniya muvnffak 
olan Alman muk:ıbil taarruzu bu 
mıntalmdaki vaziyeti g5stcr:miye 
k!fidir. 

Viyasma - Rijev d~iryolu da
hi ta:ırı..em~n AJmanlann elintl,. bu 
lullJnakta.dtr. 

Londradan 11elen haberler 
Londra, 9 (Rndyo J!l,li-) -

MoskoY:lde.n gelen haberlere gx. 
re Almanlann Stalingrndclaki 
y;ni tcşebbüsJcri akün kalın•etır. 
Çarp~a1ar gittikçe şiddetini art. 
til'lllaktadır. Moskova g:ı.rbı'1da. 
ki çarpIŞmalar da fitldctlidir. A!. 
manlar civar ~Phl!lerdcn ve Al. 
manvadan yeni t:Pkviyeler getir • 
mektedir. Almanlar kaybettikleri 
mevzileri ele geçinniye c;:nlı'i1~·or -
lar. Sovyet il<'rleyir;i devam edi. 
;yor, 

Amerika hava kuvvetleri 
kumandanı tümgeneral 
Arnold diyor ki: 

1UNlJS1 A 
merlllaa tayyare 
etleri ilk dela 

irinci ııaıl bavac 
ıarıa llarşııaıtılar 
Valington, 9 (A.A.) - Birle1ıik 

Amerika ord'QSu hava kuvvetleri 
kumandanı tümgeneral Henri Ar. 
nold hllen Tunusta cereyan eden 
hava çarpıpıalannın, Akdeniz böl 
gesinde hava hakimiyetinin kimde 
kalacağını açıkça belh edeceğini 
söy~iatir. 

General. Amerikan pilotlannın 
ilk olarak birinci sınıf hava kuv. 
vetleriyte ka.rşı?aşt:klannı ilive 
eylemiı. fakat, bu vunışmalarm 
netı~csindeı::. kuvvetk emin bul•,;n,. 
duğunu da l:e!ir'Jlliştir. 

İstih981.len bahseden general 
Arnold Bh·!eşik Amerlkanın hll. 
len mihvere niscct!e bir misli faz. 
la uçak isti!ısal ettiğini, eğer Bir. 
le§ik Millet~er şiındıye kadar olan 
rıbıbette, yani bir mUttcfik uı:ağı. 
na karşı iki mihver uçağı talıribi. 
ne <levam ettik~e:-i takdirde, tota. 
Jiterlerin pek yakmda aTt1k hiçbir 
hava !kuvvP.tlerine eahip bul una • 
11ıJY.&c;aklarw anl&tmıj ur. 

berhava olan ııahımı kemik ve et par. zım geldiğini söylemiştir. muhrjbi keştetml§lercllr. Filotill&ımı 
ÇIU'l ve elbise ve menaUlnln parçaları MADRITrEN GELEN llABı:RLER ba§ta gelen blrincı muhribine ISOO l1b 
bulunmU§tur. Fakat Fahri Uçann lHadrit, 9 (A.A.) - Ceze.yirden relik boınb .!ar isabet •tm.lıtır. lluh. 
e!Syled·#ı gibi kırmızı bir örtüye a\· öğrenildifine göre Taburba !keei- ribl.n her tarafı derhal alevler iolnde 
or:ada bir emare yoktur. Halbuki minde büyük bir şiddetle ~nrpışan kalmı§tır. Diğer dll§man gemileri 
;.ksperlerln raporu hepsi bu beyanat mUttcfikler düşmanı bur.ılarJıı.ki kaçmı§lardır. 
1!.zerlne istinat etmektedir. Onun 1. tepelerden atmı~hrdlır. DUş.man D.l§mlQı uÇa.klan harp kaııunlarıru 
q.n yaprlan tahkikat kum bir tt'mel f;imcli uğradığı mağtnbiyeti tamir ihlll etmekte ve müttet:ık hastanele. 
Uzer;ne kurulmU§tur. i\in karşılık taarruzlar yapmakta. rını k&.rfl mtıkerrer taarru.zıar yap 

11 tArkam: Sayfa ı. 8Utun ı de) crr. maktadır. Doktorlar ve haatabalaar • 
----------------------------- l&r. lıutaıar ve yaralılar ölmllflerdlr, 

l)üııiiıı filUha sı 

Harp ve politika talihi 
Yazan: BiR MUHARRiR 

CEPHELER &1tclclfl mihvere oldnfunu bJ.ldJrlyorlar, Gün seçtikçe 

1 

fillümsllyor, KıuJordunun unla:ııhyor kı mUtteıtkJerln Fran.ıa 
StaUııgraddan Almanları atmak, Roıt_ ~ tlmMi Afrlkaaına gıkarablJdiklez:i 
tola kadar dayanmak, ve Kafkasya. 1ı.uvvet. ilk gtlnlerde 1lln e. 

1 dakJ mihver ordusunu yok etmek fçtn dıldllf kadar 90k değildfr. 
1 
yaptığı ıaarru:ı aka.mete utramııı U. Bar~ tilmenl geçmf,yen bu ordu, 
yıjabUlr. Ruıılar merkezde de ell&llı lıava UatünlUğilne de aa"b.Jp olaoıadıfı 

l Jıjçblr muva.ttak1yet elde tıdememı, • ifln muvaffaldyetsl:ı taarnıı.Iarını lh. 
lerdlr. Bütün bu t,aarnu.lar on altı tıyatla tekrarlıyor. Klfl miktarda 
ıtındenberi pek büyük kUV\'etJerle ya b~va meydanında.n mahrum olmak 
pılchtın• göre, müdafaada kalan Al . da Anglo • Sakııonlarm durumunu 
man vo müttefiklerinden ziyade Boa. zorlaştırmaktadır. 
lar fçln ziyanlı olmuııtur Bu •bab 
askeri mtttebasaıslar kı:Ülordunun n. 
zun zaman için yenL bir taarruza kal. 
kamıy&caklannr yazıyorlar, Blllkla 
Almanların kııt me\"Zl.lerlnl satlam . 
Jamak lrtn !JlddcUL karıtı taarruzlara 
strl!Jme~rı bekleniyor. 

Sekl:ılncı lngtUz ordutu durmn!Jtur. 
Bunun 1ebebl, meeafenln uzaması, lk 
mal ıorluğıı ve taarruı.un Vt'rdlrdfti 
kl\yıplarchr. Bu cephede hareket,, ke. 
ı'f faaliyetlerine lnblar ediyor ve 
llergttn yeni takviyeler alan Romeıe 
genlı:ı zamanlar kazandınnağa devam 
efU.yor. Fakat her tUrlU tahminlere 
rağmen mihverin EIAgcyı~da eeaaJı 

bir mukavemete karar \-erdltl muhal< 
l.:t,J;. değildir. Bazı iddialara bakılıl"89 

FrallBIZ ıtlmal Atrlkaamda yerli 
balkın yardımına gUnnen lngtflzler 
ve Amerikalılar, amiral Dıırlanla ce.. 
noral dö Gol araamdakl lbtUAt Uaerı. 
ne ar..cak kend; kuTI·etlerfnden medet 
ummak zorunda kalchlar. Hu da ay • 
r1ca mihverin durumunu kolayla§tırı. 
;:\Or. Son gelen bir lng1llı. haberine 
gör" amtraı Darlanın takındığı ta'l.'ır, 
müttefik ordunun gerileri ~in bir 
tehlike ~kil etmek lstJdıııimdadır. 
Öt,edenberJ İngiliz dtlşmanhfUe tanı. 
nan bu amiralin lngliklere fena bir o. 
yun oynadığına mı inanmak IA:ıım ge, 
lecek? Böyle bir bAdlııe, içinde ya~". 
liığlmız acalp dünya 1-.rblnln en bü, 
ilk eftrprlz)erln4Pn bin olur. 

Romelln Trablosgarba kadar çekUmı-. Ede-nln aon nutkunun dünyayı üç 
at ve Tu.nuatakl cephe ile mO!jterek büytlk devlet,kı llWIJıl• dlkt.&atrllltü 
llareket etmeııL ihtimali \'ardır. 

Teburb& ve Cedeyda monllerlnln 
tPl<ra.r Almanlarla ltatyanlann elin.• 
T,'CÇmeıl Tunust.akl mihver mUdataa&ı 
nı kul"'°etlcndlı-ınl!f!tlr. tn; lllzlcr bura 

altıqa koyan manası Franaada, Al • 
rıanya De lftırak t;araftarJannı kuv • 
\'etlendlrdl. Harp cıeprelerlndc olıluto 
kadar ııJya!li ccphedl" de 1'tlns telırnr 
mlh\'ı-rln lehine dönmeğ'e ba§lamı, 

dl) mihver bava Jmvvetıe.rlııbı Uatiln .. ,, · ·• · · · ·-

27 aontetrinde .Japonlar Avuatratya 

seyyar aahra hastanesini ve SopUta 
;evreatndeki Amerikan ılhhlye mer 
kezin! bomb:ılamI§lardtr 29 ki§I 31 • 
n. üş ve 31 kl§i yaralanmiıwr. 2 llkkA. 
nunda Buna gevreaindekl .Amerika 
Mhra haat:anesl iyl bir teaadut eııeı-1 
oıarak neUceaiz bombalanmı§tlr Ay. 
n! gün ayni dUflllan .ııava tuosu ikin. 
ci dc!a olarak kısa lrt.fads.n bu lıaıı 
tA.tıeyı taarruz etml§tır DUşman b 11 

ba uçak!an pike uçu~la haat&nenirı 
tlstUne inmi;ılerdlr, Bı. taarruzda 'i 

ktoı öımll§, 30 klı;ıi yaralanmııttır. Sa' 
ra albh ye tesisinin bütün çadırları 
nın UstUnde bOyük ve geniş ııaretırı 
buraıımın hastane olduğunu a.çıkç 
,::ö.ııternıekteyd!. 

T ulonda batırı;an 
gemiler ne halde': 

l'•ıslngton, 9 ( A.A.) - Salthlye 
kaYnaktan b'ldirillyor: 

Tulon UstUnde yapılan bava k~ 
!erinde alınan fotoğrn!!ara göre, DL 
kcrk muharebe gemts1 kuru havuzd 
Strıızburg muharebe gemisi kara} 
ot.urmuı vaZiyctte ve Provans mut 
rebe gemlııt de tamamlıe suya g!Sm 
nıU;, bulunmaktadır. ~Ufren sınıftnd. 
fkl ağır kruvazör vahi mhasara u 
ramıştir. Alger kr.ıvazısrtı kara• 
oturmu§ ve yanmnkta bulunmuııtur 
Başka birçok harp gpm leri de ha~· 
uğramışlnrdır. 

Yürekler Acıs 
Bu eserin muharriri genç 

neılin en kudretli 
•İmalarından biridir 

UÇ GUNE KADAR 
HABER' de 



ŞEHıRDE 

YUı~OOA 
DilNVADA 

Şehirde: 
:,~ Berberler cemiyetinin 1942 • 1943 

esinde bMgünkü iki çelse: sıR. ıKı 
ınaşıarnfı ı lııci ylnd,J l tnb.!mesi ıç.n tür.ıtı;e bilen bir tcrcU. I ıu kabul cdcllm. "Siz sana ne yaptı!(., lcır: ve yanıı~tır. Türkçeyı iyi bUme N o K TA 

• 
UI s u 

Rcla burada I<:omlfofa hitap ede. man istemekteydi, • Neden o vakit. s~yııımıcdln! Bugüne ı tll~lm için huldkatJ olduğu gıb an. 
rek: Reis SUleymanıı. hitaben; kad:.r bUlUn v·~t."dlğ,n ifadeleri heop ı .. tnll\kton Acizim • ,1hı_ll!l!I!! __ •. 

- Bu şahidin if"adulm blr diyece - Sen llk cclacd nbc rl tUrltçc ko. ıtlrkçe olarak "\+erdin. 3 - Ölen g:ıhıa Ömer değildır. Bu. 
C;ınlz yar mı? nu~uyorBun. Şlmdı de türl<çe konuıı SUleyman: ır.: ıahltlerlc lsbat edeceğ1m. Kim ıı 

- Hayır yoktur. t:ın. Neden bundan sonra tercUman - Bundan. aonrakjli:rlnl tercUman tarafından bu tc~kl!a.tm k•ırniduğu 
Abdurrahman ve S:l'cyman d:ı ~ıı- ı.0(tyoraun? olmazsa. a:t\] tamtyat'ağım. Onun i ııu bUtnn te!erruattn~ ka:tar anlato.-

lıe odom ortmJılı 
Bir zamanda ltdla 
Diler.enler var! 

l'ıi.t l<ongresJ dün E:ni"lönl\ halkcv.n.. hide karşı bir dlycc .. ~·lcri oımad:l•la. - Bazı §ey}cr var 1'1 onları anca:.. tın. ca.ğmı. Başka dlytıc ı;-ım yoktur. 
de yapıtm:ııtır. Heyeti .dare raporu . ı :ıDt s6yledllcr, Bundan sonra Avuknt sırpça nnıatablllrlm. Tllrkçe bJsey • MUddc.{ı.unuml muf'.Vlnl Kemaı B'>. Bundan sonra Pavloftan ne dıye. 8 El.EDİLE temlzCk alMleel, 
nun okunm::ısındnn sonra, Bakırköylü ı;ak!r Ziyanın kaydının barodan slllı:. dlm ır.üdafanmı yazılı olarak yapmaz ra: ı'i>ği soruldu Esas jd1hı te~cüman va. gümrük''" limanlar hamal 'e 
berber Hacı tbrnhlm Tur, artıl;: çalı rnt-si hııkkında mnhı-:eme tarafında "l e:nı ts~ersenjz şimdi de tUrkçe ola. - SIC.eyman ilk zsrn!lnlarda bizi de tııt:ıı:ilc kendls ne nnlntıldtktlln sonra ~rı nrar. bula:nu. Fakat •okak)ardıa 
~l rr.ıyacağmı sö.}'!emış, kcndlıılnc her Ankcıra barosuna ynzıl!ln tezkereye rak bazı FYler söyllycbllirlm dedi ve nldattı\ Birkaç sUn mUtemad"yeıı Pnvlo.t dedi ki: d:pdtrı ııdamların, "~ bot. 
ay yardımda bulunu!ması kararı:ıştı. gelen cevep okundu . .8u cevapta ş:ı. .s .zler ne şuııu IH\\•c etti: 1.ı ... ~~·den ha berı olmadığını ıı6yledl. - Temylzln nok·a~ nazarına göre kusın:ı nlt çocuklu kad .. ların yolun•. 
rılmqtır. Yeni id:ıre 'ı.eyctı seçlm1n • l:lr Zıyanın adının s•ıinmesı scl>cbll; Fnk111t daha sonra Abdurrahman·r. ~t.ldkat lıcnlız tııı:ı"ı!lla'lmamı".tır. w keserek dllendlklrrtnl ı:örftnıll • 
d k l.h t 1 ı. S( I..I.;':..1'1~"IN l'ENl lDD1At51 u. sonra ongrcyc 1' :ı.yc veri m..,,cı. adljye vekAlct.:ndcn yı;zılan tezkerede r;r.ifJ\ de burada dinlenerek hnkllm, O.ımnmıuıını isted!_,lnı rnpor olmnma nuz! ... ı;iebrln herbauır! lllr semtinde 
tır - Ben Abdurrahmıı.nı Ruslarlı~ ta ı ı · lı.1r.s~d!lmek~ \'O ş.1klr Ziyanın gös onJt.şııınca mesele or\aya c:ıktı. mıııır ve maznun S·ı•eymaıı tarafın. ~.ra:: d nlenmek üzere bl.! kaJl\·e.re 

'1- L'.se, ortamektcp, muallim ve sa. tcrmı;ı o'd ı~u büro maha.\llnde bir n:ştırmadır.1• Sovyet scfnretııane:ıtr.o SUleyman ayaklanmıza kapand~ ~~n ileri ııUrU:cn :ddialnrın ce oldu ~rerfi!nlr.. D:ıha yoraııoluk k:ıhl·ealnl 
r at mektepleri bu aym 17 inci pcr yazıhane t..ılanama,lığı, ikinci defa gitmedim. Benim gl~ı bir berber par \'O. b<.?nl aUedln, olma• her ~eyi ani!!. ğu anlaşılmamı:!ttr. 

1
1\·ın°den yıı bir sakat kol bumtına. 

mbe ""'''lU akc:~mm<lan ayın 23 Un.. c_ıı.s ı:ın scf:ırelh'.lned. ne Lal ı.·ar? ı · b d ıa 
0 '"' "'"" olaralt gö.ııterd ği bUronun da b ttnh_ " t;3cağım dedi ve öyle ifade Yeni' şı1 Pnv)ot hnzır!amı;s olduS:-U ıstldny: rıın ıız:ısma o os madııa dayanır, 

cü çnrfamba sabah.na kadar tıı.tll itil;: bulunamadığı beyan olunmakta. Scvyct ata~emlllter!n n benimle no a. dakikada bunlann h !p:<lnı Uı!ttLr "eıH. rl'lsc verdi. B:ı lst.da fa A b'lurrah • ~ :ı bir lbtlrnr karıru•&da bo)nuuu 
~ .. pacal;lnrdır. Bu mekteplerle Unlver "" icabına. gore munı:ıele ynpılmaSJ akas• oJablllr. Bunlnrın hepsi uydur yor. mnnın İBtanbuld•"l nı•nan lfaclesin:ı ı.m.er. 'i

0

ahud da koh:rı'1an yedeklenen 
ı;ite ve ilkmektepler yub:ı.şı müııa. e Jtenmel:teyd.. mııdır Beni Abdurrohman kandırdı. ABDGRfü\JL\IANL"i SOZLERl li'ırgı ke;;ırl!dile~jnln aonılmnm•' 01_ l•·r Ami kulııfınızın dibinde eslterle, 
betile de 31 klnnuevvelden 2 kfınunu llARONUN TEZKEH~Sl Yr..ıan" sbylemeğe mecbur mecbur et. Ab<lurrahman atız istedi ve ded. duğu \"c pro:esör P3yyö tarafından ıl"ğJ ctlmteıerı aıralaı: 
c:ınJyc kııdıır tatil yapacakJardır. fl ti. AJtı gUn, altı gece uykusuz ve aG kı·. h l"S •· 1 - ;\ilah elden a•ak:an dü·"rmeıı ... 

I 
_, dftl 

1 
rin 

1 
.,n b ta.. Tezlterc mündcrlc:ı.tı Pa ofla. Kor • '·aldım. Bu •azyı"k kar!l,ısında ''e•·,,,., ıı.:m·ınnr.n ? sayııI raporun o mnıt. ., "'"' .e....... .. re e :ur.,..n ayro.mı f 

1 
.... ... "·• K B ,. 1 k ı dls" dl\ " dil"""' ıı ,\Jı.ıh ~cı~·ıo ,-ııneın, b!h·lo , .. -111! •• ~ nUo n anlatıldı Konıl of: " .A ah R 

1 
la ~- t •- ·- emaı oranın ıı"y ediği söz!e. r;ı mn ınin "' , .n ~un n gene " •- " .-

t•llerj .,. gUn, yılb3fl tat.ileri d" :! • .. .-..L'uurr manı ua :ı.r ""n anış.,., b d ı J llnlıll•a~cn till•·Jcdlklerl aıi&kr• ve 

U l 
- Haber ııJdığım:ı. gorc, avukat Ş:o. • c\ım. Bavulu sefarc•hııneyc ben ...ı.r. • rın eps[ oğ'rudur. !•en SUlcymanın ll"ru maroış olduj;-un·ı Ab urraJ:>ır.:ı. • J 

ı;U:ıdUr nivcrsite ve ilkme ttcpler ,.
1 

t ,..., d" /j ı diki 1 lf d ı d ki · 1 ı bııklnnıı.:b temenni <l.-at ima 'R 
aömesti- tntlllerlnl ayrıca yapacak. ,; r Ziyanın bürosu ve ba tA bu gös. tuı·düm.,. dedim ve ? ne dediyse dal. ~ırr ı s ye er ne aayret etmlyo nın a es.n e tena~uz 'l•a !}:ırct ·--

ter.len yerde tek b!ı sanJaıyaaı bl!e , t t • d d' rum, ÇUnltU Pavlot gcÇen hatla bana ederek tarihlerde bUuU!t ~nnlı!'j!ıkl:ır bf"la13ı· cs:ı!l•nda ıblD de .-ıtla •ı . 
ınrd!r, ına •eve , eve , eve . ., e .m • l lJ" k d 11-1 ı '1iale,.... A 

yoJ{tur. Ne kend.ıl ve ne de onun tek Ben tetanbulda, Abdurrahman va. '"vakit d:ıha geçmemiştir. !nk~r edt'. r.1 duğunu, ltcndlslje ı·M~r n tanıştı '"' "t ıı · ı· .}ee& • a • ...ıc 
~ Karak6yde ŞtlkriınUn kahvesindJ 1 •· l · bl _,._ 

yatrp kalkan Mehmet adında bir 6!l )).r müşterisi bu büroya uğramakla • B?fnslle Fahri adlı blrWni tıundım. bilirsin, demişti. Bu sljzü SUleymana rılmnmış olduğunu \'e kendlıılni'l >•ı t.il'Z er n 7ama:ıını. r •tıc ..... 4ıı • 
'ı la.r O yalnız f'nnlz.aı prop:ı"'1lndas da ıı!Sylemedlk!cri ne malam? Par~ hasta o!duğu snal3ra> ş:ıhl+.lcr tara . rııp dururh::n ;ırfı buwrunı:.u:u k~"1. 

t:,ıkalı Fatlhte Alt Fakıh m:ıhalleslnde 1
" • :' 

0
- • Bu adam ortada yoktur Bunun ne oı. l'apmal;:la mcşguldilr ve yalnız bir tek du~·nu Abdurrahmn." a 80"'"'"k l"' var.ıtasllc hcrı:ıey yaxıı!ıı.bll'r. SU!ey r.ndan d•;r.ırd'.ln gctJr•!iği yolunda llc. rır, canımızı sıkıır bir yancllln da a. 

kaplan sokağında 42 numaralı cvd.:ı ı;u '""' • ...... .. .. t •-rlnvanın a\-ukatıdır. ümit ederim k1 • ~ıın bana Fahrinin r.erccle olduğunu ri aUrillen miltalea ve fıklrler:n tam:ı. 'ımsar, yu:o.a•ı-1 c m"k .,.teralnl~blr 
oturan ŞükrUnUn 2400 lirasını dolan. r.m" .. _ h bu adam bir d:ıhn burada avukat o · • SCTuyor. Ben onu size blldlrm'~tinı. ınen yanlış bulundu~'"\. beyan olunmak :·an .... n ::r.;:Jn görd!.iğllnUz bu u111n9 
c!ırmış, fakat zabıtat'a. yakalanmış . Bana komUnlst diyorlar. Değlllm ı ı _,, k laıak bulunmıyacaktır. Emniyete sorulursa 'fahrinin nerec!!! ta ve asıl mUdafaao;ını yı.ıpab11met; ,·er<" manza.-....:ırm verdljl iM km • 

Benim bu ha.dise lJe h!çblr alAkam lıl ı bl ı Pn\ !of da aynJ mUtaleayı ileri sur. olduğu dabıı. iy1 an1!1.,·ur. malcı;adile iki hafta h'>dar m'.lh!et ı,_ ; a er n ze el uutoıa!d:an çekln!r. tır. 
:f. Şeblr tyntrosu dram klsmmın 

!ırtma ile yıkılan ça~ yapılmaktn. 
dır. Cumartoaı &Untl temslllere bafln. 
r.acaktJr. 

.:t. Beyoğıunda Taksimde oturan 
Jahhajan istmlı bir Jnpon rulısateız 
radyo kullandığından ı ay hapse mah 
kam olmuştur. 

Yurtda: 
4 CUmhurtyct hnlıt parttsl meclis 

grupu umumi heyeti dUn sant 16 te 
re:s vekili Seyhan mebusu Hilmi U 
ranın rciallğtnde toplr.nmıatır. Bu top 
2.antıda, kllrsüye gelen ikt.ısat vekili 
Sırrı Day Zıınguldakt,a Çamlı maden 
ocaf;'"ID.dn vukua gelen fac a. etrafında. 
izıı.bat vermi§, 63 amelen1n maatt~ -
EBS!l.t öldüğUDU aöylecilkten sonra bu 
işçilerin aJelerine hllltamet tarafın • 
dan yardım edileceğini blldlrmtşUr. 
Bundan sonra ruznameye g~llml§ 

ge-neral Kdzım Karabeklrin memleke. 
t:n bazı yerlerinde g!SrU!en kimsesiz 
gençler ve ı:ocukla.r hakkında h!lkO. 
metçe ne gibi tedbirler a.llnmakta ol 
dtıtuJıa dair takriri okunmil§tUr. Da.. 
l:lliye vckW Recep Peker bu mevz•J 
et;rafmda izahat vermiş, muhteli! ha 
tipler sliz söylem ~leıdlr. ~laeye aa. 
at 18 de nihayet verUml§Ur. 

• Meratn ve T&rsu9ta. varlık ver • 
gls1 komtsyonlan çalqma!armı bt.tır 
111ışJerd.r Bu ıehlrlerde mUkellc!lerln 
ts ınlertnİ btldlrlr Usteler i1An edil -
ml§tir. Llatelerde görUldUğUne göre 
Mers ndo 311 mllkelletten 4,214,000 
Jıra vergi alınacaktır. Bunlarm ara • 
sında. Nazım Gandur ve Sursuk kar. 
<!e§ler 600 er blD, Fetlk Karlı 

870,000, Nazı:m Müıbah 200.000 ilra 
"VerecekJerdlr. Tarsusta. •28 mUkellef 
!ç n 1,980.271 lira vergi tahakkuk et. 
Uı!lm ~tfr. Çukurova fabrikası mUes 
ıılrleri 1 milyon, fabrikatör Rasim 
I.ıokur ve ortakları 260.000, KA.zrm 
Taşkın 62.0000 Mustafa Mlllci il 000 
Mehmet Göztlslllu 60 000 Ura ~rg1 
-çneceklerdir. 

4 Ba.zı hnıca.t firmalan gUmrtlk 
... 1nhlu.rlar vekMetıne müracaat e. 
dorek tthıı.l&.t C§yası k8.r§I1Iğrnd:ı blra 
ibracına mQ.,aıı.de ed.lmeaını ıste.mi.ş 
İ('rdir. Bu mUraca.at tetkik edilmek. 
t<·d.r. 

• AnkaradAn blldL"ildlğine göre, 
ödem!§ kaymakamı İhsan Kurto.y, 
görUlen lUzum üzerine vekalet emrlnıı 
ı:lmırıotır. 

c.U ve: yoktur. (Süleyman bu sözıerl s!Sylcr İlk tahklkıı.t esnası.-.da ben bütU~ :emeltleydi. ı.inlz. 
ltcn heyecan gcçtrlyor, elleTile :ııaret. ı.... li ı lt'-t - üç yerde de aranıp bürosu bu • ~11.dlseyi itiraf ettiktc-r. sonra Slllcy. B\:nu mUteaklp Korntıor ..ın b<'yn .. uır g n t'ri •z m Ankara ea4de. 
l~r yaparak asıl aöylemnk tstediğ: _. •· .. ı ıunmıyan bu avuka.t.,n hemen bu ceı. .man !tlro!a başlamı~tı Yoksa her r.atta bulundu \'C ayn. mU!ft.hazalar:ı. "' -ı;ınr,rne .. ~am :ırının ava ÇtktJkları 

1 
f~ylerl aöylemeğe tıaz:ırlanıyordu l bo.ngl bir taz~"'k alt.ırıda kıı.larak de • 1' d" . 1 d 1 l"""l i l J matınldlr. Sı:ıb:ı!un ~ .>k erken aut.fn. ı;eocn itibaren ce so oıgı ed ımesln.i Dnha birçok s!Sylly'!ccltler!m ver.· Jı "('n 1s n n c IMıra;: et 16 n :ny et -

rlca ederım. Kendlı;!nin esasen ah. ğll. tikten sonra eahitle··.n dırlenmesinl ılt· liu1t:1;>:ı~:l '"1rthl"f'ldsn ınan1e b•. 
i'akat tercilman olmadıkça bun. Sül R l U 1 · k dl ! ,.. I U.ıde •elırln m:ıııtelı't -.-tlc ... -.. .... Ul.Ju, karakteri ve bir Alman ajanı eymanın us ar tar:ıfmdan al. rn te:ı. ap en s ne !<vZ \'erı ece~. ~· • ~... .. ..... "·'-' 

olüug lı1!rkesçe matamduı. lan tfade edcmlyect'ğim. dedi ve ye. datıımııı olduğu lhtJI!lall kuvvet!ldlr. hııkkında rcı.ı tnrafır.da::ı b ldtr Jdiği ğılan bu profl'ııyoneı dflcnt'HM, febfr 
Bu sırada avukat birkaç de!a ye r,ne oturdu, ÇilnkU Ruslar da öleu Adamın Ömfr halde söz verllmeml1 olJuğunu, ha.l CiC b!ı-:ı:ı: tıav:t ıılmay• çık<ın ı::h1t Te 

rlndu kalkıp oturdu, Re.la de: KEI\IAL BORANIN CEV ABl olmayıp baııka. birisi olm!lk lhtımaıi buki Türk ceza muh!lkemclftrl usu\ &skl'r kimse~ 1 rahttt bımk~ma'kta • 
- MUsaadc edin ız. de dlnllyece- MUddelumuml muavinl Kemaı Bo. bulunduğunu bltdlrmekteyd!ler. dedi. kanununun 2~0 ıncl me.ddcaıue guro dırlar. 

ğ:l.z, dedi ve Pııvlof"a. ihtar ederek: ra: SUleyman gene aya!"& ka}lttı. Rel.s' okunan her evrak hakkında maz.nun • Pıırtı ve Kızılay f'\klrler Jrfa •9. 
- l,şt şahsiyete d!Skmeyln, daha ile. - SUleyman asıl ııtmdl hakikatten hitaben yüksek sesle: !ann fikri aoruımu• ı~mgeldltı ntert açtı. Rol bol 3f'mek d11fttıyor. 

rl giderseniz sizl dt§arı çıkartırım. uuık18§ıyor ve yalan s!:ly!Uyor. Tahkl - Tercüman vasıtaalle bUtun bu \"e kc:ndjler;nin bu hal>tan mahrum Halke\"lerı lınyır tt.mı)etlt"rf zam.n 
Bundan sonra avukata. ıuuııı döne.. lmt esnasında kendisi ile çok defa t:ual!erln ce,•abr haZJrdır... edildiği ifade olunm!!.ktaydı Rels r.uma11 fıılt"rlere yard;m ediyor. Bele, 

rek: yalnız kaldık. Vermııı olduğu ifadeyi Gereği düııUnUldU. Valt't geclkmt,, Babrt Yoldaıı: dlyenln bugllnkft dar Mtte•llt M'e 
- Buyurun a:zı dinliyoruz, dedL aynen birkaç defa tekrarlamıııtır ş·m oır1uğund3n celseye !Sğleden aonra de. - Okunan her evrak bakkmda tık. Y8Pftığı DarU~.zcDln falrfrltte ka. 
Avukat Şakir Ziya, §U cevab

1 
ver. <5iye kadar bir ııey sbylemediğl halde vam ednmek Uzere nUıayct vcrlMI. rlnizl ııorıiuk. Fakat 11lz bıı.şka ~eyler PJ"ı açıktır. Dt>vlet nıı.halle birlikleri 

d.1: timdi nasıl olup da. bu ynl..'1.nlan uy • a~Jatarak !!li uzatıyorsunuz, dcdj, Kor \"a&ıtasU~ teıblt ettl~ttf hak!ld ta • 
z ı YA ŞAKİRbi CEYABI durmağa ça}ışıyor. Süleymanm bu 1Kt..'lict CELSE na'l:f &sil mUdnfaasmr ha::ırlamnk Q kirlere, çalı,amıya<".ak derettde •Irat 

" Öğleden ıonra na.t U t1S duru•ma uı p - Ben bu ltadelere ve iddialara ce !k?lerınl hayretle karşılıyoruz. " zere 2 hat'ta kadar mruıt,..t tstedl • aıı ara yard7Dl ed~ .. -ek. Ynlnard& dA 
vr..p vermeğt teneulll addederim Ben Dfültat etmek ırwın gelir ki, SU • ya tekrar baflandı. S.lleyman Sağo • Avukat Şııklr Ziya Pn .... ıofln Korn\ r.U31c:llğtm glbf bu tarafta tKt n •. 
burada sekiz aant sUren bir mUdataa 

1 

leyman Pavlof ve Kornllof gib; reddl Jun sabahki celsede vermı, olduğu lot\:. d nledlktcn ı:onra kendi müda _ ~le aranıyor Böy~ olm:1ıırna raf • 
O !at.da hakkında bir karar vermek 11.. • yaptım. Ve eğer onlarm ls!edlğl gtb. hAkim talebinde bulundu. len adam taalarmı yapablfeceklerlni çUnkU pay. ı::ıen hAJA a"\'Ur- açan lMSnlan sör • 

Ö d "ildir dl ,,. l' f il p zımgel,yorıiu. Ha.kimler he)"•tl cels~ 4 ,....._ .. ft...._ iri bir mUda!a.a yapsaydım hiçbir diye. mer eb , yor. "'"or>: .o e av lot ve Korn'lot V'e Sllleymantn kendi ...... ., ............ ten ıı:n entyoram. 
of d 1 duk ldd 1 nçılmca SUleyman Sağolun geren ceı.. n ı 1 la ........ c-.:klcrt olmazdı. ı a ller sur }en lalar a ıı.yııı ~ mli~kkilinl bir mUfterl vaziyetine so!< ya ~auyacak o SD r Druı•O.Mytl 

Bır mescJedcn dolayı bUro;nu 1s • §Cyleri teyide çıı.lışıyorlar Hnlb;ıltl scde de iYl tllrkçe konuşamadığın • tuklarrnı ve müda!a:ıl~rmr heZ"'rlaya_ pekAl& gider, ko1örllerH, temiz bf1' 

b k 1 il • b' .1 t'an bahisle tercüman ıııtemesl yoJıın d •·- bil ı • ırıbuıa nakll mecbu':"fyetlndc kaldnn. u, e spor er raporlıı.r e te" •t edu • bnrı:ek IÇin celııenln ba11kn bir ı;1l:ıe ! er ..... rına jr, kam mı dqerd&k 
.,. knt k k u m;ottr. Durup dunırken SUleymanın d:ı. evvelce verilen red kararının bıı ta"ik'-1 rica etti. tlrtok kim~ T«kn daba - Con. ra. 
... a te rar An araya ge nce yazı. ıJ,tJa da tekr~ ~dme .k&rar verd'. .., •J• 
~nne bulmak ımkAnsIZlığı Uc ka.1"31 • bbyle bir jddlad:ı bulunması 1lzerind' MUddelumumt Ocm[l Altay da mU tıiJ'r. Sağlam lnııısn fr!n ise, ~ 

Bundan aonra iddia makamın& ne dl mı la~tım. Bugün de baronun, tebl•gatı h:ıuas:ycUc durmak lft.zundır, Abduı:- c:ı.faalarmr ha.zrrla!'"l~k üzere maznun z~ sVyledlk. 
ah Suı k a.hkik yeceğı ııorulüu. nr tebellUğ ettlm. BUrom hazırdır. ı manın cymanı il t at ııı ~ara mUh}et \'Crnmesı talebinde bu _ Belediyenıblr; Te ~ e1ele 

t ddia makamrDla ~ Eşyalanmı tatanbula nakletmek üze. rasındıı. yaJıın aöylen.:eğe te§vlk etti. lt.rndu. ,.t rtp on profet1yOneJ 1Uendlerı artrtı 
reyim. ği katlycn doğru değildlr. SUleymantn ld:ilddeiumuml Cemll Altay iddia - Vm!en Karar: l.cııın olarak gö-ı:Umlldn lnldelt kal • 

,. namcs}nl okudu. Bu tddlan-tmcde tem 
Bu cevap P&vlotıa Kornllotıı bl!di • lıugUne kadar söylemiş olduğu e ... z • Veıilen karar "11d'.!r: dırmalarmı tcm!'r.rıı ecterlm. ite actam 

yız mahkemesi tarafından evvel! u . 
TLdl. KornUof aya,.a kelkarıık: ~crın hepsJ doğrudur. BUtnn bu sözler ''Maznunlardan Kornilofun tıılebl u arandrfl b!r devtrde •flam ln•n"' 

t1 6UI bakrmmdan, sonra ~ bakımın. 
_Yani bu adamın bUroeu olmadığı blitUn vl'ı.kınlara ve dtıl llc.re tamamen =erine l!!On dunııma mbrtname sure • dilenmesi cldden prfn oluyor. 

dan bozma ııebebi olarak ileri ııürUlen 
l:eplmlzce anla~ıınu,tır dedi, uymaktadır. Süleymaıun istediği ıeY tinin kendls ne \•erUm~stne. Pavlotla Yekta Kagıp ONEJf 

1 k kt ı.ıütalealara cc\'np verllmekteydi, U 
Tam bu aırııda yerinden kalkan SU ı:.abkikntı başka yo a. ıscv etme ir. Kornllofun bu cC'lscde verdikleri tst! 

leyman Sağol h1k_me hitaben: SUlcymanm bu ta}c~in1n reddedilme. rul bakımından geçen celselerde okun dıılannda talep ct.tlklerj tahkikatın 
ÖMER öLMEllttŞ? slr.i ve kendisinin dinlenmemes:ni ta. .:nayan raporlar o1tunmu, ve ıahltler tf.vsll hakkmdak· !ateklert:ı1n retddl 

Parti 1JÜayet kongrui 22 inci 
•alı günü toplanacalı lep ederim, dcdL d .nlenmlgtlr Esas hakkında serdedl Uda! 1 

- Efend.lm bir iıı~ıdam var Mlls:l. len lddlanın"<ıa. aübut deliller'nln tek. u:ı vem aaJarmı hazır.ıı.mak mak.. Ollmhnrlyeı ballr pert... ..U,..C 
kongrettl !ı blrlnclkAuua •h ctlnll 
l'>ıtat onda Jı;mtaantı ıı.aıırm •lo~ 
yapt!Mııktır. 

• •~ 11&dlle ıatenllen mUhl0 tln kenclilPrjne 
ade ederseıılz takdim edeyim, dedi ve SuLEYMANIN ISRARI rarma mahal olmadığlna. ve ancak 
•ıudiğt bu istida okundu. Bu istidada Sllleyman ycrjnden tırladı, Reis: btrhııva olan Ömer Tokadın intikam 
da bu tahkikatın yanlış temellere - Bu sözleri z:ıtn geçelim, de so:ı. h!s"eri beslemes1ne nazaran Pavlofla 
dayandığını, b"'!cn adamın Ömer olm:ı ra. s5ylersln. Süleyman tekrar o.yağa K~rn!lotun Omert auç ltJfmlye teı. 
dığı, lnfiJa.Jcta.n sonra ömerl görenle_ kalktı: v.k etmlD olduklarına w bu ııebeble 
rln bulunduğuna dair §ahltler getire. -Müddeiumumi bf!y buyuruyor k, Cflza kanununun 62 n 64 Oncü madd& 
ceğint vo Uk tahkikat Sirasmda verdı. ben altı gün susmuşum da &onra iti ıo.njn 2 lncı bend!.nQ VQ '60/4 bendine 
ğ1 lfııden.n yalan ve kendisinin Ab. raflarda bulunmu§Um Acaba altı gUn tevfikan teczlyelerın. ve Sllleyma.n 
<"ilrrahman vasıtaslle aldatı~ oldu -:ıcyc söylemedim de neden ııonra s!Sy. 11e Abdurrahmnnın da 65 inci maddo 
tmnu bildiği ve gördUğU mUhlm hA - le=rıeğe b:ı.~Jadmı? Bunu bldirmiyor • ye naz:r.n lt bara. alınarak aynı mad • 
<!iseleri an!ata.b11mek için blr tercU. :ar Rica. ederim, reis bey bana blr eklerle ceZAlandmlmalanna. "karar .,e 
ınuı istediğini, kendisinin hiç bir su. terelıman bulun, eğer bUtUn hAdlseyı T.1mesı taleb edilmekteydi 
çu o}madığt ha.ide Ruslarla g6rüşüyor bUtl\n ç?plaklığile anlatmazsam bent Reis evvela. Silieymana müdafa<ı 

bt.haneslle hapishanede yatmış oldu asmız. Artık bu çektiklerim yeter. saJedinde ne diyeceğuıl ıordu. Sllley_ 
g-u koğuşunun değlştlrtld ğlnl he.lbu. Reis: man cevabı verdi: 
ki Sovyet maznunlt\rla görUflllediğlnl - Peka.!11. neden şimdiye kadar bun ı - Vaka bu §Ckllde cerayan et 
bl1dirmekte ve kendince me.lCım olan lar. a!Sylcmedln de rtmdl s!Sy!Uyor. memlıt'r. 

hAdlsclerı M.klmlcrln huzurunda ana sun! Haydi evveli!. tazyik yaptıkları. 2 - Eski ifadelerim tamamen ya. 

•t!rllroei!lne, bu maı:sı\tln duruşma • 
r.ın 23.12. 942 çaream~ gUnU 0,80 a 
bırakılmamı& karar verfldt. 

Davet 
latanbulıpor kulUbö batkanlığnı • Mütlef iklerin elinde 

~;.12.942 cumartesi gnnu saat 13 Ne kıilar rranıd 
te Emi.rıönU halkev1n.1e kultib'Jl!'!lzUn barp gemisi Yar ., 
~nelik kongresi ya.p11a.caktır. Ekae , 1 r!yct nisabı olmadığı taltd!:rde 19 u· ı li:i 114:l0U.. 9 (A.A.) - Gueıel•t• 
94" d ı h . . ruıonda!li f.lo.suııun dıırnd& kal&ll 

~ e ayn ma al ve ııe.a•te yapı!ıı , 
c:'a&.-d 1 ...... 1 k &erbe11t l• ransız, ııarı; Kemilerlııln i . 

e•u an a ,.,,,a r ve mu ayyet aazıı 
~1n t rlfl ... rf 

1 
simlorile bu}unduklrın yerleri açık~ 

" e, e.A ca o UDU?", 
Ruzname: yazmaktaclırlar. 
td hkenderlyede Lonn sırhhsr, TUr· 

are beyetı raporu, mail \"O tek. vU L>Ukez, SUfren DUka Trııln Jrr1J 
nıw rapor Yenı idare r:ıeyetl seçimi •" ' 

1 
vazuJ"lerl. 

l>ııltarda, Rl§llyO ztrhlıaı Corç LeY• Dünyada: 
.y. Kahtrcdckl Yunan kaynattınrm Luvnı10 deft<!rlnl kapadı; aonm sö. B ••ı •• d k • ? nasıl ya,adıfma, lrlmlerle dittUp kulk JU Monkalm, Glovaı, kruvuorler • 

d:ın almıın haoorlerc göre ltıılyan as :rtıne devam etti : u o u e l ft-l e ııJm:\. ne.relerde bulı 11du~na da!r Fataak, Malin, Terlbl muhripler~ 
ı ~rlerile çarpl§tılıtnn sonra Yunan - Tek b1r l>ellme Ue Lııtııste alle. l l ı tafııl~t almağa lhtlvııam var. l.!• ~der, Jül Vern, ba§l-.a 12 denlzaltl. 
çetecileri Attna 1ıe cenubt Avrup:ı ıı deniz tıcnrctı yil:ıllnden 7.Cr.gin · oL l S ı. ıvaşe arlıaııa,ıns temln"t ~rdi: 1 r.ır ... o korvt-t, 3 maytn ıe.mlsi ve btll 
ıı 1nsmd~ lrllbatı tcmtn edfn yeg-Anc muş bir ailedir. Çe1Jiren: MUZAFFER ESEN _ \"allahl hiçbir ~T bllmlyornnı krı küçük ı:em'.Jer. 
d~miryolunu tahrip etmi:ıJcrdir. Bu Uday dilııllneeli blr ta.vırla: o vakit henıu. ı.atast ~lles!fP. münaııe. lııtartınlkte, Bearn uçak ıemisi, JaO 
t:~tle Atlna.nın cenubi Avrupa ile - E\"et, diye mınldandr, Fransada cağı:ıın mllesscııenln ana.nelerine ııa. o kadar kıymet} olma.a l"tri'k Fıt. btltlm yoktu J!rara ceHn~- Dsrk, Em!l Berten ID'ııvazörler!. 
c!emlryolu muvas:ılası kes:lm'ııtir. hlr takım insanlar topraği ı,ı;yerek tlıit kalnc:ığmı pelt unımıyorum. ltat ı.ağlam Jıaynaklardaa lıtıti,ıkler! Blrdenl>ir~ bir şey tuıtrrlar J>lhl Muharip Fransızlann elinde P~ 

.:.~ Amerlkada bahriye nnzrrı albay ıoemlekete fyllik ettikleri gibi buzı tıu cı·kclt blrblr}ne baktılar, 110nra mo gllvener('k aaııa ıu'arl ı.ataat 11.l ı ·I . ve. h:urbet zırhhlan, bet mulır'.p " 
""' ' munn. dö d l l d B "--ırı ~·okıı, hasın toplıuı~dn, b!rle,ik ıı.lleleı· 'ııtaııpcrverllklcrlnl den!z yo Lum,e sUziinılı• de\·aı:::ı etti: Anri Jlrarın evlenmelc.rlnla mnhltte _ UJJd:"'lm bir ol>t ıbh rt en uı tı var ır. un.san ....-

./ rU ı ti 1 in Alu iy d 1 
.. __ rdf D • 6 n a ıı \"ar. rıı !• ,!onda l<a"a Uç .,._.,.,. de-•--1 

.me ta tuvvc er n , s en a u. nn...-n lııbıı.t ct:mı,ıc r. Bu aflelt'r - ogru olıluğunn pelt ~htlm:ıl \"Cr hs;rr<'tle karşıla!itıfmı söyllyeblllr;m. l("Jt buııcn ıırnl el!Utatfar eıleceğfn' .. 
11

• '" D '"........... ~· 
Zırındnkt Japon kuvvctlerınl sıkı bir '--tlıllnden Frnnsr.ı lY.ıvrft'-ı dUnunnın nıcdit:im bir "3''1a.'"" bakılırsa Dord•J tht! ·ıır .... emıeı ı k bl ..._ 1 tısı ıı:ma!ı Afrika au..anna &elmlftlt• ., .r·-ı> ., .. ... " .}' ., n n waı r su-.>ıı .ı<a:?mıyortım. Bu nokta Jlr:um, mev 
1 <ıTnuut altında b:.ılundurdukınrıru bJtlla denizlerinde dal:! bndı Bu ı. - Afrika şlriteLl tnpnn•-ada kızıllara ı•ıısıl olup ,·e-eğe razı oldur-unu d' •1 bl k · J.ördElncU denizaltı Barsclcınd& ıısu.l· ~ ~ ,, • , ~ 0 <'il ye, ~co znmun gl:tll tutulan dil 
ııöytem'çtlr. ~mği inkllr etmek ynnlı' bir· hare mühimmat gönderiyormuş. l•erkea merakla. blrblıinl' soruyorda. lnı erke!t k:trdl'şl oI:ı .. udıır. tr e mlşt r. 

'1- DUn gece saat ıo den az sonrıı J.t;ttlr. tı.ı atl:ını tel<rar ııu<;tn, Ud:ı.y slnk. 1-'akat Jlrar kıırısmı alıp da vn"llfc!lf. Uday .>·a,·a:l 1 • ' ---------------
lsviçre:ıin muhtelit çevrl'lerinde ve L:n-aşc nrkad~mrn flltrlnt tasdii< il b:r tavırla hn~kıTdı. n'r. tıuıunduğ'u Lll ~ehrlne e,-ötlirthll.'c sese. izzettin Tuğrul NitbaJm 
b""-~· ıo- ..,,.

1 
, - Ccnc" il D dl - Nasıl d~::ı?_. Jlrarın blr kardesi K ld .., ...... .,:ı ~rn. "°'' ~ ~z:ın ve •• Ct : - e l•odu istemiyorum, dnlın:ı. herke&ln hayreti bir k~t daha nrttı, ayınva esi vefat el\İ 

TC §ehırlerlnde havn tehlike işarc~i j - Evet. Fal•at Napolyon denizci yalnız kati olarnk brdlğln ı:cyler<leıı ,.t' huna en fada il:zD!en insan dn, mı vnrdı? Hund:ın eınin nılııln. RerJC 
"\-ermiştir. KarJI koyma. bataryalaı"ı 1 ıı'l~lerc asalet llnvnn. vererek, lmp:ı.. bahset. :ı-:ırın «ayınb;ı"l>:n1 L:ıl lıarıo buna dair hiçbir ,ey sii~ leme mı, 
!ıınUyete geçm"şttr • ı at;>rluk \'e Restorıısfyon dcv:rlerf dı• 1 Uday b:ı iki cümleyi ı:: •k ı.ı"ddetu Lat,aııt olmuıttur. ti. 

:{o lsve;: r dyo .. unur bildirdiğine g!S. 1 bıınl:ı.:rı en yUl.se-k ::nelln}ere kndılT f lr t;n.vırla. söylem"ı:t:, fakat arkada, l'.iA: •mlclerın parasını toplayan gen~ Luva,e sti?:lerlnde ısrar ettf: 
:r~. Norveç batı kıyıa !rlmal kısmın • ı getir rel' va• nm nankör olmadığını 1 :He bu luulnr sert konu:o.ıtuı;'U için uta j ı:ıı; .)llnlnrıl1" gelml;rt,I. ı,uVfl3e Uzc. - Ernt bir erkek ,:ardı.,ı ,·ardı \"e 

dakl Uman1ıı.rdan bir çof;'U geceleri ı lı t etnıl:ı!lr • ı ttll"' ı;cne kendisi oldu. Onun için da. rmd~ oturduklıırı ts!<emlelerln Uercti ·'fr:ır hıı ka.rdesll~ <l&rJ,rtn<lı. Geçen 
}·~palı bulunacaklnrd r. 1 L"day, mevzuun!l del!'l,tlrmeo".-e ba!':- ha nıızlk bir tavır t'l tınıırak nrkcıd:ı n1 vordl, sonra kızın uzakla.ş~ına. bı&. l,'1in lokııutoda ıı:ına \ırnıl:ın bahset. 

:....~ Amertltada denız t 1caret flloırJ L'lyan konu m:ı~ı tekrıır eıJld mevzuıı. 1:'ll' lmnuamıı.l'm de\'ıı.m ettt: kıırı:.k biraz sustu. Baikl de ooyle<lfü meml~ mlyd!:n! 
mensupları .<>ln dUnynnın en bUyUk 16olmıak Iııtedl: - Ne demek l"tccltk'ml ta.bil anlı • Jerfııln t~ltllmerucıılnl ıstiyorıJu. - Katlycn. 
t' llm mektcblnln açıuıı töreni yaptl 1 - Btıgllnl.U mU,ldll eartlar içerisin yorr.;uıı dostum, Deılikod:ılardnn zl • Udny kendini tutmak ıçln bUytik Luu•ıe gölün kenarından n ya11 • 

C!ftrr. B1l mek!ep deni:ı: ticaret !ılo_ e .. bu Jm:.aığız ecdat y~d'gihı olan vı:ıd':l şahst fllnrlerlne lUm:ı.dım oldu bır gayret sarfedlyort:u. Sakin bir iarı•4an l"eçmekt& ol<ln bir kadın'& 
9'rn:t l!ened- S0.000 denlz~l verecek ve l bu gt}7.cl mlle!seseyl idare, edcbllecek ~unu sana anlatmalı: bteclim de.. f.CSle ııorm:a!ıta ı!lrar l'ltiJ: manalı bir bakı~ atmatk ı~ın tek l'h. 
zaferin k&::anı1muına kuvvcUc yar • mi d!'rslnlzf Lu\11!}& eevap verdi: - Jlrnra dair huau..ı olarak bil41. lu{;Unü llUze!te.rek 9iı!ıncı ıl"'·am etti: 
(!ım edecektir. - Bundan Dllpbe yok, fakat bu kı7. - Bu meMılcde şıınl!t gürüşlcrlmln l!"ln bjr •e,. ,·ok mu~ Onnn Bordo.._ "' "' .... (Dı:,·amı ,·ar) 

Ş!'hlt hatip Ömer atjnlb TeflU-'• 
ıuuiciye memurlarından fllln1"~ J'l•. 
("ı:ıln annesi, matbu:ıt umum mQdClf 
mııav nl İzzettin Tuğrul NiibaJın _. 
·ı!nvaldeal, Kayaert nutane.at mtltt • 
ha.,suı'armdan Arif &uaentn ~ 
1:-.hlsarlar tırtanbut t.ınıUdtır • aa.t. 
n. Ccva.t Emecenln n Valdeb&fl prt• 
vantoryooıu mUtebanıalanndaa Af! 
Rıza 11dıı'n yenrelert l':mfn• Nacı il•. 
:~bin .Aııkarada vefat ettlltnl ~r 
le hııber aldık. Keder!ı ajlul.ne taSI 
ye~rlml:ı:l .sunar Te l!'erhWMJ'9 Al • 
labtan rahmet dDerta. 


