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A L..'\IAN Führeri Hltler, Ray~. 
tagdan yeni salahiyetler ı~. 

tedl n meclis, Führerin l'ite<liğ\ 
ttaliihisellcri ittifakla ,·erdi. • 

Almnnl•'iahrertnln aldığı ıınli.hl • 
yet kendi ffa.desile: ''\'a.zifeslni 
yapma<lığına hükmedeceği kimsele. 
ri kazanıJmış haklan ne olursa ol. 
!un şereften mahrum eclebllmek 
vey:ı lı:inden azlt'Clebllmek"tir. Füh 
rer bu salihlyetin muclv 11ebeple. 
rini ~o kr.ta cüm?.:! ile ifade cdi • 
)"or: 

''Cephe,, vatan, hükümet ,.e ad 
liyc bir telt flk.re itaat etmelidir. 
Zaff'r". 

Filhrerln ba mUn&CJebetle Rayş
t.ığda s(iylcdlği nutuk dikkate lıi.. 
y1ktır, .Hu nutuk birtakım hldise. 
1,!.ri a~·dmlatryor. Ve harbin AJ • 
nıanya bakımından arzettiği feda. 
kıirhklenn hangi hadde kadar gö 
tilrülmcsl lazım olduğunu da işaret 
ediyor, 

lzah edilen mtihlm nokta Jnş 
harbinde A1manyanm niçin mUda
raada kalmıf olmasıdır. Filhakika 
harp be~bdığr zaman şsıı;. sefer!. I 
llı 1n altı haftada nihayet bnlaea~ı 
ısrarla iddia e-dlllyordu. Bugün bu 
harp ba!llbyalı on ay olmuştur. Fa. ı 
kat gelecek kış trenlerin nerede 
duraeaft tajln edilmemiştir. Buna 
ınokabil Alman trrnlerfnin, tank • 
larınm, teknik ,•asrtalannm 'iıfır altı 
1:1'? derec-eye t.ahammill <'deeek bir 
r ckilde yeniclcn tanzim e<lllmlş ol. 
tJuğu bilılirfUyor. 

F11h:ıkika ~rk cephPsinde Na • 
ııo!yoo harpleri zamanmda1'iylc 
ınukayese edilemlyecek büyük bir 1 
lnş hüküm sürerken 2400 kllomet
ı elik gcn:s ceph<' üzerinde yaptlan .ı 
hareketlerde arzu edilen neticeyi 
tahakkuk ettlrememlıttlr. Bir defa 
•-ephMJin ~ok jtenlıt obnaııı muaz • 
ı:am ordulan hacim itlba.rlle son • 
ııuzJuğa benzfyen kara parçasında 
d:ığılmıya lebar etmiştir. Dl~er ta. 
laftan Fin cephesinin daha çok 
faal olacağt tahmJn edlldlğl halde 
lıu cephenin bati hareketi müteha!!. 
"slara g<ire askeri \'azlyeti müş • 
Lülleştirmiştir. 

Almnnyaum prk cephesinde 
karşılaştığı muka\'emetin bir !'leb~·
bi de ~ine U~ltt pıdlt devletlerinden 
biri olan Japonyanm Moskova ta. 
ratsn.lık muahed~inl muhafa.7.a 
tf.nılı; olmasıdır. \'ine mütehassıs . 
lara göre, Mosko,•anm sukutuna 
inini olan kuvvetler 07.ak §ark ha. 
c111tlanndan getirilen askerlerdir. 

Bugün bu tutlann neti<'esi ola • 
l"ak harp devam etmekte ve cephe 
lertn tufiyesi zaman m~eleııl ola. 
tak mütalea olanma1rta<lır. Çünkii 
bir tarafm nasıl yaz planı tııhak. 
kuk f'tmemı,se, diğer tarafın da 
~IJ f)linı büyük mu,·affakıyetl~r 
aydf'tmemi,tlr. Harp bundan do

Pıın her taraf için !;etinle~mlştlr. 
r Rant.ağdan istediği ıııalahlyet 
f'rd., bn harbin ne ka,lar çefh, 
::ruarıa yürümekte oldı:ğunu ~öo;'. 
1. l'nıelktt-<llr, Bo müsklililtın büvlik 
Üğt\ne, hakkı Ahnanvanın menf" :ti diye tarif eden ·adaletin bile 
h 'Q harpte !ICferber eclilerek ceı, -
~Ye sevkedilml!! oldu~nun me<>. 

kUrstısUnden cihana karsı ~ık. 
r,'11~iylenmtı olması canlı bir de • 
ı c ır. 

J. .. ·h 
nıa " rerln nutkuna" harbin ne zır. 
hı n ''e nerede bltece~i hakkmc1a 
crr 'iarahate tes:ıdüf edilmemekte . 
r,,·~~ Du harbin uzun ııUreceği ,.e 

1 adelenln çetin olarağı 11nla.ı;ıh
d~\~RU.yü1< blokların milr.aılcle~in. 
~ k knl.k şartlar. politik şartlar, 

erllt< §artlan kadar .ruhi ıartta. 

ikide bir ayağa kalkıp umumi surette 
beyanatta bulunmak isteyen 
Paviofun isteği reddedildi 

&ılkaat mauıunlarını muhakeme eden Ankara ağır ceza rei.11 ve balan 

,Şahitlerden Kirkor R.orni
lof un isteği üzerine tıbbı 
adlice .muayene edilecek 

Ankara, 29 (Huauai) - Suikaat teıebbüıü mazmın. 
larının muhakemelerine devam edildi. Birinci cimme ıa
hidi olarak infilak hacliıeai günü arkaclaaıı Bigüm ile be. 
raber Atatürk bulvarında Kavaklıdereye doğru gezintiye 
çıkan ve hadiıe aıraıında yaralanan Mefharet Korunu 
dinlendi. Mefharet, 20 YClfında olduğuna, Kadıköyiiıule 
oturduğunu aöyledikten aonra bildiklerini ıöyle anlath: 

Ruzveltin 
nutku 
Fransız 

topraklarının 
lbver taralından 

askeri maksıtıarıa 
kallaaıımasına 

mani olmak için 

Bütün 
tedbirleri 

~ ..., 
alacagız 

Akdaalzda 
dlğlşaa barp 

gemilerimiz var 
-<>---

- Ben a.rkac!&§ımm eağ taratmda 
olduğum halde yUı1lyorduk. 3 ki§lye 
tesadUf ettik. Bize baktrlar. Bigün 
sordu: 

- Kimdir bunlar!, 
Tanımadığım iÇin ehemmiyet 1"el' -

med1m. Bu aırada yanımızdan lliyah 
renkte bir otomobil geçti. Geçmeslle 
beraber de müthiş bir ın!il!k oldu. 
B!gtln: Mefharet eğil dedi, tayyare 
baııkmı galiba!,, O yere yattı, ben §8§. 
kma döndüm. 

R.ela - Bu ıırrada Alman .enrne 
refikası yanınmzdan geçml§ler, öyle 
mi? 

Mefharet - Evet, Fon Papen ve 
refikası aşağıya doğ'ru iniyorlardı. 

!n!lla.k hA.dlsest Ye§ll aparbmana ya.. 
km bir yerde vukua geldi ve hatta. 

_.. Devamı 2 ncl sayfada 

Karşılıklı 
hava 

baskınları 
---0--

İnglUder Bil va 
Troatbaymı 

..,,; 

Almanlar 
York şehrini 
bombalaa·ılar 

Londl'a, !9 (A.A.) - İngiliz tayya. 
relertnden mtlrekkep bOyllk blr tefki. 
lln dün gece Trondlıaym ve Kll'I bom. 
bardıman ettikleri reamen blldlrflmek. 
tedir. 

1ngilterentn §imali §&r1dıdnde Yor'k 
şehri de dUn gece 20 kadar dUımsn 
tayyareal tarafından bombardıman e· 
dllmigtir. Bu tayyarelerin :begi dtl§U. 
rUımu,tnr. • 

Londra, 29 (A.A.) - Salı akşamı 

neşredilen hava nezaretinin tebliğinde 
kaydedildiğine gllre birkaç dügman 
tayyaresi salı sabahı 1ngilterenin lkl 
~ Devamı 2 net •yfada 

Memur maaşları 
yarın verilecek 

Bir maym bahar tıayramı m1lııue. 
betile :resmt daireler cuma gUntmden 
itibaren üç günlük blr tatil yapacak· 
tır. 

Memurların maym m&&§ıla.n bayram 
dolAymlle aym birin.de verilemlyeoeği 
içln-yarm tediye edilecektir, 

Bu hwıus Jçiııı detterdarlrğa Anka. 
radan lıl.zmıgelen emir göncıernmı, bu 
lunmaktadır. 

HABER 
Yazlık programının ehik
liklerini tamamlamaktadır. 
Pek yakında okuyucuları 
önüne yepyeni ve l.tanbu. 
lun okunmaya Jeğer tek 
gazetui halinde çıkacaktır. 

Yaaı tefrikalar, 
yanı sltanıar, 
yani yazılar, 

yepyeni bir gazete 

Japon 
Hedefleri 

Yazan: BiR MUllARRIR 

'

APONYA.Nl.N Uzak Doğu<la 
üç hedefi \"ardır: 

yakında Amerikan uçan 
kaleleri karanlık Avrupa 
kıtasının hürriyeti için 

çarpı§acaklardır 

Vıi§lngton, 29 (A.A.) - Enfiasyon 
aleyhindeki program hakkında salı 
akpmı radyoda bir nutuk söyllyen 
reisicumhur Ruzveıt bilhassa şöyle 
dem1şUr: 

]. Aoa\'at.an adal:ınnı tehdit 
4 edebilecek bütün müttefik üsleri

ni, topraklarını c!c geı:lnnek, 

Pearl • Harbur taarruzu Uzerlnden 
be§ aya y{Lkın blr zaman geçU. Bu ta. 
arruzdan evvel iki sene müddetle 
memleketim~ geni§ ölçüde cephane 
imaline intibak etmlg bulunuyordu. 
Buna rağmen harp gayretimiz ara • 
mızdan bir çoklarının YR§tlYJ!I tarzı 

üzerine pek az mUesslr olmuştur. Pe. 
arı Hıırburdanberi ordumuzun ve bah. 
rlyemlzln mühim kuvvetlerini memle. 
keUmlzden binlerce kilometre uzakta 
bulunan üslere ve harp cephelerine 
yolladık. Harp ımal&.tımızı etıraUeg • 
tirdik ve bu imaıa.tı endüstri kudreti· 
mızı, makine dehamızı ve iktisadi teş. 
kJlA.tımızı büyük bir lmtlhana tabi tu. 
tan bir ölçü:ye çıkardık. Aım?rikan 

harp gemileri §lmall ve cenubi atlan. 
_.. l)('vamı 2 nd ı.ayfad& 

Fon der Golç inüzesi 
Türk ordusunda pelt eskl zamanlardanberi hizmet etml§ olan Alman 

veya P.rusya subaylarının resimlerinden mürekkep olarak Ankarada Alman 
büyük elçlllk binıısmda hazırlanml§ <>lan Fon der Golç mllzesl dün açılmıo 
\"e bu münnsebetle blr kabul resmi yapılmıııtır. Törende TUrk orduŞU na
mına general HUanU Kılkııı ve Alman ordusu namma da umumt harpte 
Türk ordusunda hizmet etmiş olan general Guhr Berllnden suret.ı mahıru.Sa.. 
1a gelmek suretiyle hnzır bulunmuştur. Resimlerimiz, Alınan generalini 
sefaret erkA.nlylc beraber Atattlrkün muvakkaat kabrini zlyaaret ederken 
ve açılan sergiden bir köşeyi göstermelüe<lir. 

nn da olaganliııtü husmıiyetler ar. 
zetm~jni bu harbin karakteristik • 
noktalaı,:mdan biri addetmek icap li 
ede~ ......................... --.ı ................................ _. 

2. Blmıan:ra \'olunu Jı:eserek 
ÇinHleri tecrlt et m"eı, 'c yenmek, 

S. Amerika, bilhassa ingiliz im
paratorluğunu pn.rı::ılarnak, Pilipin, 
Avu"'tJ'ıllya, Sey; n , .c Hindlste.n 
gibi en büyük ı•srçalanndan a~,r
mak. 

Japonya bu iiç hedefte.o birin. 
rlıılne tamamiyle vannı<ı sn~,lır. 
llong • J{on;, M:alaka, Sin;:tapur, 
Felemenk Hinclistenı ııclaları, Ye· 
ııi Gine ,.e Salomon aılal:ırmdan 
b:ızılarile Ancla,n;an adaları ele 
~<'~tfktf'n sonr.ı., Japonyayı te!'rlt 
<'den iktısadi abluka tamamllt! or
tada'll kalktığı ır{bi ana,·ııtıınr teh· 

1 dit eden ihr:ıç , .e istila tehlikele-
1 rinden ~~ - hiç olmazsa uzun bir 

1 

uman ıçın eser kalmamıstır Uzak 
Do~ hılrbinln birln<'i · safhasını 
teşkıl eden üs harbi Japon ·anın 
lehine bitmiştir, 
Şimdj Uzak Doğu harbi ikint•i 

safh&'lmdadı.r: .Japonlar, bataklık 
\'e ha..tahk me\'•;~-nl geHp çatma
dan Bimıanya Mlla~mı değilse bi
le oradaki harbin esaoıını tamamla-
mak Erin taanııı.larma olanra şiı!· 

A nstralp 
Başvaldll Kartla 

dedi ld: 

Avustralya 
istilayı 

bekliyor! 
hlmbdelrl 

glaler kal'alllıkflr, 
takat mlttebllllz 

litgütereilen 'Aomtral~lll 
külliyetli miktarda harp 
malzemai gönıleriliyor 

Loaıinı,29-(~) - A~ 
bef'veldlt Kurttn LoıDdra Jedyom ta.. 
ra!mdan De§redilen bir lronUfUI.& yap. 
m!§tır. Başvekil bllhaa9a deml§tir ki: 

A TUatralya §imdi b1r ı.stUAyı bek • 
!emektedir. KMl miktarda 811ı\bnnız 
ve tayyaremiz yoktur. ÖDlhnUzdeki 
gtlnler karanlıktır. Fakat biz her za.. 
m&nklnden daha müttebldiz. 

Kurtin. bundan aonra A vustralyanm 
bUtUn harp eahalarma a.aker gönder • 
mi§ olan ilk memleket olduğunu Te 

§imdi bile Avustraıyaıı askerlerin. 
bahriyelilerin .e tayyarecllerill bat1m 

f!9"'" Devamı % Del •yfada 

oetleriylo de,-ıull cdiyorl:Lr, Anglo
Sek&00 kaynaklarmda.n gelen ha.
b, ... Jcr de .Bimı.'\Dyadaki dunıman 
kôtülliğünü gizlemem~edir. .Ja
ponlar petrol bölgel~nl ele g~1r· 
dikler:! J?,ihi Çan • Kay • 13eke mü
lıiınruat ~önderilcn ~erıclifer yo
lunu cfa. kestiler. Hedef Mıındala.-
3•ın lsgalidlr. Burası da alındıktan 
sonra .J:ıponlar Çlnllle.ri territ et
ml~ olacaklar ve Çin harbini so
nun:\ getirmenin yoluna bal<acak• 
lar<lır. 

ı~:ıluıt Jııpony:ı, U~< Doğu har. 
hinin haşlangıcm(lanberi, ~'alnı~ 
lıirinri ,.e ikinci hedefine değil, 

iiçıint'ii 'e son hedefine doğru da 
n.dnnlar atmıstır. Hliplnlerin bii· 
yük lıi.r blıfümü jo:gal edilmiştir. 
A' ust r:ıly:ıyıı yakm adalarda ha
n•kiıt de\"am t'Cme-ldc-dir. 

Fekııt hu zaferler Jaıı:>nyayı bU
ı ün l'ıncllcrine ka,·uşhırmu~ de. 
j'.,-llılir, Ras,•ekil Tojo d:ıha geı:!rf. 
lr re]< hüyUk imtihanlar olduğunu 
ı+1.lcmiyor, Amerika ağır tempo• 
da. fa'icat ı:eni' öl~Udc hazırlan
rr.akt:ulır. Japonlar bu ilk zafer. 
lerlc sarlıos olup da lraclelcrini 
ge,•sMlrlcrse tarihlerinin en bil· 
3 ük felaketin:? uğrıyabi!irlcr. Bn
ııon ıçln, simdi olduğu gibi Singa
ımnın fethinden sonra da, Jaı)()O 
lııışvekili bu ?.ııferlcr!n asıl hede· 
r a 'armak için kafi olmadığını mil· 
!etine hatırlatmaktan geri durma• 
mıstr. Unutmamalı ki Japonya, 
Uzak noğuda, Çin, tngtttere ve 
Amcrflta. gibi il~ d~·:,. & • .. 
y:ılnızclır; geçlr~cği imt ih:ınm · M· 
~·lik ~apta'kl önemi de bundaa ile
ri g~Jlyor. 
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ikas 
.Baştarafı 1 net 5ıtytaı:a f dedi. Bunun Uz;ertne §ahide .eoruldu. 

6nUmUze bir et parçuı dU§tU, Ben Şa.hlt Komllotu tanıyıp Pavlofu tanı. 

avası 
konuşurlerlten gördtlm. Ye.nlarm. • 
d:a. lir de kndm vardı. Fakat kadJ,. 
nm yUzünU g(1rme<lim. Pa.vlıolun 
sı:rtmda b.ıı.tmmda. kaldığm.a g&-e 
Jralıve rengi el:biso vardı. Bütilıı 
bildiğim b<ı ilaldardtr. dcc:li. 

bilımed:iğini aöylc<li. Sözlerine de • 
ftDl etmek ~yen Pavlo! refsln 
m1>.dahalesine maruz kaldi. Müda. 
faada eöyleıtne.si ıAzmıgelen sözle 
rı o zamana bırsk:masmı istiyen 
rdıs tercüman vnsıtasile: 

Nevgorkta 
ıoo IEatb binaların 
ıo unca katından 
başlamak sureti e 

ata Japonlar'a 
n .. ca ele eden 
t<u~ etier var . 

hcıyecanla bağırmağa başıa.dlDl. madtamı tekro.r ettl 
Reis - 1n!illl.k ı.·on Papcnle refika. ŞAHiT OJE:St ABDULLAH 

smın önlerlnde mi oldu, arkalarında NEDlYOR T 
mı? Bundan sonra şnhlt Öjenl Abdullah 

- Arkalarında olduğunu la.hmln dlnltındL Bu kadın Kornilfllfun kira ile 
Re\s plüde sorma.ya. başla.eh: 
- Sonra Abdiirrahmem gör11.p 

bir ~Y sc:>Adun mu'? 

- Şahlde ka~ ne yumurtlıy&o 
cd:s onu eöylesi.n. VaJrtimiz 'geçi• 
yw, Fazla lif dinliyecck halde de 

Bütü ışıklar 
karartılacak 

.Berl!D, 29 (A.A.) - Rôyterin dip
lomatik roubo.rrlri yazıyor: 

Londrada alman bo.berlcre göre ln. 
ııtercye gelen Felemenk Hindıstanı 

wnuml val si Van Muk Felemek Hin. 
c.lstanındıı. mukavemete devam edil. 
mcai lı;lıı Hoınnd:ı bUkQmetl ile mUza. 
1 t>rclcrdo bulUDrnakt.ııdtr. Bu tedbirle. 
ı ın ncd~ıı ibaret olduguna dair bir ~y 
.,Gytemez.se de Van Mukun s6yledl~lnc 
gorc m~vcut kuvvetler, malmmc ve 
gcmlle?'le :faydalı bl.r şekilde muhare. 

ediyorum. 
_ Ne kadıı.r mcflille vardı! 
- lnfll~k kendilerinden !!S.4.0 ınet· 

re kad~r ayrıldıktan sonra TUlala gel. 
dl. lnfll~km vultubulduğu nokta ile 
Fon Papcn arasmdıı n kıı.dar mesafe
olduğunu tahmin edemem. Ancak ~Lz 
Fon Papcn ve retikasnıdan da.ha ziya.
de zedelenip yo.raio.ndığımız içln tntı. 
ıA.k noktasına dahıı. ynkın olduğmnuru 

oturduğu apartımanm ldracuııdrr. Yal 
nıt KornllofU tanıdığını söyledikten 

sonra dedi k1: 
- Kornllof kiracımdı, Bir gün kan

sne beraber geldiİ~r. Dairemde iki o. 
da tutular. Bunun Uzerino aradan OD 
beı gün geçli, Knrısı Rusyaya gitti. 
lCendl.81 de mUteaklben S.10 gUn kadar 
npartmıana gelmedi. Sorduk. Ankara.. 
Yll gttt1. dodiler. P..en bunları kapıcım

dan ögnniyordum. 

- Ha.yır, 6(>111'.00.dım. Ona yal .. 
Dl% bir gün ömeri sordum. Abdilr 
ndım.an önıeıtn h8Gta oldıığu iı;;in 
lznüre gittiğini sf>ylıedi. o gilndC!l 
sonra düldkrut1l!l4 geldiğinde a.r • 
lk~m sorm:ıS ha.tınma gelme • 
<il 

.Abdürrnbma.nfu. sn.leymen birdi 
yroeltleri olın.'l.dığmı söylediler. 
-Avtlliat Şakir Ziya şa:lıit Yusufla. 
mUeklrlli .Abdürrahmnn a.rıısmda 
roıa bir ~Uıı.a.sel>ct bulunduğun.& 
göre Abdllr.mhma.nm &.va.si ikana• 

ımz, dedi. . 
İddia makamı da Yusuf bn..ltkm· 

da Pavlofun konuema.smm n.rWc 
yenıiı olduğımu beyan ederek 
Pa"V'loftm dalıa. fazla konu~mak i.8. 
~ rcddedümeg.ni talep et
ti. Hô.kiml!;lr heyeti şahit Yusuf 
hnkkmda bir diyeceği olmadığını 
beyan ederek bu nıUnnsebetle u • 
mmnt surette bey:ı.na.tta bulun -
n:..'"llt istiyen Pavlofun bu arzusu • 
~wı re<liline kar:ı.r verdi ve bu ka
rar k"ndiw.ne bildirildi. 

Nevyork, %8 (A. A.) - Birleşık 
Amerika doğu kiytst mil.dafaa ko
ınutanlığmm emri :ile bu ak§am 
gece ynrmndan itfbaren NeV}"Or. 
kun yüz ka.tlı bina]n.nndn onuncu 
kattan 00.~I.amalt ~tiyle bütün 
I{llklnr kamrlılacakt:Ir. Bahriye da 
iresi, bUtün doğu layı: §ehirlem;e 
te§mll edilen bu tedbirlerin tat • 
bik e<li lip ocı.rfmediğine nezaret e
decektir. 
Emre karşı durıılduğa takdWe bU tahmin kabl1Clir. 

Bundan sonra Mefharete ömer To-
kadın resmi göatcrlldl ve bu pJıs& 
o gUn gezinti :ıe.ma.ntndıı. teısadUf edip 
ctmcd:klerl s.:ıruldu. Mefharet tanım&· 
dığını s5yledl. Dl~er maznunlar dil 

kendisine gösterildi. 

l\eta- Kornllof bcıngi tarihte apa.r-

t.ım&Da geldi T 
- Pek batırla.mıyonım fakat geçen 

seneydi. gelmez ntleri bakkmrla. bir maliimatı olup Pavlof ru.sç;a sözlerine devam 
ctmc-k isterken reis eliyle işaret 
oderek, otur, otur, bu sözler.ne 
son'ra devam eden;in, dedi. Diğer 
ş:ıbit Fethl Kunıç.-ıy dinlendi. 
Berber!ilt yapan bu §ahit yalnız 
SUleymanı tanr;or. Yemin otli ve 
anlatmnyn lxışlaclı: 

fün bu ~ehirler tam karanlık em• 
rhıi tatbik etmeğc mecbur tutu • 
1abilcceklerdir. 

Kornllo!U kimse ziyarete 

mt:rdl. 
- Bir gU:n kapı çalındı. Kapıyı ~-

olıoodığmı şahftten sol'du. Şahit 
Yusuf: 

Avustralya başvekili 
Kurtin dedt ki : 

I 

ye devam etmek imkll.ııı mevcuttur. 
Muhtelif membalnrdan verilen malQ 

mo.ttan o.nla~ldığma göre eavanm 
baZI ıasımıanndıı. Holand:ı.lılar mn.e. 
tev\1 Jıı.ponlııra mukavemete devam 
etmektedirler. Ttmor da dabll olmak 
Ozere diğer bo.Zı adnlıı.rdo. mukavcme· 
te wr. devam edllmektcdlr, 

Rel.s - O gün raetge.ldi#inla .S ldfl. 
nln arasında bunlardan bin var nı?Y· 

dı? 
- Bu Uç ki§lye iyice dikkat etml§ 

maya gidiyordum. DU~Um. KornDo. 
tun kapısı önUne kadar yuvıırlandım. 
Bu gUrültüye Kornllof çıktı. Beni ke.1. 
dırdL Kapıyı kendiSi açtı. Blr delL 
ltaıılı içeri girdi, KornllofUn odasma 
girerek 10 dakika görllJlllıer. Ne k.o_ 
n~tuklannı t&bit bllmlyonım n bil· 

nun kim olduğmıu da tanmuyonım. 

Ancak fotoğrafı gösterlllne tamrmı 

belki dedi. 

- Arkadaşnndı. l{onuşıırduk. 
Faln>.t «ı.n::ı. siya.c;.ettcn hiç bahset. 
mezeli dedi. 

Pa.vlof ~hide S<>rmağn başladı: 

Iıafta.nb ı ncl s&)"fıı.da 

dUnyada ml\cadele halinde bulunduk • 
ıarmı hatırlatın~. 

Van lıluk Japomarm 3 marta k&da.r 

yaptikl.ıı.n harehctler esnasmdA tak. 
rlben 100 nakliye gem\1!1 kaybett.ptıc· 
nn1 söylem!şUr. Bu miktar mecmu 
Japon tıonajmın t.ııkrlben yil%dc onu. 

değilim. Bunlar mıydı, değil miydi, 

bllaıiyonım. · 
Şahit Mefharet, man nzıyetl mtısa. 

it olınadığm&n şahitlik için buraya 
gelmek Uzere yaptııtı masrıı.ttann ö
denmeelni wtedl. Mahkeme blı btıBUll. 
ta karar vereceğln.1 v• ınuraftar ta. 
tıınbal mM<klumumm~ gftnderll -

leceğlnl ~yledi. 

l'AVLIWUN ~AHİT YUSUf<'A 
SU.ALLI<JP.l 

- Ömer, A~ ve SU
Jeymo.n ~t Yu:>Ufun dtlldllinm. 
da sık stk t.opla.nnlo.r mrydr'? 

Şl\.JllT Ft~THiN!N SÖYl.F.DİK· 
urnı 

- Ben M.ıı.ı'S<.'l b.."'ri>er aa.ıonun• 
da ~lrşıyoruın. Ge~n ııcne bir 
gün SU!eym.an A nka.ra.dan tstan • 
b!ıla gelmişti. At.kadaşlariyle ta • 
m.']TP görüı-;üyordu. Bi:ı:inı diikldl • 
na da geldi. O günlerde bizim a• 

Avustralya b&Jftldl1 İngiliz mlllc . 
tine mU§terek davada bir sadıı.kııt ve. 
blrllk mesajı yo!!ıyarnk D(iz.terlni bitir 
mtştlr. 

aur. öuıerln !ototrah p.ter1ldl: 
Yumıf ceva.p ~: 
- Ba7JMl .A!bd\lrr8hına. Omer • 

le bidikte d~ gelirler ve ıı,k .. 
e-Jml.a.Tı bi.rl..."de bir müddet va.kit 
geçi'M.rlerdi. :F\ık.o..t 11cn satışlA 
meşg'lıl olduğum ;Çn ne konuştuk 
bnm pek ~ı:ı:n. Es:ı.9cn 
o Jm&ır fazla dıa bimaz'lnrdı. ü. 

Londra. 29, (A.A.} - Londrnda neş 
redllen Vrtj Nederıaııd 1smlndek1 Ho.. 
lıı.nda gazetesi 9Gyle :ya.z.maktadır: , 

aatka 
Jla§taıııtı l ncl •)Uda KtRKOR NELER sOYLJllDİT 

~ .Akden!zde, §ima11 '"ceaıutt Pa. BUAhıre Ya.rdım apartrmanı kapıo1. 
~ mutıarebe etJMktedlrlcr. A.· m Kırkar dlıılendi. Klrkor 30S dotum· 
merllmn ıatn!an ccaubt ~ hl 'ft )ıla.lkaralıdn'. Mununlar keındi. 
Oroemandda, ~andad&, lngWa adala.. 111ne ge.terfldi. Her bi1'lnlıı ~ ay. 
:rmdıı., yakm prkto., ort.aprk.t&. uzak- n ayn be.ktı. Kornftofu ellle l§aret e. 
prkta, .A....wıtraıynda..,. Pmtmdn bir &:ıoett: 

- Eft g'den delJ.ka.nlI buydU dıedi, 
Bu ifade hakkmd.a Abdurrahman De 
SWeymaıım ne diyecekleri 80l"\1tdıL 
Bir ıe1 .Oyti)"eeeltleri olmadığı cna.. 
bmı nrdller. Konıtlot Ojeni Awmla· 

- Kirkonı ne zamandanbcri bmI.. çUnt1 bir anıda ~ hlç. 
70nruııaz. ~ 1MO eıJiOl yeye. b!rlnci. 

- Takrlbell 2 eeııedenberl ı.myo.. tcşıin ayleı::mda bit' bavul getirip 

ba 80l'Clv: 

damınuz olmadığı halde tanıdığı 
Kornlloflt ricası U:ı:crine onu bizim 
dükkD.nd.a traş ettiğini bMı çırak 
Moizden işitt.im. Bndii:"im beşkn 
g.cy yoktur, dedi. 

Türk Ill1:1Zilunlar bir diyecekleri 
olmadığını söylediler. Kornilof bu 
berberde hiç t.raş olmndığmı söy
ledi. S&Lü yine Pnvlof nldı. Bun • 
dan evvelki duruşmalarda bcya -
ruı.tta bulunmıık .isterken vaktin 
geçmiş oltluğunda.n buna intldın 
bnlam:ı.ı\ığmı, Türk ce7.a muhake -
mdcrl usulü kanununa göre maz.. 
DUJl'llll her zaman kendisini mtida. 
fo.ndıı erbe5t bulunduğunu ve bu 
ha!\drnım ~ n-cd-::n t:nnnunadı • 
ı:pnı sordu. Umumi beyanat y:ı.p • 
rr.ak ~sunu izlı.ar etti. Reis şim 
di şMitle-r dinl<>ndlği i ,in umumi 
bc)'1!oMt s-..ram deği'dir, dedi. Pav 
lof nu:ça ~z!cri:ne devam ebnek 
:stccll, Reis elleriyle ~ ede -
rek: 

Felemenk Hlndl.stanm& gönder1lme. 
al evvelce kararlaştirıl.mış olan tay • 
yareler, t.lıJlklnr ve m11htmm&t elmdl 
muazzam mtktarln.rda. Avustralyaya 
gelmektedir, Bu malzemenin bir lremıı 
A vustralyndıı. bulun&n Holanda kuv • 
vellerl tara!mdan kuHanılacıı.k üst 
t.ara.fm müttefik kuvvcUeı1n emrine 
vcrUeeekUr. 

çok acblıırınOO. buhmuyor. _ ıa.yo K«nüotu taıı.ınm, d.fCil'. 
Avrupa. ccphestnde Rmı :ımvveUcri ~tanımam! dedi. Kelld!sine yemin 

diğer b1ltQn bU'lq:ilt do'rletıerdılm !asla ett1rlldl. ••Ba.§üstUne etendtm ! Doğru· 
~ &Sbrl kuvvetıcrlni tahriP et. yu .,ısyttyecetim. yemin ~yorum!" 
~ 'ft etınekted1ı'ler. Oed!.. 
P"nı.nmnm nıra;11er tam,......., iKL. ~ Kadam Ojeni Ab4ulla.. 

n. emıaamd.a ibtrl~ik Amerika istiklA· hm ~ kiram ~ bir 
ıfll1 Jr.v.rt.armağa, htırıVet. m911avat mMdet ~e ber&bel' kaldlğt, re. 
ve knrdCŞllkprens!plertn1:ymidmkm'. JfBcMmm Rtl8ytı.ya d!IDd{iğQnU.. kendl
nağ& gaııpcak olmı tıtr B'lamlZ ~ ahılD IJ1r mOddet daha Jcaldikt.an son.. 
ktımot1 gareceğ!D112m!t ~ ıs &1'J'Mllmı -~ b1r ço-

Btrtcştk mmeuer tcllP .-.. ..... cü btjdUI ~ ~· Bınl 
yanm herhangi bir :tacnmda rnm.s mı ...., ~ Df.'ft etti : 
t<Jlm''klnrmm mllJvs t .,.,,,.,.,,. ...._ - aı dıir ~ bu karJOl&yı 
:ı1. maksatlA1"1& Joı]lan.,........_ smiııl ım.ı,e Bl Ca,., g«tb_,.,lrtlm. Kell • 

olmak için~ U.C•lct=- ~ dlıdıd ıoo.:wı*'9fı•ıede aradım. •Anka.. 
Fransız halla ~ maleQll'ill. .Aı.- ~ ,ms.. d1d9er, KiHıora bqka ne 
m.ımyanm, ltaıysnm '" JllıpUIL\Jmm lllldll'l ~ J.QmlldD Xonıllofu :r;I. 
kara, den!S -ve .b&ft bV. ıtl&iıı• ;Jla. J...t ~ ~ uı&att.ı: 
dJ:mlan do'mmn•mMI IE;tııl 'ba tııptOI. - 81ıa 1Qıııı1ı1r ıms.ııorı g'91lrdl. Blr 
:ı..ra ıtnrp w:rıe blr bUlllıldlt ~ bir weno btdllDe beraber apctı. 
ıcap edccea:ta1 ~. ~ ceI5. Blına eatullta. ~ 

Tayyerelertmlz bugQD ~ mfıl... ,.ıttım. ~ ayrı1ıdım. Onl&r 

<em.ıekelcr1nin müda.fo.um& yıı.rdrm da p otıurmadall Ç1)rt:ı:lar. 
etmclW:dlrler. Yakmd& .Amılliba 1L Jfııı!hkftn.e tcllotı'&f albOmODdmı 
çcnla\lctm ltaraDlık Avrupa kıl.umm Oaıa- Toklıdm ~ ıceımdı.tne 
Wrrlyet1 p ~)1anbr. ~ JDdı:ııır ~ tak&r&k, 

AlmaA ve \ttalyan m.Dlet2eı1Ddıe -- d!lılcat2e remıe baktı, ~t tanıdnn, 
11tZm ve f.a§1Zm davamum amJt.M b&r o g1m KornDııf& geMııı m!Afir budur 

dan olduguna dair pt.Wı:çe keklcaen be;rtm!" deltl. 
btr kanaat UHmXıttur. Ceallba dair& KOKM!LOP 1JAB1D1:N AKLI?lı"DAN 
yapılaD Japon ileri ha.reUt.IDin dur. ŞOPIDI: EDttOR 
~ wnmıdc igla kınWW Şeıbklln ihtly&r bir adam otdufıı !.Çin 
89bei>lezo :mırrcuttur. .A.vuatral;fa ne aııımoaıı fQ.phe etti~! eöyledi ve ken 
YtDl Zela1>d& n cSa:ba ~ trıprmJdar 4lıdlıtD ape.rt:anmndA altı ay oturdtt
~ h&rebt1 i01D bizw U. v..U.C ı;tıncekJerdir. Japon ilmi buekeQeft. tamı lllSYft1en plıicS lı;1n dedi ki: 
ae nğmen Çımka.yvek ~ ıtay. - Bm 2,6 ay kadar bu apa.rtıman. 

da otarctum- Halbuki bu adam attı 

rum. getinnı:d\ğkoıl §lllı!.t Yusufa sordu. 
- Bu adamı akh başmda bir adımı Yusuf lJilmiyoı'mn, ve böyle bir 

ola.rak mı t.smıwınmT eeY ~ cevııbmı ver • 
- 'Dell dıetlil. tuoso( değil. fakat di. 

pek de aJı:ıSl:ı değil, Ancak 110ruldu#U IWlof s•ıılkdne ~: 
zaman CC1'&P wren bir adamdır. _ Bn 1Jg ~ haı:ıgi3ilc 

Korııilot ôjeniyo hitaben: - ~1 f.ıı.z1a. nrl.roA03 olduğunu sordu. Şa 
lklndteşrin ayı içinde '"'ilk on~ bit, Abd\lın.bm'lnln dBha Ç<)ık ah• 
gb zarfında bir a.damm be.na geldlğl. bap)* eWğ1ııl1 ~. Pe.vlof Yu 
Dl ~yınyonmmz. Bu 1!.adenl.fj tekrar. etttmı ~ oıan ömcr ve Abdilr
ıar mımnu:. zahma,nla meı11~ bera.bcr gc. 

OJenl Abd\111.e.b hosapuyar&k bil 1-: zip ~ve oyıoodıkla..rı. 
fadee\nl te)'lt etti. Reiıt baDuD UBM· Dl& f({ıre ömmi.n ısQnnetli olup ol -
M: andıtmı biT defıa. dıa. .,.ıı!ıtten di.n 

- Bu .amr mQ.4afaacS& .IG~ :lıemıdk mt~ 2fade otti. 
~. Str. pblde dCJtnldan dofra. ~ ınuaviDıi bu tale• 
ya. .oralaCü ll1r P1 ftl'8& oaıan eo- bi yeı1!iz bu!.da. Te ömcriJı 19linnet
nm dd. KornDof Öjeninln mnumi~t. li ohl(> okrtfıd:ığmm ~ m& • 

ı. 1faAMtnln dolr'a oldu#Un• yaJmS lüm cıidllğam ~ ettl.. 
tarDilel'de bira ,.anıldığını, kendl.slre · B1J!dmkr ~ Pa'V'kılmı ar • 
gMeıı dettıc.mmm DUl1 blr tJpt. *11. Z1191J1!a ,.yarak W h1131SU da phit 
tmra ,abtdlD ~ l8bedl. O)!ıa1 ten .,.ID81& bnır Terdiler. Ke7• 
deU!ranlmm orta boJıu. KoııAA.'bm ~ eonıMu "Ye ..,.. ba eefer be 
~biraz uunca olduğuDU ~: ra1>ene ~~.o ha!ini 

Relıll Klrlr.onl.~tı: de~ dcdt 
- Sea ~ kanatle alt:I ay ı.:t.vtof maJıeıtn1 umat.m&ya de • 

o1'ıırdut;ımıa _,~ ôJenS ı.e lG c1tn ftJll eW Te bil det& da fllıit Yu• 
dedi. lıanpıl dıoiTa T 9uf ~ ÔJJ'l«'O Abdtlrra.h. 

Kirkor - ıcteıııdlın detteırde 1a.zılı:· mma -ve~ memleketin• 
dır. &nim tabR batmmda delil· 807. den mektup gdip gelmediğini aor .. 
1edlklmm talımlu. m11ıJteD1tUr. Kon- du. Şahit Y~vyndan yalnız 
turat ;rilbqmdmı eTTel teatıedllm!ftir, ,AbdUmılıme.na keındi vasrtaaile 
Kornnot 2,5. 1 ay kadar <Jb.ırmu,tur. wet;tıup g~ eOyliyC"rek: • 

Valdt geolktlfl 1çUl cel9e tatn ed.11.. - Bu me]cbıplarm kimlerdeıı 
di. geldiğini. pek de btlmtyoru:m. Ab

6tledea sonraki 
ceııe 

dnrrahmanm ~P adresine de 
mektuplar gönderilebilirdi. Fakat 
melttııpla.n gönderen klmscler be 
nim vasrtaınla. gönderirlerdi. JM9'" oeplwne gimcSermelı: çarelertDl aJdlm fazla otıJrduğumu aöyledi. Bu 

~ Ja.pcınya kayıplanlıl bl.Met. mele tvış'la~. Ha~ .ıı0ytenlld1ğlne !lllllidlD t&blbl acSll1e ~nderllerek mu- Öğleden 60ilm aaat H.30 da 
gGre .Jcponyada blı1.ll Toqo.,. 

3
._. aycıe ed!tme.ııi 1A%ımgellr. Ben a.pıır. muh1ı.keıııeye devam edlldl. ~ 

pon harp e.ndastrtsının d12'«' baflJc& tmı.ana aon gQnlerde blr defn kontratı bahki ceı.ede Kornilo! ~n 

Pavlof bıın.Un sebebmin ne oldu
ğunu Te cıehldJn ne mckSatla \ken 
di va.srtasi1c mektup geldiğini a.n.. 
layıp anlanı:ıdığmı oordu. Yuauf 
Abdürnıhmn.nm ne sebeple kendi 
vamtsm ile mektupla.rmı get.lrltiği 
n1 l:n1mediğini lfnde etti. 

bozdarmak, blt' defa dıı eıyamı almak ~bombalar a.tmı§tır. üzere gittim. BUtUn npartmıanla olan akli malüi:iyeUni idctia ederek mu. 
~ aleyblDıdekl programdan ayenesini istemişti. Milddclumumi 

iblfı.,.,., Rlıneıtt ba prıognmm ._ mtıı:ıe.ııebetlm 2,5 • 3 ay kadar bir za. mwı.vlni Kemal Bora Kirkonı.n bü 
llııllk .A.mısrUmda lııertre9 1l2ledDda Mr man fıCllıde olmlıfblr, Bu tıdatD1D. ifa. tiiın ~ 85y'Jıemiş olduğumı ve 

deal tamamen aydurmadır. ,__,. tMlır bırakaca~ ~ ... ~ Bundan ~ reis tercttman vuıta- uuuıuaıı sooram ılQhı tıab1bi adliye 
ae tP'IW dıe9am eıtınJştir. maaycmeei.ne l\lzlmı hAml om-dı • 

A1ıao aıtmcıa butUnan ~ BrttaD. ene ltorn.ll<Ü aıordu: ğmı b!ldirdL HA.ldmlıer heyeti Kor 
,. aJıırHafn1n oeeaıetı ba adaya tutun.. - ş.Jıit ııııen1n bir adam.la. aparlı.. nilofun Kiıkorun muayeneye eev~ 
JmJı: tm,1rAmm wırmiD ,. 19'0 da mı- mana. geldlğlni ve :yalnız oda.da kO· ki h&k1tı:ndald ta.leblııi knbul etti. 
ıemı hadJ1 Jr.rammuma mani olı:xmı-; 111J1U1U1 olduğunu eöylUyor, ne der81D T Kirkmm ştmrVDda halet blUmmp 
tar. Lmıdra Oonnt1'7 '" dJğer şelıir- KomDıı( - Şahit anormal bir adam butııtımadığmm tıir r&pOl'la ma.bkc 
ımn lıan.belerl 'bugQn tngms kahra. dır. Aldl mıa!Q11yetıe mO.btell.dn'. Bu •meye bildirilmesi.ne ve diğer P -
:ımzı.bgmm en mağrar l.bldele:r:!D1 •-. itıbarta bir 4i18Cellm yoktur. bitlerin yol ıı:ıesraftarmm eonnı. .. 

"""' PAVLOFA YAPILAN tBTAB! dan lı::!l tıtmekt:ed1rier. habr.& çrkecek tanLtta.n tah • 
Ruzvelt ıııeö:ıe dııU'mJt t61le demiş· Bu mrad& Pavlof e!Sz aldı. Şahlc:Un sil edilmek ~c devlet b.azt • 

Uı::: ilk itadMl bak1cm4a eöz aöylerken re. ne&m<ıen kendilıerine tesviye edil· 
.A.marikamD harp p.yretı Amcr1kan ı..s dedi Jd: mcsine karar vcırdi. Bundan aoını • 
~ h!;yanet eden bir 11111rn - Futa uzatıyorsun. Bu phMiln ra. şahit Ymuf Ata.oğlu dinlendi. 
gDrtntnan hBln taratmdaıı tebllkeye verdifi ifadenin 11enlnle allkaeı yok. Şahit Yusaf karde§i 1b;nhlınle be .. 

Psv!of söz1crine devamla Yusu
fun d\1.kkAnmm Beym;rt.ta o~
Dll ve nerede bttlu:nduğuıı.u bilme
diğini, V'6 'bil -.ıtt tammadığmı 
~ ba deh da kendisin -
den Abd~ 1ber&ber gele. 
rek ]cerıdlsinden En All dgant. a
hın adam! !:Yice tanryııp tanımadrğı 
nı ve banmı. ı:.e mman olduğunu 
eorda. Şeııit Wınndl YU'90f c::ıeN.P 
vercrcık: 

- Saat ~ yedi an.sm4a 
idi, dedJ. Pavxn Yrurutun Bt ifa· 
d es'nde ua.'hi-lin lkendisile ~!J" 
tığı zaman zn.brtta yazrtı olduğu 
vec;bile: 

·ava baskınları 
Baıttarafı l Dd aay:fada 

eabll bölgesine ıa:ııa ıa.a.rruz,larda bu
lunmuşlardrr. Blr mahalde bir mllctar 
l:llU, ve yaralı vardtr. Saat 22 den bir 
az sonra. cenubu prld aahlllerlne ya. 
kın bir mah:ılle bir dllpuı.n to.yyaresı 
birkaç bomb:ı atmışsa da ı.naıı.nca zn. 
yiat ve ha.sar yoktur, 

- Otur otur. Sonra eöylenDn, 
Bundan sonra dijw ga:mit ma • 

nav M~hmet Kökmen dinlendi. 
Mchm.ct yaln:tz Pavfofu tanıyor, 

ôiğerlel'ini teıımıryor. 
Yoarlın ol.ti w dedi ki: 
ŞA HtT MA~AV MF.JIME'f 

NE DİYOR! 
- Ben Asma.lımcsçitte ınımav -

lık yg.panm. Pavlof benim m~ 
r;mdlr. Benden alışveriş ederdi. 
Bir gl\n bir polis geldi vo ellnde 
bu ndamrn fotoğra.fmı bana g&ste
rereR: tanryrp Uı.mma.d1ğmı sordu. 
Ben fotoğrafa baJanca hemen her 
hftfta vey::ı. on günde bir al'tŞVcriş 
yapan bu n.dn.nu derha.l ta.momı ve 
m\lştı>rim olnuğunu eöyledım. İlk 
z.-ımanlarifa. Pa.v1of bir giln bir ka 
dmla bana. geldi, Alış\'erlş yapı • 
yor<lum. Ben Kırımlı olduğum için 
r.)1;Çayı iyi bilirim. Ona nıeça bu
yurun, dedlın. O hayret etti. Ne
reli o1:duğumu sordu. Ben de Kı -
rınılı olduğumu b'1dirdim. 

Bunuın ü1'Jf'rine daima btlna gc . 
lir giderdi. Ben de ona h1 bir 
mUşteri muamelesi yaparomı. Pa -
1.8!'h'k ya.mııaz ve istediğim pera
yn &tardı:m. (Gill.U~e!er) En son 
d.ilkka.nnna 1 Martta geldi. Bana 
.( Mutt.a gelen pofıe bir kaA; gUn 
evvel onunla eon defa g(51'(lıtnğil
mil dü~lc bu tarihi teebit et. 
tlnı, dedl. 

Kemal Bora. mhit Mehmet Gök
mcodea ~n J:ıe.cağmdan o 
mmanlıar raııaıtsrs o!up olmadığmı, 
dllttA.tıa ~ m:mlnrda bana 
d ;ıJdı:at edip et;medjğiı:ıi IJOınhı. Şa• 
hit Mehmet catanen fJll. l!IOD dük· 
1dlna gdldlği 1 Meri taribioc ka -
dar elinde bir baston fi1An gör • 
medim. ~ tıbaklt'k da mw,a. • 
hede ~ 42 ~larmda. tıık
na.zca, güçJU lruvwtti bir adamdı 

Londra, 29 (A.A.) - Hava ve da· 
h1J1 emniyet nezanıUeri t.ıı.nıtmcıa:ı 

çarşamba sabahı neşredilen tebltt: 
Dl\n gece Atman hava !aall:;ctı mat 

dut ölçUde olmuştur. lngllterenlıı §\. 
mali prldsinde bir oehir taarruza 
uğrallll§lır. Bir mllrtqr b.aaa.r uydedı! 
mtşt1r. Bununla beraber §imd1ye ka
dar &lman raporlarda 1'111 ve yaralı 

ınlktarmnı çok olmadıA'J: anlaşılmak. 

tadır. 
İngilt.ereııln garp lcmnmd& da bir 

kaç m&haae bombalar at.ıı.mışısa da bu 
mahallerin ancak bl.rtnde biraZ ha.sıı.r 
Ye bir kaç mu Te yaralı kaydodllıni§. 

t1r. 
Bq Alman tayyaresi dQoUrülmtıJ • 

tur. 
Bcrlln, %9 (A.A.) - Sallhl.~ttnr 

bir memb:ıdıı.n blldl.rlllyor: 
Kolonya §ehrlndo sivil aballnln bom 

be.rdıman edilmesine bir mukabele oı 
mak Uzere Alman hava kuvvctı

dlln gece tngllterede York ,ınrıne ta 

arruz eunişlerdlr. Bu ııkm neticesinde 
mUhlm hasarlaT kay~dllmlş ve bir 
çok yangınlar çıkmı,ştır. 

ıruınnvdıın a.'ışwriş yapıyordum. 

Ada.mm adını bilmiyorum. Fa.kat 
krrmtz:ı, uişma.n yüzlü bir adamdır 
Bu nda.mm (eahidin) beni 1 mart~ 
ta gördUğı1 ve yanımda b'r l;cı.dın 
bulunduğu ve bunu kendi.sine ka.. 
~dır, ooa da iyi muamele yap, 
lyi meyva ver şeklindeki ifaderi 
tama.men yalandir, Ben bu adsına 
hiçbir zama:n bir b.dmla beraber 
gitmede, Bemm yamında 1rornn 
da yoktur. Bu ~e konuşması 
Jr;tn Mehmet ~ öğretibniş 
olacak. BeD bo. adam.ta yelnrz mey 
'h. hııkkmda konuştum., dedi. 

Şaltit Mehmet Kölemen ita.desin 
de w ett1. Bir b.dmla beraber 
gcldld.erlni ve bunmı ka.rmı oldu
ğunu !Undiaine !JÖ~ ileri eü 
reniı:: 

- Ben Rus mllltecisi değilim, 
beyanab:m taml'nıen doğrudur. Ba 
na da kimse bT ~Y ısğretm~ de
ğı1clir, dedi. ~. Kaıblerl. ve rubla. b.ır. raber tUttlncUl'ük yapmnktad:ı:r. 

Pavtot devamla: Siil O r::Be mtıerlzme meyi~ bu dlkta.ör eymanı mer ve AbdUrrah· 
namzetıen emnhurj.yot.1n kendilerini - Bu ıınhit ilk tahkikat srramıdıı manın h~ ohre.k tanıyor. 

PA VI...OF ŞAHİDİN tPADEUmtN dedi. 
DE BAŞKALIK OLDUGUNU Abclürrah:mıım, ~yman. Komi 

Bu jfa.de do Pavlofa. anlatıldı. O 
glllerek ba..~a eöztlın yoktur de • 
oi. Müddeiı.mıumt muavini Kemal 
Bora, Mehmet Kök.men tare.fmdan 
El>ylenilen ve Pavlofun yanında 
gördüğ1lnn bildirdiği lrodmm nasıl 
bir tlpte olduğunu eol'du. Şahit: 

~ etmeslni !Btemektedirlet'. benlm de aynı aparlımanda daire ki· Kornilofu tanıyor ve Pnvlofu bir 
raladığımı s5ylUyordu. Fakat bu ifa. defa dllkkü.nmd.:ın tütün aldığı ~-

Gelecek sontepinde Jngilte. denin bana vuilen 'tercümesinde bu cin fnnıdrğrru söyltiror. Yemin et• 

Teile motosikletlere benzin noktayı görmedim, dedi, li ve a.nlntmaya başladı: 
·ı . Pavlofun bu ıtöz!crl U7..crlne ilk 'talı- Ş \IIİT 1'USlJ r. verı mıyecek · ~ F ATAO .-ı.u :NE 

~. 
29 

(A.A.) _Gelecek 
1 

son klkata alt zabıt okundu. Bu ifadede Dll'OR! 
Pıı.vlofun dediği gibi cahldin ilk tahkl. D'~kk"'-d bi " l dmı Uş1Dden itibaren motoelkletıer için •· - ı..ı: wı n. r gun ya nız . 

benzin verilm1 ecekUr. lmt STI'asında ltcnd!slnl "Hudığt ve ki. Abdiirrnhnrnn bir arkadacı'le gel _ 
Y racıst olduğu yolunda bir üade yok. dı, Bu arkadaşı bend611 "En rua., 

ZAYİ - Cide nU.'us memurluğun • , tu. bir clga.ra aldı. Ben Abdilrro.hma. 

tnDtA ımtYOR lo! ~hidin ttad~ bir diyecek-
Yu.~ufun dlikldinmda. Abdtimı.h· lerl ol~dığmı söylediler. Pa.vlof 

mnm kendi &.rkıısmden gördüğü • ayağa galktı. 

-. Ortadan hira.z kıffa. boylu, 
de.ını.n gözJUk lrullamr, eiaıruuııa 
zayıf &TM! bir~. d~· 

Rc!a de: 
- Yani mJdt eti... 
Şa.bit: 
- Şi~ı!Ullldnn biraz zayıf, 
Reis: 

dan aldığım ntı.tu.1 kAğıdm>. ile Trakya ı• Bunun üzerine mllddelumumt mua. m yakından ta.mdığ:m için kcnd'· 
61 inci tümen scklzlne1 alAYdan aldı. vinl Kemal Bora. PavICJtun tezvirata sine bu yab<ıncı w:Jamln kim oldu· 
ğun askerlik kAğıdımı za.yt ettim. sapmak iQln iddialar yaptığını söyle. ğunu !:Ordu:m. f3ive.sindcn "En filli.,. 
Yenis!nl alacağımdan eskls'nln hUkmU di ve ııahldo Pav1of'u tanıyıp tannnadı derken eni uz:!ltmasmdan Bulgar 
7oktur. .. \ ğt yolunda hazırlık tahkikatında ne o1du":1ınu zr;nn .. tm'ctim. Abdürrnh 

Cidenln Bedi lfüyllndcn .A.hmet Aa· eevıı.p verdiğini sormn ını reisten rıca ıı !l..'l han:ı cn•ap v~nncdm avrr'dı 
lnn oğlu suıeymıuı A&lıın, etti ve Pnvlo!un ben kons.:ıloahanede 1 Birıı.? !.'<lllrS t:c·1 de diikklln; lta : 

Ayvansaray - l{orucu Kayıl-:.hane ı otururum dcdlb'l iCln bıışl<a bir yerde pndmı. ı\7ıık nine-mc.: mm yan so • 
>1tıık 13 No. da mukim. oturup oturmadığı ara§llrılmamı§tır. ku~ında AbdüıT:llun:ınln Pavlofu 

nü söylediği halde bugünkil ifa.de• 'PAVLOJ!' l\~"'iAV JılEfDfE'l'TEN 
6inde dUkk8.nı kapayıp blzl tantip MUUUACl ROLDUÖU tÇIN ALIŞ 
cderE"k Az:?& sinemasına ya.km VERt~ r.rnn~KTEN VAZGEÇMİŞ 
sokakta. bizı.at görclüğiinü söylii • - Ben bu a.damdsn meyva alı~ 
yor. Şahidin o @nkil ifa.desi ile dun. tstanbula gcl~im gilnden • 
bugünkU ifadesi blrlbirini tutınu , beri a1.ı.'.} veriş :yape.rdmı. Bilhas .. 
yor, deuı. Zabıt okundu. Şahit sn bundan e.lışver'..ş yaımıamm sc
Pavlofla Abd.üTrnlıll'l3Ill beraberce b<."bi, onun rusça. b[lmee:iydi, Fa • 
gfüdü~-ilnil, fakat dfiltldi.ndan ç1 • kat sonra bu adamın mulır..cir ol -
kanık onhn takip suretiyle gör • duğunu kons.>loshanedcn bana. ha 
c'liiF.ünii tıı"'t''h etınirorrlu. her verdiler. Ben de bunun üze • 

Pııvlof ~ ... lıidin dük d\ndan ciga. rıne ondan :::..lış veri§t<>n vazgeç • 
rı;ı nlmıs cı!..•1:.a.!-mtn ihtimal dahi • I t!m. Ru yıl başından beri ben bu 
!iı:dc buluadug••nu, f"kat bu ada• adamı bir c!nha görmedim. Bu ta• 
mm dlikkılnının nerede oldtı{;'Unu riht~n itibııre11 Galatosarayda bir 

-· İşte ona. balık eti. derler. 
Cel'!eye en beş dakika fll6ıln 

\•erilcU. • 
ÜçUncü celse.._ devam etmekte • 

dir. 
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~ah keme 
~alonlarında 

Silk 

J 

Apartıman, hatta saray bile 
tutsan artık yanma gelmem 

• 

ıJaAiluı .1J~Saşa - -2 11-~ ,,_ -

Mağlübiyet· 
-1-

llA Yl'.A. - ! 

FıKr.u 
m.:: 

iyilik 
lyillk ııııaın- - ~'ell 

1ııw bat;ma hkan•ra Jlarta, 111 
kÜQÜk .fıkra ctbıcıl blr oenptır: 

Soaradaa ,~ ldlıadardaa WrL 

*'- koaalı kM: de '* fMlr 
berber varmıf, KllıM .. .._ 
ballDe MJQ'IU'Ü blr ka& laaur elime 
al.ınlf, bcdlye eWıil! Faka& ...... 
de konap ıeıesı atıbablarma aclam
cağru ıöıttertr: 

>i• 

Bekçinin ifadesinden: "henüz kavga 
sinler de karakola götüreyim, diye 
öşe başında beklemeğe başladını."(!) 

M afltibi7din, plibi7diıı .. bayiik 
timü.lerinJen biri oldıığruwı İnamnu/ her 
muvallakiyeti tahlil edinU, 1-zanamn, 
bana mazideki mavallakiyetsüliklmn
den aldığı der•lerden Utilode ederek ka. 
zandığı netice.ine vanrnnu. 

Mağlubiyetle üla.ı biribirine kanftır

mamalıdır; mağlubiyet batka, ifltı. ga1e 
bQfkadır. Maddi ve manevi ültı. tehlikeli. 

tlir oe ba mailUbiyeti kabal dmelıten 
IHqka bir ıq değildir. Böyleleri için bu 
mağlubiyetin, yeni bir hamle, yent bir hız 
kaynağı olmak kabiliyetinden aza/Jığı 
demek oluyor ki hakikatle uygun görüle
me%: 

Mağlubiyet bir İMan için, her bakım. 

dan yeni bir atılma, yeni bir tecrübe kay
nağı olmalıdır. 

- Bakımı, de.rmlıı. arkMmd•k1 
ıu. elbiseyi ıörüyonımus fa, bea al. 
dını. Eter alıuu&ydm 90ğul.-t&lı. cto.. 
UUJl ı,ridoookıt. 

llatt!l bunwıta • BdUa ~ 
beJ"bel'i ÇU~'J rır: 

- Eteklertld koyu_. de ete•"ı.. 
g6nGu! 

Der, .eyredemere döner, 80l'anllllf: 
- NMll beteDdllı..ls mi T Bele 171 

eCmeaıılt mly1m1 

lı6da MNP'h" ~ ..... 
~ .......... , Bakanı& 9Dlt"lll' dM W

bql 

....... ,..... ..._ .. 
_,..... ... J'Y'lt ..... 
r.c ............ ....... 

ı:-111111Mlıj:uu. 111 ......... 6e '* _,. 
rtlllnma&aım rat- aeredıe .....,.._ 

........... ,ltml 917~ 
.... lltıimk qwlııtremcıelede alı&JI ' ı 

IK & • 4-w C-. Jıııın P O 
telıUpa ,..,mı ..,, :ıc.- ... 

• de DADea teNpt ,,...._ _..... 
'*w.ıı.ım: 
..... ..,.. - -\' 1 , •• 1* 

Jlutlüa ...... 1 ...... 

TeJa polll wllelllıl balD
_.,kerPe78 ı-eUrtlmıııııl laam.. 

... ~ ba talebbd blıgl etmedi. 

' ltuır1De. l!ıılecUbM• gıyabla. 
~ tabJUerbt dbd,..Dme-IM ıt-

• ilk pil.it mahalle bficçlııt Ala, 

l'eıtcandı: 
...... \'aJ&a g&al ..+•klan do~

berkea, Dılr Kemal llOkağm4aa 
ttlrtutMör lloptu. KOf*mn, Nadir 

"1n1D hbade bir klwlm ı.tın. 

Ama, - dedlğtnl aaıay--.. 
l'aklafma. e-ıa kavp etmiyor 
Kavga etaln1er ele alıp llaıüo. 

nttırey1m, diye köte ...... bfık. 
Gene kavga e*medller, kadın 

. Yanına yaklafanıık alçln g1L 

ettıklertnl eordum .,., alıp km. 
tramn1 cıadde8lne Otkardı:m. 

~ 
Nadir beJ'ba llOCMI ol4uğunu 

~ Yaıımda da kendi layaftrtinöe 
~ bir luMtm atkadafı vardı. 

' l>eme:k hakaret ettttlnl duyma-

...... kanıl' ...aeoelt. Hem .... M.111 

.. --* ~ alımw.m. 
- Amall, sııııkt ben llelllD eortne ıeL 

........ Ayol, ımılredgn, -a.ıe ot

.....- Hem ...... apariıw. da~ 

- ..... 7 -. artdl -- selmem. 
lla JOlcla dalaa bir .bayii lıaj'1l'dı, fa. 

lııU neler- 9Gylıedttl ı.mıu- bak. 
....... ._..u. 

- Pek&JA, Nllcllr, keadiıliae Jddıılr 
.., tlltjlewsdl ... f 

- 86ylıedl. 
-]!(e dedi! 

- .. ..-.. *Clllm. ralmıi '* 
clefa -- koma Glmalı: ~ 
.............. dedi. 

~ 1ı1tmitta. NeCaeede ........ 
me, ,........... ~ lcıla -
Diyet mllclttrfQftl lldlld IOOOetne nııe.. 

-*bl'e ,...... -- karar ~ 
.t.,..._,.. 1-tlıa '* lhe lıllll'ıık1L 

ADLiYE MUHABiRi 

~ ıön içJnde, okoyocula_ 
n lı:arp9lna, ya&hk bir programla 
yepyeni bir tekDde çılanaya ba. 
ır:ırla.ııan 

BABBB 
rellklmlzde 

Mahkeme röportajlarım 
Ytınl neslin ktymetll hlklyeclle. 
rlDden 

SAIT FAiK 

~ 

l!lelt Jl'aJk Abuı7aıuk'm mallft-

'llaJ'D', duJIDMbm. 1 me ya&ı)arau haklJd hayattan 
~ l&hlt, ıreeJtlll 19fll, ~t almmq birer blkı\ye clbl T.eYkle 

boJUı bir kaclıııclı. Gectlkpaıta. olmyıu;akımıu.. 

"ıa&ro cıaddeıllncle, ıı:.trkemal 80· 

1 

--------------· otunıupna möyll,yeldc: 

' IUrayı ~ tızere &'ooe -• 
lo raddfllcıriade Nacllr ooyln evi. 

tlttaaa. JCYde bir de erkek nüaatlr 
Deredea lıepeden koa111uyor. 

- IQ kap1 ~llHlı. 
'4tr- bey ~ Gelenle blr !f("yler 

talar. Bira& ııonra da bir kadın 
• ._ avaz evt lnlctmefe başladı. 

'1'e clecll.1 
' '-na artık apartıman da, saray 
~ -ın yanma celmem. Be
-.ı....m .enbı tcreflnle uğraı:ı. 

~ t.lr;tnn, lıa karısı MNll· 
l!llr _.,.evvel kavp etmlf. 

'- lıledllla .llaDup fMlcn ka~mııt. 

Bay ve Bayanlara 

l\1üjde 
JJu tasarruf de\ rinde eskidi, bo.: 
ya.4'1 !'lol<lu, renginin modası geçti 

dlye kıymetli 

EL ÇANl'Af,ARl.N"IZI 

bir kö~yc atıp tt>rketmeyinlz. 
Atelyemiz istediğiniz renkte elbi. 
selerinize uygun olarak esk: 
ÇA!'lı"TALARINIZI ff'nnt suretle 
boyar ve yepyeni yapar. Aynca 
h~r tUt'IU tamir ve ısmarlama 

çanta yapar 

Tovalctinizin ~nginc uyar en alfı 
sabit tırnak cilfi.lıınmzı ancak 
ately~mlzcle f('min edcbilirıo;Jniz. 

Kara.köy Mumhane caddeei 
Hasanp:ışa han No. 2, 3 

MODA UOYA EYt 

Sotr©lV©.l <güırnınıelk 
lfinleseo~sn 

Ankarada olduğu gibi istanbulda 
da tatbik edilmelidir 

ISlr ıta l'eDe ellMey1 llllllılaartere 
gU.termek lçbl beıı1lert çatınr: .... 
ka& berberin YUl,ye& eanına tak .. 
mit ~ ki. elbhıcyi takımı Ue ~

kardıtı ıtbl bir llntm - .. 
lmr, ehadbala odaamcla bir kÖf91"' I • 
tJa~ 80IU'a: 11 

- ll:taıcli ba&reClmt. ... •• ıJeFı: 
bel' ftlld& dW<kl.nda bnbmmem, lla.. 
,.. ........ da lııAeclltb* ..... .un, 
ı....ttma gibi rnll&ftrlıeıt ..... ..., • 

l~ŞUNDANI ~ BL:JNDAN ~~ 1 ramvaglara arkadan 
şekli de bu arada 

binip önden inmek 
halledilebilir Pal kolek.iyw. 

Bugtııı, Anka.r& belediyulobı wrar. 
la ilAn ve ULkiP ettiği bir Ur&rd&ıı 
bahsedecetJ.m. Bu, A.nk&ralılarm ek • 

-mek 11at14 yerleri, fırml&r, flda, bu
ma tevziatı yerlerinde •raya girme.il· 

dir. 
Karar Ut.ıı ed.Udllr:tıell 90?1?'& hemen 

tatblkatm& geçllm1f ve bWıd&n çok iyi 
netice aımınııtır. Geçen hatta Anka. 
raya gid.1§1.mde yer yer bir çok mıı.nl. 
fatura ve tuh&fl~ mağazal&n önl1D.. 
de, sabah n alq&mJ&n :flrm.lar önün
de halkın tek sira olduk1armı gördüm • 
Şık kadmm önünde köyltl kadını, &r. 
lta.aında memur, talebe, müteakit her. 
kes rellş vazlyet.lne ve elindeki numa. 
raya göre sıraya girmiftL 

ttk gUnierdi ır.aoederim. Bazı ma. 
ğazalar önünde zabıta memurları bu 
mraya girme lşlnı. tanzl.m ediyordu. 
Dün gelen bir &ı'kada§tan öğreniyo

rum kl, Ankara belediyesinin bu çok 
yertnde karan ve bunu tatbiktekl ıa. 
ran bütUn A.nk&ralılan memnun et. 
mlftir. Şlmdı artık zabıta memuruna 
tUzum kalnıada.n halk sıraya gtrm~
te, ltlş.lp kakışmadan, kuvveUi zayıtm 
i:'.akkmı yemeden &laca.ğml alıp glt • 
moktedir. 

1 Bu karar t.tanbulda neden tatbik 

ı edilmez? Acaba lmkAnsız.J.ığı mı var. 
dır? Bence Ankaradan <lalıa çok kala 

ı balık olan lstanbulda da bu knrarm 
tatblkl için her türll11mkft.nsIZlıgt ye. 

'ı nerek derhal i§e başlamak zamanı gel. 

1 

~ur. Tabii zamanlarda ııırnyrı. gir. 
mek meeeıesı lstanbulda gazetelerde 

1 
Stk .sık temnn edilen mevzulardan bl· 
riydl. Fakat eski bclccllyo zabıtası ta-
Jlınatn~mesinde buna alt kaU hükUm. 
ter olmadığından tatbik edilemiyordu. 

Birkaç sene evve.l hususi bir ko. 
misyon tarafından hazırlııntp §ehlr 

1 meclisine verilen ve mccll.sçe kabul e. 
1 ''Ut'n yeni tnıımntn:ımeye bu hususta 

sarih hükUınler konmU§Sa da tnJlmat· 
1 name henUz yUksek makamıarca tu. 

dik eı.l:)mediğlnden bu maddelerin tat.. 
( lklne goçllmediğini :r.anne<liyo-
ı um. Ancak mraya girmek lüzum 'Ye 

zanıretıne .on. iki .... za.rfmd& bul 
y.rlerde pek tldd•W Uıtqaç görillme. 
>• befl•ndı Tram'Y&;rl&ı'&. vapurlara 
lıılp, bmmek, glda madde. 
lerl •tılaıı yerlerde, J""ril mallar p&• 

ar1&1'mdan allf ..,.rifte aırıwzJıktan 

fi.kAyetler başladı. Ankara belediye-

YAZANı 

YEKTA BAGIP 
ONEN 

8lnin karan n aldığı netıce gör.önüne 
get1rlluek 1stanbul belOOJyul de, eskl 
t:ıUın&tnamede .meırcut araya girmek 
maddeırlni diğer maddelerden t.etrık e. 
dcrek dernaJ. tatbik mevkUne korsa 
oehiıiDerisı mtnnetınl kazanacaktır. 

Zabta mcmıırl&n uzun bir zaman • 
danbcn tramvaylardan atıayanlan ta. 
kıp ederek haklarında belediye tali· 
matnarnesınt tatbik edip ceza almak. 
tndırlar 'Ye m~rlarm bu sıkı tnk!bl 
sayesinde a.tıamanm tamamen değilse 
bile önUne geçUml§tlr. Bir aya yakm 
zamandanbcri de ba.ııam&klarda aeya. 
hat edenler görWQnce tramyny derhal 
durdurulup bunlar fndlrllmekte ve 
tramvayın ancak bundan sonra hare_ 
ketıne mUsaade edilmektedir. O hal. 
de ? "• sıraya. girmek usum de pe.kAIA 
tatbtk edilo'blllr. önleri kalabalık o· 
lan ıü-rnıarda bulı.mac:ık birer zabıta 
memuııı halka mraya girmelerini bil. 
dlrmell ve ıt0nra ekmek verilmesine 
başlanmnlıdı:r. Sıraya razr ohnıyaıı va. 
tnndaş aksi takdirde o zaman ıçı.ıı 

ekmeğini alama.malıdır. G:da maddee. 
rt satış yerlerinde de nynı şekil pekllA 
tatbik edUebWr. 

Tramvaylara gel.ince; birkaç defa 
yazdığım biniş ve ini§ oekllnl tatbik 
etmek zarureU vardır. Ancak bu ~e. 
klldo ıııraya girmek uaulll tatbik edi. 
lebUlr: Tramvaylara arkadan binip ön 
den inmek., , bu takdirde lıtasyon:ı 

gelen bir tramn.y durunca inecek ·o. 

~ - 9CllPı pul kol· ıaıı.lar ön kapıdan inerler •• içıerdekiler lıebiyonu, Len\ı:ıgrad mUzeeiniu 
bofa1an ön taraaf dot'N ilerler •• ..,. posta pulları da.irem.ode idi. Harp 
arka kapı önUnde aralan.mı§ ol&Dlar bqladığı zaman bezr laynıetli e
ancak bundan aonra binerler. &erlerk bereber a.lımp meçhul bir 

Tr&mYaylArda &rkadan tıln1p aad6ıı yere gönderilen bu kolleksiyooda. 
inme ıekU t.atblk edllmedltı talldirde bütün dilnya ınemleketlerlne ait 
sıra uaUlUnUn hiçbir faydam görWml· 65 bin posta pulu ftrd:rr. Bmı.lıı-
yec~ğt kanaatindeyim. ÇQnkG bel • arasında 1848 9ellesinde neo. 
ön ve ark& kapı önllDe nralandı!ı clil~n Mavrikiya a.dnsmm ve 
dlrde lçerdekllerden canı lııltiyen 11 S63 BODıell!İınde çıkan Kolumbiya-
canı tıtUyen arka kapıya Aldırıp ı.n.. nm nadir ve kıymetli pullal".l da. 
mek wttyecek, yol açmak tolD _,. meft'Uttur. 
ıtolu dir8ekllyecek1Jr. Ve tramnym [ Kollelmi'rolldıı., ilk defa 1857 
d!1 kap11Sma va.sıl olduktan ..,. ._ !'e1>CS!nric beMJe.ıı Çarlık RusY-: 
raya girmif olanlann u.tmdan ,.. 90• pul13ıilc son devirlere kada.r cı
lund&n geçmek iÇin gene ÇD'pmacak.. kan bUtün pulhr da bulunına:ktı · 
t.ır, Halbuki m~rller arka t.ara.tta dır. 
ınralanırea önden bunek 1.ltlJ""D yolc:a 

sahanlığa çıkdıktan eonra d.ıprdalı 

içeriye hUcum eden in.9&11 kalabalığı 

ile mücadele etmeden çabucak tneblle. 
cektır. 

Bugillık11 vrwyett.e kunetine gün. 
nenler tramvaya Uk blnenJeri tefk.11 
etm~ktedlr. Kadınlar, lhUyarıar en 
sona kalmaktadır. Yani ytlrüyebllmek 
lrundtııe ve iınkG.nma 88.hlp olanlar 
tramvaya binmekte, yürUyemlyecek 
vaziyette olanlar yerde kalmaktadır. 
lştc sıra usulü bunun önüne ge~k
tır. Bu takdirde herkCIJ gel!§ smısma 
göre hakkına razı olacaktır. 

Nutusu kesif ve nakil vaıma.sı: fazla 
olan Istanbulda sıra U8UJUn0ıı ber 
durak y~rlnde tatbikine nezaret et. 
mek Uzere zabıta memurunu vazife -
lendlrmelc tabiatJle mUmkOıı olma&. 
Bu itibarla Harbiye, Fatih, EmtnOnU, 
&,,ıkta:, Bebek, Topknpı, Ed!rnekapı 
gibi tramvaylann esaslı durak ve hat 
münteha1annds. bulunacak zabıta me. 
murlan bo§alan tramvaya, halla aıra. 
ya koyarak bindirir. 

Srra usulUnUn zabıta tnratmdan m. 
rarla tııklp ve kontrolU, bunu halkd& 
bir itiyat hnllne getirecek ve ümit e_ 
deriz ki pek uzun oımıynn bir zaman 
sonra halk blrlbirinl kontrol ederek 
konan uııul ve nlınma rinyctkAr ola· 
caktır, 

T alilali mahkum 
idam ııeıllpuma &'Öttl.rWUp, idam 

edileoeft --.. ipin kopmasllo haya.. 
tmı nmvakkat lıılr saman için kurta

ranlar, &ttedDmler buhmdufuııu tarlll 
kaydeder. Daha tarih, olmı)RD blr 

vaka da baodaa ""' 'hkautıa ıeo.. 
~. Oou Vogan adındaki bir caııt 
idama ınalılmm edllmi&tl.. Elektril< 
Mlldal.) mıl ba.zırl&ndı: geUrfUp otur. 
tuldu. Fakat 88Ddalyanm elektrtk te
slsa tı bozuldu. Onnı.ıın idamı tıunırocn 
AOnraya bmılalCl1. Amdan Det gtm gco; 
~ Bu arada tamirat yapıldı. Car.t 
gettrlllp sandalyeye tekrar otunıtldıı. 
Ne hlkmet o oturur otum.. elektrUc 
teelsatınm yeniden ho:ı .. l:l ı;,:ı 
dil. Böylece Con Vagıuı idam edllcoo. 
ğl ilk günden sonra d.'\.lıa tlllklz ay ya. 
pdı, 1 

Satıhk Ev 
OskUda.rd& D-Oğancılar park 

alt kapmr karşısmda.ld ~e 
oda, iJir 30fa, elektrik, terkoe, ay 
rıcıı. caddeye nazır bahçcsindt 
kuyusu olan bir ev ea.tıl.rktır. M 
raca.at Yt'ıi sant 10. 13 nro!! 
krt mıı f baasmda Orhan. ' • w 

Mukaddes Uçurum Şablknyl\ bea
0 

kocıa bulacafım. Hele 
.ayıe bir oaztepeye c'lofnı gidelim. 
Om4a bb:lnı eald köşkün etrafındaki 

eski doııtJan araYJP bulayım, Ondan 
:sonrnıu Allah kf'rlm •.• 

- Hiç canım. Biz Ö) lo ara aıra be. 

bıınla cllvcltıtlrb:, 

- Benim için lae, Uı.Wllrtlm dognı. 
811, Bahıuıım benim lilzUmdttı canmm 
!'iıkıldıtmı lshımem. 

Kerim paşrı.nm kansı Uo ı;:e 

annesi çok lmftulardı. Saraylı b. • 
gençliğinde uzııııbcıyla, &'(."nlcı ora 
dolgun göğUslU, ve Mlplska ~lı gU 
hlr l<adı.ndı. Onu gtlre.n:er: " -
s:ır:ı;ıh nma, kcndl!ıl aııa!lındnn c 1-... 

gÜ7A'I.,,, 

,.l='LORYA 
l..4.1 VE GAZiNOSU 

nun 
~tQy . ·a ıa ıptı asmdan 

itibaren 
~:,, /-f /ı.14K.A AÇ/ K 

l.U!•'VURULACAGI 
.._.._._il-lrı olunur. 

-20· Yazan: iSKENDER F. SERTELLt 

Bay Vedat dn.•rwdmı ~be-
ltenmlttl. O kadar bet-mitti kl, kı. 
~mm MıYSlsl ikinci derecede kalıyor
du. Nl1&11h St"ÇOO &ilnlerde, Sedat, kı. 
~na: 

- Ben betendlm ya. Sen ele ıUphe 
yok ki beteneceluıln ! 

Demek StıreWe Şahlkanm :u:wklerini 
ve en sarih baldannı btJe iıtkmara 

kalluı:ımqtı, 

Kaclliıcıatız ne deee b&klı)·cb. 
Ve Sedııt dalma hakıın: mevkttncle 

bulunmata mahkt\mdu. Kızı yeni ve 
mesut bir l&dlvaç yapmcaya kadar bu 
matıkamlyet clampaı onun alnmc'lan 
slllnmlye<"ekU. 

Bay Sedat o sabfth gi~·lndf .. , .e mu. 
tadı hlUl.fmda olarak: 

- Ben iskele gazln09Una kadar .d· 
diyonım. 

Dedi, evdm çıktı. 

••• 
Şahlkanm ann~I bereket ftftln kt 

kinci ,.e tnat~ı bir kacluı cıetUdL Ko. 

caanun arkasından bakarak mınldan. 
dı: 

- Zavallı adamaığıun kalbini kır. 
dını ama .• ne vapayım, bu suretle içi. 
mi de bojaltmıo oldum. Şahlkıınm ha· 
!ini bugllnlcrde hlc bcğcnml~·orum. 
Kızım g«'r~k~n taıısıunı, .. 
Şahikanın annesı o gün elli indr..n 

sonra etctını beline toplnyıp doııtlam 
tanıdıklara gttmete ve kıı.ına bir ko<'.a 
arıunağa karar vrrml~tı. 

HJmıet.flye ümitli bir ~le bağır. 

dı. 

- Kız. .. bana hlr lmh'lle plijlr bnlm· 
~ ım, KöpliklU olıun. 

Sonra kMdl l<rndine gllldli: 
- KO<'amın o.ı",'llkkanlılıkı olnı.ı 

saydı, hiç geçinrnıe:r.dlk. Onu rorı. 

y~la~tuıın, beni ona ısmJırıın, onun 
bu .} umutıık huyudur. Artık olan ol. 
du. B1111dan aonruı;ıııı dJ.UnUp şu kızı 
biran evvel böfgöz etınellylm. ~lrlnd 
slncle kıDm baba8mm eliyle evlendi. 
ÇtbıkU Vedadı o bulmU!)tu. Uıı 8efer de 

Şahika tkl ..at sonra kmdlnc ıeıe. 
bildi. 

Oly'lndl.. 
,, Balkondan bahçeye 11Nlendl: 

- Anne ... anne, •• 
Şahl~nın nnneıtl kahve tçlyordtı. Kı 

7.1n111 5'$inl du~,ınra: 
- Ntı \'ar, Şahika!' ıJt'dl • Uyandın. 

mıT 

- Çol<tan uyandım, anne<-lğlm. 

Yalnız mı"ın '! 
- l'nlnızım, kı:ı:ım ... gf'l8ene ... 
- Rabam yok nm? 
- iskeleye indi. .. 
- llanlya iskeleye onmıla berabf'r 

inecektik. DUn ~ bana 0 yarm ııa. 

bah kumsala doÇo bir ytırU~i\" YRPfl 
lı:n seninle!., diyen o değil mlydl ! ! 

- Unutmu.tur·~avrum. Biraz cnııı 
ıkılmı'1h d::ı. 

Şahlk nlt kata indi: 
- Nct"ta yol• mu! 
- Sen atıyordun. ,\Jnnt"S! !!'afırdı. 

ı:ıtti, Gf!ne gelecek, 
- Bnbnm l~ln "e:ını sıkılmıı:ıtı.,, dı!· 

din. Nıı oldu anne1 

Şahikanın annesi, Gözte~ye kmuıa 
kO<'.a aram:ağa g1dooetfnl s6yJP.mlyor. 
dıı, Lafı değt~tlrdl: 

- Ben bugünlerde bir lıt için Göı.tl'. 
pP.ye lnmtk tetlyonım. E\•de Sed"ı 
ile otunıwı, e mi~ 

-n.a3T0ln .• gı-ne eııld doııtlnn, kom. 
ijulan mı ö71edln, anne! 

_ Evet yavnıcufum ... ne :rnpayım ! 
8nrada ba7.ım çok sıkılı3·orum. Ve P..l'!. 
ki ahbnbtan hatırlı3onım. Biraz gldfrı 
d{"rt~~ylm ... tçlm atılsın. 

- Sl'JI btllnıln anne. t~tt'nwn yarın 
~it. Babam da tııtanbula ln~ı,mı .. 
F.\'df' ı, kalma:ıı . 8M dP hol bol 'nt:ıı 

11.nınım. 

~AH1KANIN AN:SE~I 
GöZTEPEDE 

Ona 007.tE'pede eski komşuları "M. 
rı&.} il hanını., ılt>rlerdl. Hendi si srını3 

lı dc~lldl ııma, hlr saruylı kıııydı. Bun 
dan ötUril Olll\ (fü7teprı'll'kl lrnmşular 

hu odı verml IC'rdl. 
Şahlk:ınm annesi liöz.tepe3e varn 

varmaz, dotmN kendi köşklerine en 
.)akın olr.n Kerim Çeltik pa!fllllıu " '' · 
ne utradı. 

Oeıierdi. Sarayll hanım, Kerim r..,; 
-:anm kUşkUnc girer girmez eski t nı. 

dı{;ı terzi Mnrl'm ile karoıl tı. • .";
ka, snmylı hnmmlnm a:r. mı f:"ldlp 
ınl ti.. az ını p:ırul rını almı t ı 
r:ı:ı lı hnnımı giSr:lnrt': 

- \'ny hnnımrıgım, dedi, ııl •I 
rıizgı'ırlıır uttı bu tnrafa' \'ali 

ııu urlccıı ıılzl an.ıııı • .6."lıı ı: " , 
h:ınım ndnya ::itti ı'fdrll bl71 mı l" ı.n, 

di:ıordu. 

- Oörü:ı orııtııı ki, unutııuuııı~ ~ 

t.:cn n fn ız hlr lmııı.~ d<' !ı;IJ ı ı. ı 

'ııli.anm? Ulldslrrlo mi wr! 1 

- Evt't. J>n~onın kU~Uk kerim('<; 
~cçen ı:;Un ~z ite lldl dı

--.ı cıır !yorum. 
- Tom \'Uktlnr!r .,dınlı;I• ı 

l('llıcP! l\luallf';ıı klnır wrl30 • 
b:ı? ••• S"nln lmlıığın deJIJ.·1l'r. c'l"vııro-
-tın mı! J 

- ıt .. smını ı-:-<ıstt rı1~r lilnf\. ..... rr--..... ı,l 
0ıu~ınu hllnıl,,·ormo hııtnır,.r•i"• 

I"'"' k h. ı:i\T-<'' hlı rrnr . 
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o a sa gını olmıyan me 

AVl\Jl~tlUI lr©l V©l 
EN SON DAKiKA 

Küçük ilanla( Kuponu 

(Br kUpoua eklenerek .~ncterıJccell 
(o anıma ,.e ~ wrme U1nlan J!:lı Sou 
nııklknda paras1% n~redlleOO&rtit. Ev
lenme teklln ı-ündezen okuyu<-ularm 
ınbluz kalmak tlzel'e 9&J1b ıuirWerl. 

ııl blldlnnelert lbım.) 

Evlenme teklifleri: 

Genç ve güzel kadınların hiç birin
de gülünç kıv.afet9 rastlanmaz • Yaş ~. boy 1,51, kilo M, açık 

kumral. beyaz tenli, şen, sinemayı ve 
Yabancı bir gazetedo: Genç bir A.. yapmışlar, muvaffak olmll§lardır. Çık. zamanlara kadar, bu m.safenin yarısı sair eğlenceyi seven, ev 1.§lerine vA.k'ı:l, 

vustrnlya l'ilzbe.§ıaı, geçen hıırp esna. bklan yerlerde, yiyecek ve b:ı.nnacak kadar yol yoktu. Hemen hemen 2000 o.sil bir ailenin tcmlZ ve clddt bir kızı, 
sınd:ı.: yer bulmuşlardır. Onlar. mt?SelA. Port.. .kilometre mesafede ne mezru arnzi, karakter sahlb!, yuvasını seven. yaşile 

- Adriyo.n barakaııı.rmın saç dam. Darvlne ihracat yapsalar, bu kUçUk ne de ev vardır. Su kuyuları ise pek mUteruı.sip iyi bir baf!a evlenmek is. ı 

lan Uzerine dökUlen yağmur damlala· lımıınm ötesinde, derhal, çölle karvı. nadirdir. temektedlr. (Devlet ktı§U) remzine 
nmn ııe&lnl ne kadar scvıyonım, d!. I !aşacaklar. Japonlar, çi:ll kenarında bulunan kU. mUracaııt • 298 
yordu: Bu, bana, Avustralyayı baUr· Miralay Kampel, geçen aıınn nlha. çUk Umanlar yerine, dııha mUsalt lh. • Yaş 22, boy 1,68, kilo 62, Univer. 
la t.ıyor.,, yetinde, Por • Varv!ndc bir mUstem. f'aı; noktalan ararlarsa, o vakit, kıta. siteye ®YlUll eden >bir genç: tahslll· 

Bu genç zabite, Avustralyayı, neden ıe·,e vUcu4e getirmek .ıste~tl ama yı dolıt§maıya, ~nup w cenubu şa.rkt nln lkmaılne yardım edebDecek, na • 
bu kUçUk, b:ı.sit hAdl!ıe hatırlatl. çabucak bu fıkrlnden va7.geçU ve rı. eyaletlerlne hücum etmeye mecbur o- muslu bir allc:ıin, namuslu ve sevim. 
yordu; ÇWıkU: mlrlerlne §!lyle bir rapor verdi: !urlar. Onlar, bunu göze alırlar; fakat ıı bir kız.ile evlenmek istemektedir. 

Avustralya ... genL, bir arazi Uzerinc ''Burada ya§amanın imkll.n.ı yok. Japon kuvveUcrile ba,a çıkamryaca:k (B. Cim. Ün) dcmzlne müracaat. 209 
dağ'IUn~ öyle villıllardan mUrokkep. GUneflıı sıcağından deılrmezsenlz, ka. derecede znyrf olan Avustralyaluar, * Yaş 58, kllo 75, bOy, 1,66 ayda 

SOMER BANK 

YERLi MALLAR 
Paıarları Mtlessesesladea: 

Çile Yaptırılacak 
tir ki, bunlar, tuğla mcaneller üzerine natıı karıncalardan yakanızı kurtara. Avustralya başvekili KUrtenln söyle- 55 lira. maj\§t ola.n. yalnız bir bay, te. ! 
oturtulmu§, tc:nelslz bınalardır. Du· mazsınız. Bu karıncalar, evimln her dlğl glb\, memleketi ya.kar yıkarlar \"e mlz, evine merbut, eşine sadık bir İ İpliği mUessesemlzdcn verilmek vartne çtleler yaptn-ııa.cakt:ır. Bu 1§1 yap. 
va.ı1ar, nb~ap ... damlar, oluklu saçtır. tarafını delik deşik ettiler, eşyamdan ve çöle döndUrUrlerııe ... Japonlar Jçln bayanla evlenmek istemektedir. 1.H.B. mak iatiyenlerln tekll! edecekleri fiyatı 5/5/942 ekpınma kada.r Ka-
Bunlara evden ziyade, baraka dcnlle. da hl\yır bıre.kmo.dılar. Burası, bizim fena olur. 888) remzine mUro.caat • 300 , .tırcıoğlu hanında mllrssese mUdUrlyeUne yazı ile blJdlrmelerl rica olunur. 

bilir• Sebze ekllmlı,ı bahı;elerin çevre. oturabileceğimiz bir yer değ'll .. ,, O halde Avustralyada, harbi nctL • Yaş 31, boy 1,70, kilo 64, kimse. '"-•-••••m••••••••••••••••••••• 
ler1, dikenler arasmda sivrilmJr.ı teneke celendlrecek unsur, sUrat olacaktır. sız. lise mezunu bir bay, iyi aileden 
duvarlarla çevr\lmiştir. MESAFC: ... 1ı1ESAFE Bir taraftan Japonlar, işgalde sürat bir bayanla evlenmek ıstemektedtr. f t b I fi f MI JI v,.. v 1 d•il 

Muntazam caddeleri, muazzam ban. Por • Darvinden, diğer cihetteki göstermeye çaueacaklar, beri yanda, Alacağı bayanın bir evi bulunması s an D a ra 81118 aom syoaaa ,., 
kalan ve Amerikan usulUnde apartı. m-0skOn yerleri tC11kll eden Adell\!de o. 

1 
Avustralyalılar. geri çekilirken, yakıp şarttır. (Klmses~) remzine mUraca • 

manian UstUnde yükselen "Sldney,. lan mesafe, 2,200 kllometredlr. Yakın yıkmakta yarışa çtko.caklardır. at. 801 
ı:ıehrlnden, kıra ayak bastığınız zaman * 2:5 ytl§mda, orta boylu narin ya. 
gözünUze lll§en ma~rn. yeryer ba _ u· . L 

1
• N pıu. açık kumral saçlı, yeşil gözlU, 

taklıklı bir .sahadır. Burada, i!}lcnme. • • Wtl:. ev işlerini iyi bilir bir aJle kızı, yaşı 

İstanbul şehri dnhllinde odun içm Fi:J.t Murak.a.be KomisyonuDOI 
tesbit cdi.Jmiş bulunan ruırhm 27. 4.9~2 tarih.inden it.ıöarcn !kaldirV 
m.JŞ bulunduğu il3.n olunur. (5029) 

mlş topraklar, işe yaramadıklan içln, ı 35 i gcçmlyen, memur veya meslek 
ı istemektedir. (Yardmı) remzine mU. rm mUsveddclerin1 ehven fiyatla 

harabe halln4e terkedllml§ fabrikalar, K •. T A p V E M E C M U A E V 1. sahibi bir bnyla evlenmek istemekte - - - '-racaat. ın1ze çekmek istemektedir. (T,.t:ı...ıW 
metrak ta§ ocaklan ve gtlbre depola. dlr •• 302 mzin Ura t. 

• 18 ya.,ında, orta.mektebin ikinci re e m caa n vardır. • Yaş 20, esmer, uzun bOylu, mah· ,. 
Daha ilerleyince manzara değişir: Türkçe ve İngilizce her nevi kitap ~ mecmua. lngili.zce roman, zun tavtrlt, hiçbir kötU itiyadı olnu. smıfma kadar okumuş bir TUrk gen. * 18 Yll§mda, bu sene 

Elma ağaçlan, mtmozalar ~yemyeşil ilıni eserler ve bfüıa.ssa trbba ait kitap::ır kira ile verilir. yan, kimsesiz, ayda 150 lira. maaşlı, ci resmt veya huauaı bir müessesede mezunu olacak bir genç; 
neb:ı.tlarla süs!U bir vahayı, balta g!lr. En yeni Voguc, Queen ve diğer blitün Avrupa mecmua.1An devlet memuru bir bay; sarışın veya ç!llıvmak ıstemektcdJr. taW oluncaya kadar i:lğleden 

sn!""" rık:ınlmıc:.tır Kt~-p 01parı.,: kabul edı·•:- • Ankara Maden tetkik ve arama tatilde bUtUn gUn çalıamak 0zere memlş bir orman takip eder. ~ .....,..,. " "' • ..., ... _.. ....,., kumral, namuslu bir bayanla evlen. v- .J 
Ormanm, §Urasında burasında, aey· Mimar Vedat caddesi. No: 19 Sirkeci - İstanbul. mek istemektedir. (S. Yalçıner) rem. ensUtUsUnden bonservisi bulunan, or. aramaktadır. (Ü.naldı), remzine mııı 

rek all>n .. 11 yerlerinde sabanla sQrül. zlne müracaat • 303 tamektep mezunu, ticaretten anlar cııat. _...tı 
6~ ta • Elr bayan e.Lbisecl, i"' bll' Çl'" mllş tarlalar görülse blıe, bunların ya. • t b 1 f • t k b k • d * Yaş 2a, boy. 1.75, siyah gözlU es· b~r genç i1' aramak dır. Sultanahmet, .,. 

krnlarmd:ı. Avrupadakl gibi, bir J;lllse. !S an u ıya müra a e omısyonun an mer, nyda 60 Jlra kazancı olan bir kapıağası cami.el hisar soknk No. 65 veya yardımcı bir bay aranmakta 
d Ah t taaçıya mllracaat BcJlik•e• tramvay caddesinde 84 nlıı etrafında toplnn-rnıa olarak mun. bozacı ustam, temiz kalbll, mütenasip e me ,, · • " - .J. 

____,.. marada Terzi FehmJ özkanlıya mJw: tnzam blr köye tesadüf edilmez. Bu· Ticaret Vdk!ıletinln 21 - 4. 942 tarih ve 16/11593 royılı emirleri vUcutl.u, bir c\1 bulunan, tatlı sözlU, * Aile\1 vazlyetlnl.n ozukluğu yU • 
caat. radakJ köy bir cadde boyunca intizam mucibince muhtelif tip ve menşeli E-8.deyağlarm lırtanbtil şehri dahi- az çapkın bir bayanla evlenmek iste. zllnden lisenin ikinci sınıfında tabslıl. 

• Lisenin onuncu amı!md&lı ~ sız bir vekilde uzan:ın baraka villAlr.r !indeki toptan ve pe:rakende azami satış fia:t.lıı.n, 1sta.nbu1 Fiat mum• mektcdlr. '(Bozacı) remzine mUra. I ni terkeden bir genç kız, r~t veya 
dan ibaretUr. KırmtZI kiremitli da.m.. luı:be koınlsyonunca aşağıdaki !'lekil:dc teebit edilmi',?tiT. B.illımum caat. 304 husuet bir mUessesede 1§ aramakta . vaziyetinin bozukluğu yUzUnden a 

mı§, be~ sene maliyede ucrew meııı 
lar yerine. oluklu saç damlar göz" peroikende sa.trş!a.rda aza.mi salış ffatrnr gösteren etiketlerde yağm • Boy 1,66, kilo 64-, ya.ş 23, kara dır. 

ı 
luk yapmış, aakerllğtn.l lkmal etJı 

b:ı.tar. Bu köyler, denı.leblllr ld, tama. moıışei.nin ve nevinin açrk ola.:rok gi:istcr:.lmeo,i me~buridir. Hillifmda. k!J.§lı, clfı g6zlU, buğday renkli, dU. * Çocuksuz bir karıkoca herhangi dııktllo, dO!!ya ve muhaberat ı,ıert' 
mile blrle~ek lçlıı değil, mu\'altkat lıare'ket edenler h$dtmda Milli Konınma Kanw11ma göre takibat rüst, karakter sa.hlbl, kimsesiz bir bir milessese veya apartımanda mu • den anlayan bir genç; 1§ ara.ıııakt86 
ikametle:- lı;ln vUcude getlrllmJşUr. yap~rı i}3n olunur. genç, tahsiline devam edebilmek lçln nasip bir iş aramaktndırlar, Erkc'k 

1 Be ta (SebaUı M.S) remzine mUraacat. 
Avust:ralynda, tam bir Avrupalı, % 5 toptancı % JO pc.m- hali ''akU yerinde, Yll§I ile mütenasip asansör kullanmasını b lir. yazıt . 

Ainerlltalı zihni;> et ycrl~emlştlr. Sadeyağınuı mensel ve De\'l Jdln UAvc5Ue kondoocl temız ve ibadet etmestnı bilen bir alJe Koskada lM numaralı fırında Ahme. * 16 yB§mda bir genç; kibar ve 
ı ı -"l d .,... Ml"n,e n-tı lstanbul top. kArı DAve.. Jt 11 l k t miz bir berber yanmda berberlik ~ Evet, Avmıtralynu ar, -... ller e .... ,r .ı- IZI e ev enme fs_temektedlr. ç de mUracaat. renmek istemektedir, ·1.Berbor) re~ 

kaç liman ve bu limanları besliycn bir "kilo ltlbarilo,, tnıı satış aile pcraken. güveysi girmesi şarttrr. Dul da olabL • Sanata merakı olan, kendlslne n. 
n t ne mUrııcaat. Jmç bUyUk ~chir meydana. getirml§lcr. - 5a ı de satıı Ur. (C.S.) remzine mllracaat. SO:S !At gibi bakacak, iyi ahlfıklı B- 15 yaş 

dlr, ama, b.r a.sm yıı.km bir zrunnndan En az % 98 sUt ynğnu Ve en çok '-.. l<'lyatı (Kilo) • 2~ yaşında :SO Ura maaşla bareme larınd'l kimsesiz bir çocuk aranmt\k. 
beri latadaki ırazlyetlerl hlçblr esasa % 3 asidi ihtiva eden tortusuz, dahil ve ileride tekaUUUk hakkı ol!ln tadır. Beşlkta~ Has!ırm caddesi 59 Mütele"ik: 
dayanmamalrtadır: Ovalarda, çöller. tabii renk Ye ko.ltuda. Urfa ~k· bir devlet memuruyum. Hayatta hiç numarada Saatçi Sadıka mUracaat. KAYIP ARA1'TFOR~ 
de hep baraka haynt.ı ya§8llmaktadır. yağr muadili eritilmiş ve slizlilmü.5 / kimsem olmadığı gibi a.skerİikle de * GUzel sanatlar akademisi, yUkeek • Artvin vilfıyetınln Ardamı~ ~ 
MÜMTAZ SINll~SIZ BlR ~!İLLET yağ. 160.- 190.57 210.- o.ıAka.nı yoktur. MilBklrat kullanmam. Mirr.art şube.slnde okuyan bir talebe, 81 LU!e§ köyünden Veyis oğuııa.rmd 

A l 1 A tr 1 da "zl E "'- 98 Ut - Mehmet Efendi oA-lu Bedlrdeıı d-~ vrupa ı arın, VUB a ya , go e- n ~ 70 6 ya.gı:nm ve en çok EIA gi:lzlll, san§m 1.67 boyundayım. herglin sabahtan akşama kadar, şan- b ~, 
rlne ilk ça:-p:ın §ey,• bUtQn Avustraı. % 7 asidi ilitiva. c.'Jen tabii r~k Musikiyi eeven ve biraz geliri veya tlyede, müteahhit, mUhendls ve inşaat !brahlml, Annest Bedir ve kız k J 
ynlilnnn b!ribirlne benzemesidir. El • ve kokuda ya.'bancr maddeden ii.rl bir evi bulunan 18.20 yaşlarında. balık bUrolnrmdıı, ç:ılııımnk istemektedir. Glllbanımı Rus harbindenberl 
b!eeleıi tıareketleri, dJllert, yn~yı§ birinci Diyanbalur muadili er.ı.ti • etinde ııarI§m veya kumral maı:i.si te. Elinde bonservisi vardır. İnşaattan maktadır. BUenlerin vatlµıdll§lık J 
tarzlan, e~lencelcrl, hayat ve ahret miş ve siizülmü.5 yağ. 155.- • 185.32 204.- mlz bir kızla evlenmek lsttyorum. Fo. anlar (Mim. Ar) remzine mtıracaat. mma §U adrese mUracaaUan. ~ 
tcli\kltileri aynı §Ckllde<Iir. Sldney ve En az % 98 s~"m:. en çok % 7 \,.. toğrat Te mektupla (R.ô. 12) re)JlZine * Kefil gösterebilen, emin, ış °'Ta· P~a 1016. A. K.H,, bqçaVU§ N 
Melbum geııJş yaya kaldımnlannda asidi ihfiva eden tabii renk ve ko- mllracaat. kr tamam bir genç; matbaa, gazete ve Çiğtekln.) .... _ ~ 
yürüyenler, mağa.zıı vitrinlerine bak. kada yabrulcI maddeden ari Kars 1 • Yao 30, 11%UD boylu dul, tyt ve r.a benzeri Idnrehaneıcrde odacılık ve a. Aldırınız: 
mak için bfle, soldaki yUrüyllş mraıa. ve Ardahan menc:eli cr:tilmiş ve muslu blr asker ailesine mensup, v. e. .vak ıcırllill-i aramaktadır, (Sl,..ahl) (T p be ...n1 ·es 8 ) (R 

"" rt .- ezcan) t cm b~) . • · 
rını tc.rketmezler, o kıı.dar maklnele§· t.üzU-1müş yağ. 155,......., 188.47 207.- §ll göz!U, d!lşenmlf be§ odalı bir evi remzine müracaat. (E. Ural) (K.N. Mehtap) (°1•• 
mlı;ılerdir. En az% 80 süt yağrnı, en çok% ""' bulunan ve hava üsteğmen kardeşile ııı Tanınmıa bl.ıı hastanede ldare ve MT~"T 22 F.:o K"_•-:_..;ı 

G '·- 8 'di ,.., 7 'hti d Y l .u •• •.) ( • ,4') ( ,.,,) ( utp&"t..' cnç nııdmıarma b:ı.kmız: Hepsi de, ası · ve ·ıo ayranı ı va e en birlikte oturan çocuğu bulunmıyan bir yazı lalcrlnde ucrcUe ça.Jıann, daktilo, (H 1,.. (C .... < L n 'Y Tr• 

k .,, ,.... . -....) . ..u.) A. ) (g,. ~ .n<>:l 
blrlblrine mUsavi denecelc kadar taze, ko usuz, ta.biı tat, renk ve koku. bayan asker ve sivil nnmu.aıu bir er· eski ve yeni turkçeyi bilen orta ta.hail. (Oran) (Tek can) (A,C). (EJ:DeY' 

güz.el ve şıktırlar; !ııkat hJçblrin.de da halis Trabzon ynğt muadili eri- kekle evlenmek istemektedir. tsU • li bir bay, mUbrem aile ihtlynçlan do. (Anl~alım) (Ciddt) <t. şenıc-' 
gWUnc denecek bir kıynfct yoktur; lilmf'alliş yağ. J 30.~ 153.82 16V.- yenıer (27. S.R.) remzlııe mUra<:'1-at layıslle ak:;:ımlnn sa.at 1& den 24,30 a <Sezen 26) (Nadide 79) cTuD9" 
aon moda merakı olmayışı gibi .. bura. En az % 80 sllt yağnn, en çok % 8 edebilirler, kadar heme 1§ olursa olsun yapmak (El) (27 S,R) (E.O) (Semiramis) (~tıf,, 
da. moda salgını yoktur. eridi ve <;C 7 aynını ihtiva eden lstemektedlr. ( A. Tepedelen) rcmzlne (Liman 2)(Ressam) Can) (Gllnay~ 

Avustralyada, payttaht~bali arzed<'. kokusuz, tnbii tnt, :renk ve koku- iş arıyanlar mllrncaat. 
cek bir şchlr yoktur; çUnkU bu §ehlr. da halis Vakfıkebir yağı, eritilme- • Orta YB§lı kimsesiz bir bayan a- 1 * Evinde daktilo bulunan eski tUrk. (R.S) '(R,R.G) 

lerde, halktan ayn "mUmtaz bir zum. mi~. l3:ı.- 159.07 I 75.- pnrtmıan kapıcılığı, eski tUrkçc yazı 
1 

çe ve fransız:::ayı fy! bilen bir bayan, 
re., mevcut değildir. BUtUn §Chirler, (5028) lı;ıleri ve ambal!.j l§lerinde çaJı~malt • muharrir, mlltcrc!m ve kitap yazanla. 
bir eyalet merkezı sevJ.y{)ıı!ni geçme- " "' "' "' "" "' "' "' "' "' "''"""~ ... ,,...,.-..-_,...-... .-. ... -A"" "' "' "' "' "' "" ""' "" "' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ • .,.....,_..A~AV'"A'"W'"~"°~'V"A ~ ~ ~ ~ ~~~~. ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~.~~ ~~·Pt~~~~~~?ft..T~•A'.•~~~·~·~1 
m~tir. Onun nazarında, payitaht ~ - ,.. :.L"V'•V•V"•-""---."""'"'"•" ... """'"' ... "'"J;I~ 
"Loııdra, c!ır. ~~ • • k ...., ~~ 

Avustral;ada, Kanberra payitaht ~"'~ p n o r t•,~ 
olmak Uzere vUcude getirildiği halde, ",. ~': 
halktan kimsenin oraya tıutat ettiği 
göri11mcmı,tır. Sidney, Melburn şehir. •. l';c 

len isC', birer ticaret merkezi vaziye. ~ a 1 a 1 m k ~ 
tindedır. 11 ~ 

Avustralyada "mümtaz zUmre,. yok ,.;ı ~ 
tur. BUyUk İngiliz romancısı, D.H. ,.• ~ 

Lnvrcns, lngillz birliğinin mUhlm bir Köpek balıklarının yaşadıkla_ kacm1a..<ıına yardı~ ettiği öğıe. rek adamı öldürmekte asla tercd. hakkaktı. F k ı.: 
parçası olan bu kıtnyı o kadar me~. rı denizlerde bu yırtıcı ha"'•an .1 . d a at atılan paketle ... ,, • m mışti. I..akin. Peggy Barr·ı üt etmedi. ne vardı' •• 
;u:lye~;t;:de gö"ı;,il§ ki, Y~ld1en keş. !arla claimi surette mücadele e tevkif edebilmek i<;in polisin e · I<atıl kaptanın gemisinden baş lşto .. Bu sualin ccvabmı bir 
eme umunu ıssetmiş, d yor ki: dilen· ve ekser'va ~u canavar linde ku'"'ctlı" t:·,·r c;'el ı' J ,.~~fıu· k · 1 k" ·1• '- ' w 

"B d h kiki t to · ' • • '' '-"" a bır nıriJiz g~İSİ de yatın ·ope~ o1.1~IgI Verdi 
ura a, ne a b r 0 rıte, ne 1 lan <!le ger.irrnek i.:;in bomba ve Adamda ellerini kolların; sa la. ·"<> Bir mhk~ı ryem

1
•
51
" yatrn battı~1 de. yUk!JC .• k blr zUmre var. Gö:1l:ıU;e mitralyöz bile kullrnıldıih vaki vara'i< dol,,aıvordu. . neşrettiği S.O,S. işaret mi almL'-. ::. h o 

hu! U dil k ı" · ~· J <-; J tr. Gemi, hadisenin ccrevan et ch·arda büyü,k bir köTV>k balıg•·. gorc t m. e mc ... z:msa: burnda, dir. Biiyu"k gemilerde çalman \C • r-
h • 1 bi Glinün birinde 7.en~in bir Ame· tiği mevkie o-elince vaklaş=ırak yakalanıağa muvaffak oldu. HaJ··. aya •• dopcıo u r nehrin akışı gibi sırf köpek balığı avcılığından h J 

d a d"- kı ri!,alı yat ~ezintisi yapmak üze. kaıltandan ı·zahat 1·st:edı·. Çu"n!ru", Yan güvcrteve a.sıldt derisi 5o m ~ 8 ·yor . ., 11eçinen bini-erce insan vardır. '"" ld " 
Evet Avustralya blriblrlnln aynı 0 • Vi>pek baiJdarının eti de de. re Atlant;ğe açıldı; ve bir kaza bir 1ngıliz bahriyelisi uzaktan, yu uk"tan sonra parçalama ame 

J d 1 U ne ice~i olar~k .Y~ batma<Ya baş ., .. h' ı p • t k lıyesinc hn.ı.Jand•. Canavarın t-ar 
&n am aıardan v cude gelmiş bir risi lmdar Juvmetlidir. Lakin, bı.. 

1 
,... . . uur nı e cgrzy nun yatı er e. UOo<i' " 

h ln " acır. Keı.Jtan civardan ::!e,..Hı?i ırıa d k b"' "l b" _1. t• d · nm:lan ~u"yu··ı· bı'r paket ç1kı11ca tıyat nehr c benzer. Avrupada, ınum hay\•anlnrın a\·Ianması SJ>Or Ea .... •· ,,. er en uyu;: ır l uc ı eııız.e ı.; • 

taz :::U?r..'"c•1 kal:Jın:anız ananı r:J.nr. 1 · yatın S. O.~. işarctl~r;ni aimıçtı, fırlnttıg~ ı görü!mü~tü. b:ıhkcılar hayretler i~inde kaldı. · ., • ~ yı mayan gayet te·hlikeli bır iş .. ı k 
Burada ıre bunun rne\'cudıyctt bile tir. Zaten bu t,,,hli.1.;eli i~le uğra. Peggy Barr, gemi~ini kazanı;ı İngiliz gemisi Ncvyorka gelin- nr. l'a ·et, buruşturu:muş evrak 
yo!ttur. E'-ct, burod" da, scrYct " şanlar' daha zi·":"~e macera sc olduğu istilmm~te ~~vke.W. c~. gemi süvarisi tarnfından va. defter Ye::air vesa1kten mütesek 

ri - r :rnu F ı t · ı · k ı ı kildi, Kaptı:.nm attıfrı bu "pa. 

lar,_kabul o u:ı 4 J l:i.r i.st snal f:ır:t 1 bir (' k cina\.•etı-..r i'11eycn b:r ue miSI'li durdurdu; dal-:aların ar J." Amerikan polisı yine k<'rıt .. Jıf 
der. ldı n d • - d A ·• ı bo ı-atil kap!an birkac ha!ta son ı:ı r. uı'tl 3 • :<.msede, ne emr t. , ıı z kurduna aittir ı;ın a c:ırprnan meı .rn mm • doğrudan dcğruya ilham etm~k 

, 18,00 program ve nı 
lcket sn.at ayarı 18,03 Radyo dıı.nJI 
kc-tram 18,45 Zlrıı,at tak\'iml ı&. 
Konuşma (Dl§ pollUka h4.dlsetcrl) 
10 Rııdyo çocuk kulUbU 19,30 aaat 
yarı ve ajans 19,45 Serbe.9t 6 dal<f 
10,50 Fasıl heyeU 20,15 Radyo gsl 
te&j 20,45 Bir halk tUrk~ ö~ 
nız _ Haltanm tUrkUsU 21,00 kot1 
ma (Sağlık saaU) 21,15 Şarkı ve t 
kUler 21,45 RlyasetlcUmhu:r bandl 
22,45.22,50 yarınki program, kapaV 

Acele satıhk ev 
Beylerbeyi A bdullahağa me.b 

'esi cadde üzerinde altında b 
dükkan Uzerinde yedi odalı b 
ev kuyusu, ter!ms ve ele-ktP 
v:ırdn·. Dükkiin numarası 30, b• 
ne numarası 32 dir, Beykoza 1'1 

dar manzarası vardrr. 

lUüraC!lnt: Rnl.1ial Koço. 

llo.eı Mustafa Gilr<löl 

memu :>"<. nrıtı ~a.rc.ır; ama bu fark. ! yo11 in<>anlartl!r. J\c:.,~ıdald ınisa. ·a ;a vazıyc.ı a\'myınca ge. ıı::iyct bütün tafsi1 atıy!c JU atulı. ketti. ~ ı 

m"k l:udrcU, ne ..:~ cmrot.melt hev~ı 1 Uzun senelero".,nb.en· İn....;11·z ••e ğulmasım bek'od·. l\latlup hasıl . . b' . ld d r~ Kimstc-n'd:ı gc:nic;ini demirle. .... ;;• • ıç:n . ~-r ı~ucu c. e e ~me vırıee tayf ıüarivic birlikte yaka ._ ___________ _,, 
va:dır. O k d:ı:.- k pııtron ve amele Am~rikan pol:ı:;i, kaptan Feggy olur..ca, gEmisini yata yanaştır mıı:;tı. Çunku onun, bu esrarcn. landr 
fa kı bile gorülemC'z. Earr'm Atlantik d 1"1· .. ;r:"'cl·ı· es dılttan f:!onra (Tcıni:lc ffi(!Vcut gız ı' -Ac o\,·n dıg- rol hal·' · • • 
!':EII1ULE • • ~ ~ ·-· .ı.. ' n . 9"' • J ~ ~ 1 

• ru..mua ~ Köprk ba!ığ1lltn yırtıcılığı sa. 
·• ,R l'~NAı. A rarcngiz m'lceralarıyle pek ya. kıymet.tar CS"ayı sovma.<!a basia. ı olı te }1 b J .rn t · :l ı Kıtanm nım müdafaa k dr u l .J "' ~ > ..• • ıç. .ır ma u a ,me_vcu .... _• yes1r.ı· c c e geçen ve kantan 

• ' u e za. :ındruı alükaoar olmaktavdı dı, Bu ''aziyet kaı"RıP nda '-·atta d - Jd J k tt ı · p ,. - o!Ba bll bu t • · . - J egı ı. A! ın, ya an :ı.ceıe ı e çı • egıry'yi ele venneğe kifayet e 
,,... e, rsrnı ıs IJ!'ı t"peycrı I:aptanınm kaçaı..çılarJa mü ı:;aı! kalan b·.·r teı~ dcni~cı· adamın k b'" "k b ' IA ı • • 
!?Uctuı-· çtı 1 u J 1 k · • - ·ı r ve uru •r te aş a acniı:e• den evraklar buı;ı;ün it!ııah ı:u. 

" • . n' aro'l "r §•mdi)e a nasa.b~tte oMur;u, ve bir ~o~t bu hnreı,,.tı'n"'" •ıı~nı olm, .. l: ı·c::+.n.:ı,.· f 1 tt w 1• tt d · kQ 1 1 ı-. " ' 0 
"· ...... zr n ıgı par:c en a amın yınc~ rette ;Kingston müzesinde muha 

r, mes n ve :::ıcznı yer ere lhrııcat üpheli inGanlnnn Amerikad-. ·1 F:>ka~ kaptan ta'"ancasını çeke: dal ı· b' · • 
..... - - u , avere ı ır ışe el koyduğu mu·-faza od.ilmektedir. 


