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Adanada geni mahsul 
buğdayın hasadı 

gelecek haf ta başlıyor 
Çukurovanın 

mahsul vaziyeti 
iyi görülüyor 

---·· 
Ziraat Vekaleti hasad 

için 28 biçer, döğer 
makine daha yolladı 
Adana 13 (Hususi muhabirimizden) - Bütün 

Çulc.uııovada yeni mahsul buğdayın nan.dl için ha. 
zırlıklar yapılmaktadır. Önürnüzddci hafta içinde 
buğday hasadına başlanacak<tlıT. Ar.pa ha='adı devam 

etmektedir. 
Ziraat Vckel~ti buğday hasadı .için bir parti da. 

ha biçer • döger makinelerinden göndermiştir. Ge 
len 26 makineden 1 tane.i Taı'8USa, 5 tanesi Cey. 
bana göndenlmi7 ve 16 tanesi de Adanada alıkon. 
muf'hır. 

Umumiyet itibarile bu yıl buğday rekoltesi iyi_ 
dir. Pamuk reltolteaine gelince; bunun için timdi. 

Yurtlıtmuza aiJ bir haıad manzaraır 
den bir tahmin yürütmek mümkün değildir. Pa -
mulr. rekoltesinin istikbe li, önümUzdekl haftalar iç 
lndeki hava şartlarına bağlıdır. 

Alman tebliği [ So!retlere 
Berç't gore son 
Yarma vaziyet 

Dluharebesi 
sona erdi 
"Ruslar 40 bin 

esir, 197 tank, 590 
~op, 260 tayyare 

kaybettiler,, 
"K erç istikametinde 

yenilen düşman baki
y elerinin takibine 

devam edilmektedir,, 

Beıılin, 13 (A.A.) - Alınan or .. 
dulurı başkumandanlığının tebli
ği: 

Kerç berzahı üzerine yapılan 
Yarma uharebesi son& ermiştir. 
Bu r be e-,. len ve çember 

du an kuvvetleri
e bıtmişlir, 
~ kadar 40 b;n. 

r 197 tartk, 598 top ve 
k bctmıstir. Bundan 

n ..... tarda askeri malze
( Devamı 5 inci sayfada) ---o---

"Kerç yarım adasında 
şiddetli çarpışmalar 

devam ediyor,, 

Moskova, 13 (AA.) - Reuter: 
Sovyet gece yansı tebliği: 
12 MayliS: Ken; yarım adasın. 

da ıidıdetli çarpışmalar devam et • 
mektedh. Cephenin diğer kesimle -
rinde önemli hiç bir ıcy olmaml§
tır. 

Tahkik edilmiı haberlere göre 
Ahnanlar 1 O Mayısta. evvel bil -
dirildiği gibi 38 değil, 60 uçak kay. 
betrnişti!r. 

1 1 Mayıs: 42 Alman uçağı tah
rib edilmi~tr. 

Biz 16 uçak kaybettik. 
(Devamı 5 inci aQ"fade) 

Japonlara göre 

• 

1 8,·--· 
taarruza 
başlamış 

Rusyaya yeniden 
Macar kıt' aıarı 

gönderildi 

Alman gazeteleri kazanı· 
lan zalere geniı ıütunlar 

tah6iı Pdiyorlar 

T-oky10, 13 (A.A.) -T" japon 
.gaııetele!'~, Kerç yanmadasın. 
daki Alman harekatı hak!c:n.. 
dak.i telgraflarını cİlkbahar 
Alman taarruz.ı başladı> başlı-

CDevamı 5 inci sayfada) 

ulkasd avası 
Esas hakkındaki iddianame 

önümüzdeki Çarşamba 
günkü celsede okunacak 

Dünkü celsede iddia makamı Pavlofun Roma 
ve Sofyadaki bazı faaliyetlerine temas elti 

Stiçlulardan Kornilofun mtıha~emJ c.mıımıda alı~mı§ üç muhtelif poztL 
Ankara, 13 (Hususi) - Suikasd heııkesin hüviyet varakasını üze • mm üzerinde tabanca taşıdığını 

teşelfuüsü maı:ııunlarının muha - rinde taşıması mecburıyeti oldu • farkettikleri, adamın memuriar _ 
kemelerine bugün Ağırcezada saat ğu, bu aııada sivıl memurların dan kaçma:k istediği, sonra yaka • 
9,30 da devam edildi. İlk olarak 3 Mart 1942 tarıhinıde Asmalımes. lanmca Sov~t !konsolosluğundan 
İstanbul Emniyet müdürü Kamü. cidde rastıgeldikleri ve şüphelen - şoför İvan oaduğunun anlaşılması 
randan gelen cevab okundu. Bu dikleri bir .şahsa hüviyet soııduk. üzerine mumaileyhin bırakıld1ğı 
cevabda, örfi idare mıntakasında ları, ~vab alama<lı'klan, bu ada ~ (Devama 4/1 de) 

Maretal Peten 

Amerika· 
Fransa 

Martinikteki 
görüşmelerde 
güçlük çıktı 

illi Sef in İnönu harbini 
' idare eyledikleri sırada 

içinde çalıştıkları bina 
Ankara, 13 (Hususi) - Aziz konuJıması kararlQ$.ırılmıştı. BL 

Milli Şefimizin İnönü ha:ııblerini lecik valiliği lüzumlu !wırnalite
idare eyledilclcri sıralarda içınde !eri flmnal eylemek üzeredir. 
çalıştı'.klan İnönündc-ki evin satın İnönü şclıidliğinln daha mQna.. 
alınması tamiri ve bu tarihi ve sib ve daha müsaid bir mahalle 
mütevazı binanın b1r müze haline nak'li de mutasavverru!. 

Kıuasıua nara hare1uanıar 
Hüseyin Cahid Yalçın 

fikrini söylüyor 
"Parayı bol ve kolay kazanan bir sınıf ona 
emniyetsizlik göstererek çılgınc& sarfediyor,, 

Geçen gün «Son P~~~» nı.n 1 
(Hergün) sütununda muhım hır 
mem1&et davasına temas edildi. 

Nevyork, 13 (A.A.) - Vaıinıı- Mıılcale, memlekeue memur güç 
tona gelen son haberlere göre, Mar. geçinir ve C3'ki orta halli aıle yaşa. 
tin.ik hakkında yapılan müzakere • yııını gittikçe lbıuıitleıtirınek zaru -
lerde hiç beklenmedik güçlüklere te rctmde Btalırken .kıyasıya para har. 
sadüf edllmhıti'r. cıyan bir sınıfın türedi;':ini anlatı • 

(Devamı S inci sayfada) yor, haıib halinden İstıfade ed ip 
nisbetaiz şek.itde kazanan bu eınıfa 

Japon tayyarecileri 
Paraşütsüz 
athyorlar 

"t en kalarına yapışmamız lüzumunu i -G Çllk mensuO insanbrı bulmamız Ve ya-

Kırım ya?'ımadasm~ ve Alman taarruz isfükametini gösterir harı a leri sürüyordu. 

C A k 1 1 t :::J ba,rak Hepimizi düşündüren bu mühim S er 'l'U Je mem!C'ket meselesi etrafınde tanın. 
S dney, 13 (A.A.) - Bir mütte- mıı ka1em ııahibl~ile fikir adamla. 

~~~e~a~~u11a~~:r~~fı~r~ab:~~:~ J 1 Alm n 1 rın koşasa ~;;~.:r:~ne~ab~~ü~ü~ıena~:~ja açil; 
hidleri aldatmaktndltlur. Mı.itte. a p on arın ve a a karşılandı. Bugün de anketimize 
fiık pılotları Japonların alevler 1. ' Ustad Hü eyin Cahid Yalçın ct-vab 
~ndeki tayyareıerınden paraşıtıt.. . ki .. k .. 

11 
Bayrak bugün Amasya veriyor. 

:m~r:~1r~t~~:;r;~~1:to~~~ karşılaşaca arı muş u er bölgesi atletine veriliyor . ~ H~seyin Cahid Yalçın'ın 
tayyaresı, 13 ü llV tayyaresı ~1- • - lıkırlerı: 
rnn~ uzere 41 .Tapon tayyare~i dil- Yazan: Emekh General K. O. Samsun (Huııust) - Ebedi Şef «- Bugünkü iktısadi hayatta 
ŞÜ1:Jldü.ğU halde bunları:.ı hıç bi. .. . _ •. ı ı hnak Uzere bl:r,z daha taf .. Aitatü&'lin Anadoluya ayak bastık.. gen;cktcn blr gayritabiihk göze çar-
l"isınden bir teki paraşutle atla. Bug~~kil, yaz:~ııı:nt~~;""~11 ._r.adzl • ~alpm 'ta~-ihe Mis' edeceıc.iz• tuı günün yıldönümü olan 19 Ma.. pJyıor. Bir tara:ftan tesadüfün sevki 
m11mun mızda uzeıııer e wTer ur. • 1 ve .... 1§ • • d b 3 d h' h k k -·~·ır. ld "X. ı ~ e I Tıokyo meı'kez n 5000 küsur yJa Spor ve Gençlik. Bayramınd,a ile vilcu uıan urum ç a a. 

Bu tayıyarelerde 150 den fazln muş '° ugu 
1 

.. Y • (D 1 6 inci sayfada) (De , 5 • oi sayfada) (Devamt 6 ncj yfada) (Devamı S inci ıayfada) atıi umumi ~ ... at "1h 6mo • . • 
Hüseyin Cnbid Yalçının evlnde 
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Aks~:t~~~~mesil B~slmli ••k&le: 

· - Düşünmeyi bilmiyenden kork 
Stbahhım 5l'lbaha: 

Çok mümkün olan ı 
B.r propaganda şekli 

\. Ekrem Up.ldııll _J 

JL ngi1tereden ne vadrit bir ses 
gelse ve kimin ağZJıll.dan çlKa.. 

rak gelse Rus Çarı birin{!i Ale!k _ 
sandrm tarihleşen lll€Şhur cümle
sini hatırlatır: 

•- Napolyon ile hiç bir zaman 
anlaşmıyacağım, Avrupaıdıa ik1mi
~ birıden yer yak.tur!> diyen Rus 
ımparat;orunun bu cümlesi, denile
bilir ki, söylendiğiİıden 130 yıl 
oonra dil ve hedef değiştirerek 
Büyük Britanya imıparator'luğu • 
nun harb ilmi olmuş, «- Alımanya 
ile hiç bir zaman anlaşınıyaca .. 
ğız! > şekline girmişıtir. 

Zavallı alimler, 
Siz hala kanserin 
Mikrobunu araga 
Dıırunl. 

\. ... ___ Burhan Cahid 

E ski harblerin de kendine 

Ha.zıh zamaruııda kürsü ve rad,. 
yıo hükılmetin emrindedir orıun 
fikrine tercüman olur, fakat lkat'L 
yetle temin ed!Hyor ki, bu fikir
de hüıtün millet hü.klunetle bir
dir Ş'lddıet l>ahs1nd" hükUmetten 

kin bu.an İnmuıa yenilmesi imkansız bir kuvvet verir baze.n da Yaln- d " b 
lnsantn gözleriıi kapayan bir mendil olur. ta. z.ıddı yekdİgyerl-_ıen a. · ız ogruyu,. aklıyj ve mümkünü yapmak lstlyenln akıbetin.. 

k 
na ıw den korkma, blçbll' zaman gözlerine mendil bağlanmıyacak, önüne a-

göre bir ta.biyesi, stratejisi 
vamu.ş. Mahir kumandanlar düş
manı fena arazide har:be mecbur 
etmek :için manevra çevirir nehir .. 
leri ric'at yoluna almağa ' sırtını 
dağhk araziye vermiye ~alışır ve 
en mühim olarak da içecek su kay .. 
naklannı kendi tarafında bırakır, 
düşmanın susuzluktan mecalsi:ı 
ka1masın1 temine uğraşırl::ır:mış. 
En büyük istila orduları bu rna .. 
nevralar sayesinde galebe çalmaş.. 
lar. Muharebe arabası, fil sürüsü, 
mancınıık takımı gibi harb vası .. 
taları da devrin topu, tankı ve 
zırhlı tüımenleri olmak icab eder. 

Bu ağır silablat·dan soma gelen 
asıl ölüm aletleri d<' malum. kar .. 
gı, kıılıç. ok ve mızrak; bu si1aih• 
larla cerı!kcdenler muharib insan 
değil, ~t lktıZ'Jsu kesseler bir giin· 
de yüz cana kıyamazlar. 

yıran mantı ölç&ünün ~lığı veya yokluğudur. ı1mı caktt D 
·-.... - .. -···- ........ - .. -· ... -., ............ ---------~~ Ç ıya r. ostyn olsa bile dÜ§Ümneslnl bibniyenden kork. 

r;-:--:--:-~·:-:-:-:--e_h-=-i _r~~-a~b ___ e_r_i-_~_r_1._· __ ...... _ ....... J de iberi g·tmt'kted·r. 
1917 yılında Lonctra ka-dmfan 

Nelwn amdmın önünde tcplana
rak: 

- Sul'h isteriz! diye bağırmış • 
lardı. Bugi.in Nelson heylkelinm 
~üncle toplananlar geniş sosya.. 
hst1er<fr ve hep bfr ağızdan te'k
rar1a<lıkları cümlede: 

Hamlet ve Talat - Fırıncılar ekmekleri bir 
Peyami davasına 
dün devam edildi kaç oram eksik çıkararak - İıkinci cephe isteriz! cümlesi

dir. 

u.~~~~=.n:~~r.~=~itkc= Tal~ vekili, temyiz lumm· on tasarruf edivorlarmış gorı.ını~n~ bu .~ılü ~ara~ fılıya- na ıtıraz etti ve mahkeme, J 
~~z:.~edilmes:nm bır şekli olmak avukatı!" tevai} _tahkikat hak- r·--... - ............... -----· .. -···--.. ~-.... _ .. ,, ___ ...... w.. .... -., 

t'ki üç ay evvel İngiliz ha~ kuv. hındaki. t~~e~ını YCJJUI o_lar_ak ~ Dün vüayette yapdan iki toplantıda belediye miifetti.ıle - e 
vetJ.eri namına: vermesı ıçın talık edıldı : rinin verdikleri raporlar gözden geçirildi. Fırıncıların kari 

c- Bir zam:ın gelecek ki, Al. T .zd 
1
_ 

1 
! nesiz ntUıl ekmek satabüdilıleri anlatıldı ! 

manyaya iki saatte b'r bin bom. emyı en naııuen ge en Hamlet \. • baroıma-n tay-faresi yıo-H~acağJ~ davasının duruşnıasına Asl ye ~-·.:· .. ···~·: .... ·•·•••••••::· ............................ - ..................... m ......... _ .. _.I 
deni1ımişti. 1 nd ceza mahkemesinde dün ~ D~ v:laY_~e yaııı ve B~l~~ye 1 mailrtadırlar. Fırıncılar un tasar-

İıki üç gün evvel, devam ed;lmiştir. Dünkü celsede Reısı Dr. Lutfı Kırdarın reıslıgın.. rufundan elde e!..tikıeri bu ekmek-
•- Üstünlüğü şimdiden almış geçen hafta mahkemece verilen de ·biri öğleden evvel ve diğeri de lerin her birini karnesız olaraık 

bulunuyıoruz. Almanyanm c~phc kara~ tevfiıkan bu dava, gene öğleden sonra olımak üzere iıki mulhtelif ..semıtlerde 30-40 kın-uşa 
gerisini y~kacağız> teminatı veril- 1

' Temıy.roen nakzen gelmiş bulu. topıantı yapılımı~Lır. kadar sa;Lma.k suretile ayrJca mılli 
di. nan Talat Arte!ınel _ Peyami Safa Her iıki toplaıntıda Vali Muavini 'korunma k.anununa da ayk.ın ha~ 

Kabul edelim ııt:, mi1li az.im i1e davası ile teviıid olmunuştur. Alhmed Kınık, Bfüge İaşe Müdürü reıketlerde· bultınıı'Xlakta<lll'lar. . 
m:lli irade ancak bu derece kail.'L · Tal'aıt Artemel dünkü celsede Mümtaz Rek, Belediye İk.tısad Dünikü toplantıda tesbit edilen 
yetle üade edi eb"lir. propaganda hazı!' bulunamamı . söz ala.n ve- Müdü.rü Saffet Sezen ve Toprak ~aslara göre tefibişler neticesinde 
da ancak bu d~rece geniş ölçüde kili Ilhsan Mt.ılk:bil Ben nakza ittiba Ofisi Müdürü hazır ibulunmu.şlar- uç defa suiistimali görülen fınn
yap• labilir. edilip ediJ.meme,;ı !keyfiyeti etra- dır. cı:ara b:1r daha un verilııniyeceği 

1-flli azim ae milli iradenin bu fında, demiştir 'ki: Tuplanıtılarda baz1 fırıncüann gibi bunların .mılli k,._mınma mr.lı-
şeıkilde tecell:i etmiş görünmesinin <- Bozma ilamında Temy:z muhtelif .şe'kil'de yapttltları ekmek .kem.elerme sev!icedi1mc-k suretile 
vereceği neticeler: gelecek günler maıhıkemesinin istinad ett ği esba- sui'stimallerine aid Belediye mü. şıddet1e cezala:nıdm1rr,aları da lka
göstcreooktir, fakat propagandaya bı muc:'be ta.rnanıile gayrı varid. fettişlerI tarafından verilen rapor- rarlaştıırılmıştır. 
bu şeklin verılımcsinın ps'kokıjiye dir. Bu takıdirde, muharrir tenkid lar tetikik ve müzakere edilmiştir. ---o---
uygun düşüp düş.med:ği üzerinde kisvesi altmcla muhatabını renci- Şehrimiwcki batiin iınnılar son Prof. M. Şekib Tuncun 
ş:ımdiden düşüneb'liriz. de etımeik gay~sini güd~b' 'ir, va- b'ir ay içerisinde belediye mülfet- bugünkü konferansı 

Akmanyaya yabancı gazete gir- kar ve haysiyetine tecavüz edebi- tişleri tarafınıdan en aşağı beşer Bugün saat J 6 da Güzel San'at-
mez, Alınanyada yabancı radyo lir <ki. hunun ismine de tenk'd mi defa tefitiış ve kon.trol edilmiştir. Tar Akademisi konferans sa.lonun 
neşriyatı dinlenn~z. İngifülerin diyeceğiz? Esasen, dava· mev'Zuu Bu teftişlerden öğrenildiğ;ne göre, ıcla Üniversite Eıclebiyat Fakültesi 
Alıman roillefne istediklerini du- olan y~ıının münhaysıra~. terf~dı bazı fırıncılar Toprak Ofisi tara- felsefe profesörü Şekib Tunç tara. 
yurrnak iç'.n kullar!dıkları usul ha- maksad:l~ yazılmadı[;!ı kul halın.. fmdan muayyen adedde ek.."ne'k fınclan <ccemiyette san'a,tın Tolü» 
vadan propaganda kfığıdları at- de tei!kiıkınden de anlaşılu. ES!ri için verilen un miktc.rıından i'k.i, hakkında bir ıkıonferans veTilecek. 
maıotır. kararda ısrar edilmesini taleb e- üç gram tasarruf etnı.ek sureti1e tir. 

Farzedelim 'ki, A1.man milleti bu derim.. fazla ekmek çıkarmakta ve bıla.. Konfer~nsa lher arzu eden gele-
prqpaga00a l:ciığ).r.ilan. vasıtasile Peyaımi Safa ise nakza uyu1:ma- hare bunbn karnesiz olarak sat. bifü. 
Ingilıterede verile~ dP-meçleri tam smı .isUverek, hakirr.e: 
olaraık okumuş, ker:dı hal-:!krnda «- Geçen muhakemenin so.. 
düşmanının ne d'.lşüudüğünü öğ- nunda 'haıklkım.da verilen mahkıi
remniştir, bu vazıyette 'kend:si ·çin mivet ka·rarını müteakıb, Tf'ınyL 
münasib görülen istikbalin ne ola- z'n bu karan nakzetmesini bi.7. de 
bileceğini düşünm.iy€cek mi? temenni ederiz. demiştiniz. Tem-

1914 dün tnı;Jliz propagandası yiz lbu Otararı bozdu. Hem d~ na.. 
hr>def olarak va1nız Ahr.an propa- sıl? Esastan u~uli cihetten de de
gandasmı ele almış, cAlrnan mil- ğil. Natknz esba·bı çok yerindedir.> 
}etinden hlc; bir şey istenmediği> n~:ştir. 
iddiasını kendi::;! içjn şaşmaz bir Maflikeme, Talat. Arlemelin ve-
dıüstur yapmıc;tı. 'k'li &san Mu~il Ben'in t~sii 

Mademki, Aln.nan milletinden talhkikat husus•ında taleblerini ya
hiç bir şey istenroiyecekti, madem zılı olarak mahkemeye tevdii iç~n 
'ki Alıman millet:nin hiç bir zarar rlıır11 "l'T'a\rı ta1'« etmi9tir. 
gönmesi iht1m:ıli yoık'tu, o halde 
Nııman ım·llelimn kan dökımiye men tersinin tutulmuş olduğunu 
d0 vaJn etmesinin ne lüzumu var- gördük. 
dı? iste Amerika cülr.!hurre:s; bü- - Hitler tek adam<lır, yarın gL 
tün insanlara şamil ideal bir suJb debilir, yerine yenisi gelecekıtir, 
prens'bi yapmıştı, bu sulh pren - bütün Alımanyayı parçalamak ıa. 
sib' ürer'nde derhal silahlar bı • zımdır; denildi; üs'telilk Rus ordu
rakılabilird;. ları tarafından Avrupa ortalanna 

1914 dün düşman propagandaiı doğru bir cezalandırma yürüyüşü 
a !arca ve yıllarca hep bu zerrJn yapıJıması tasavvurundan ıba..lı.se. 
üzerinde yıürüdü ve memleket için d '~i. 

r ... -....................................................... ··-·· ............................ ""' 
. Konser.vatuarın son tarihi konseri ; 
'-. .............. _. ... ._ ......... -.. -..._. ....................................................... .,,, 

Apartımanlarda 
vasati hararet 

derecesi 20 olacak 
Şehir Meclisi ilktepinden 
Nisan nihayetine kadar 
apartımanların vasati ola· 
rak bir derecei •iihunette 
bulundurulmasını kabul 

elti 

Bir de şu manzaraya bakın. Son 
Sistem sil.ahlarla iki milyon insan 
yalnız bir cepheyi delmek için ile .. 
ri atılırken liavadan dalga dalga 

1 

tayyareler, yerden saf saf tanklar, 
daha geriden bata:;:ya batarya top
lar aıteş sa~ıyor. Bu ö1üm sağanağı 
a1tında otomati'k siliılhlarla ileri 
fmlayaın milyoınlarıca insan avni 
vasıtalarla karşı koyan ayni ıkıratta 
ve ayni miktıaı"drı. insanın ateşile 
boğuşuyor. Bu da ]$ili gelmiyor 
.da şimdi bir de zehirli. gazden bab,. 
sediliyor. 

Halfb ikimyamnın bu mıüıthiş si .. 
rahı nıesi1leri tüketecek kor'kunÇ 
bir gaz<lir ki adına iperlt derler. 
Teneffi.Lc; ede-nin ciğerlerini krı.ru .. 
tur, ddkunduğu insan etini kan .. 

Şehir Meclisi dün saat 15 le gren yarası haline getirir, gözleri .. 
reis vekillerinden Faruki Dere. ni kör eder, ölüm paklıik!tır! 
linin reisliğinde toplanml§tlr. Harbde kahramanlığı, feda .. 
C~n celseye a.ld zabıtların ırotlığı hiçe incliren bu silfilılara 

okunmasını ~teakıb ruzna'!ne. kanşı ayni vasıta ile müdafaa ya.
de bülunan muhtelif maddele. pılıacağı muhakkaktır. O halde 
rin miizakeres.i yapılmıt~ır. · sulıh deıvir1erinde devletlerin asıl .. 

Belediye intihabının 10 gün de 'kafa ile, karş1lıklı o1ara'k kul· 
uzatıbnası hakkındaki riyaset lanmamaya söz verdikleri hu siHih 
divanı mazbatası okonmaı ve da harekete geçerse beşer tarihi 
1-aifakla kabul edihni§lİr. Bili .. en 1kıoılkunç ve iğrenç bir dönüın 
bare, 1941 yılına aid belediye noktasına day•anm~ olacaktır. OD .. 
bütçe&lnln tetkiki iıenb encü • dan sonra insaniye~, fazilet, fcra .. 
meni mazbatası kabul edilmlf. gat, kahramanlık gibi kelimeleri 
tir. Bunu müteakıb leshin usu • llı.gatlcrden silip çıkarmak, ad~ 
file ısıtılan binaların İlkte§riıı. cinayetleri hamiyet şeklinde gör .. 
den Nisan nihayetine kadar va. mek ve göstermek yanlış olmıya .. 

1
' 

sati derece sıcaklığınd~ bulun- cakıtll'. 

1 

durulması ~la§tmlmt§ ve İnısan zeık3sı i~ledikçe, san'at· 
clseye nihayet verilmlıtlr. Mec. zevOci inceldi~e, hayat daha cazib, 
lis bugün saat ı 5 de tekrar top. daıha munis göründükçe muhare .. 
lanacaktır. beler datıa va:-1şiyane, · hesablaş.. 

'- ) rnalar daha cahilane olımağa baş .. 
- - lıyıor. 1 

Yerli Mallar Pazarın-

dan aldığı eşyayı 

stok yapan şebeke 
Sümerıbank Yerli Mallar Pazar. 

larından muhtelif deii:J.lar e~a a. 
larak stok yapan ve bunları gerelk 
An~doluda ve gerekse şehir dahi
linde gi!zlice ve yüksek fıatla sa
tan bir şebeke yakalanmıştır. Şe
beke ımensuıblarından Hö.yım adın
da birinin Yerli Malla.r Pazarla
rından muhtelif defalar masa ör
tüsü, yatak çarsafı gibi maJ:lar al
dığı görülımıüş ve halinden şüphe 
edilerek takib cdil.rnlş, bunları 
nereye gatüırdüğü tesbit ecUlmiş
tir .• Kendisinin takih edildiğini 
far'ketmiyen Hayım bir saat !kadar 
smıra t~krar Yerli Mallar Pazarı
na gelnniş ve ayni cins maldan 
te1rrar alrrıken cür:münıeshud ha. 
Tinde ya!kalanmış.t1r. Alaik:ıdarlar 
bu :isti!~i şe-beıkesi hakılmıda tah
kilka.ta devam etmektedirler. 

Tramvaylara arka sahanlıktan 
binilip önden inilecek 

Zavallı ilim, fen adamlan. ha·l~ 
kanserin rn:iikrdounu aramıya ça J 
lışm. Mikrab insan ruhu denilen 
o habis benliğin ta 'kendisidir! ' 

c1Jul!han Cahld / ..................................... .___. .........• 
L----R_A_D_Y_O_] 

PERŞEMBE 14/5/1942 

7.30: Saat ayan, 7.33: Karışık prog. 
ram (Pl.) , 'ı.45: Ajam baberiıeri, 8 ı 
Karışık pro:;ra.m (PL), 8.15/S.30: E\'iO 
sa.ati, 12-30: Sa.a.t ayarı, 12.33: Şarkı ve 
tÜl'lııiil.er, 12.45: Ajans ha.berleri, 13/ 
13.30: Şa.rkı ve türkiiter, 18: Saa.t aya.rJr 
18.C)3: Çilte fasıl, 19: (Dış politi'ka le .. 
mald), 19ı.J5: na.nıs mii:lıiti (Pl.), 

19.30: Saa.t uarı ve a.,jans haberleri, 
19.45: Yurd:dan sesler. 20.15: Radyo ı;a .. 
zetrsl. 20.45: Htca:ı; makamından ~a.r ı .. 
ıa.r, 21: Zlraat takvimi, 21.10: J{uşnı.."' 

ve tii:'küler, 21.30: (Ka.Jını.ma.nlır s:ı&.. 
til. 21 . .ıs: Radyo senroılıi orkestıra ı. 
22.30: Saat ayarı, aza.ns Wı.berlerl ve 

bımıa.lar. 

~--------------"' lstanbul borsası 
de bulunan zayıf uns'.ırlar vas•ta. 1914 Ağustosunun ortalarına 
si e h~ bu ka:naaıti yayımıya ça.. doğru AJıman imparatorunu gaıib 
lı!dı. Tefcede d~ muvaffak oldu. cephesinden iık:i k-0lorduyu alarak 

Bu. · ·· bir usuldü, ftıkat n€den- bütün hamn en büyük hatasını 
se 1939 hanbinde bu usttlün tama- yapmıya sevkeden sebeb dar veya 

geniş bir Alman IOOprağının mıı-

TAKVİM • Mayıs 
vaırumt~n düşman i~gali alıtına 
gınınesi enıdişesi değildi, bu işgal 

Arabi .. 
00 

kuvvetinin. her vakit çekmdiği bir 

Kon$etvatuar icra Tıeyeli Cuma~ gÜ'ftÜ aık1pmT Emın&nü Hafke. 
vin?e son bir tarihi konser verecekt.iT. Bu k-oD&el'de, timdiye kadar 
verılen konserlerdeki bejli !baş.h musiki üata.dla.r:ıın.ın seçme eserleri 
çalınacaldtır. Bu münasebetle Konseııvatuıu tarihl eaerler konser he .. 

Tramvay idaresi halkın tramvay 
1ara intizamla ve kolaylıkla inip 
binmesini temin rnaksadile bazı ted 

"""' bi~le~-i tekrar ele a1:mağa karar ver-
1 mışt.ır. 

ye.tinin bh resmiıni nejıtediyoruz. 

r.I -STER INAN1 

iNANMA! 

13/5/9-iZ açılış • kapanış fia.Uan 

ÇEKLER 

Açılı~ ve k ıp.ın ~ 

Londra l Sterlin 5.22 

1861 
kuvıvet <>1masıydı. Bu -endişe bu-
gıı.iın birç::lık sebebi.erle azami had.. 
dini bulm~ur. 

14 
PerıemJ>e 
Rea111I Nl!O 

1~42 

-Hızır 
9 

-Marı 
l Düşüncenin başlangıç no'k±asına 

iMSAK gelelim, bombalanaea'k, sonra par
R. ahır s. u. çaıanacak: daha sonra da cezalan.. 

~. ,
0 

dıınma ~aline uğratılacak bjr Al. 
5 "" 28 8 manya kendisini bütün bu akibet-

ı.:ı. 

_oo--:_:.ı.&_!!....-,,---=----=-0'1---'~23_1 lerden kurtaracağı kanaatinde bu
lunanlardan ayrıiarak silahlarmı ikindi Alc,ıım Yatsı ÖJle 

~ 1). 

v. lil 1() 
E. 4 52 ·r 17 06 

8 '8 

!i. D. 
rn 19 
12 -

~. o. 
22 08 
ı 50 ~ 

teslim ooer mi? 
Bi,zc öyle geliyor ki, propgan

danın bu şekl'i aks' netice vere-
"..ıırtt~ .J:' I '7 I I I • I l 

iSTER 
Pahahlı'kta.n lbahsediliyordu, Bir ğum s'irada paketin hafifliği gari. 

arkadaşımız gülerek ·dedi ki: bime gttti, kağıdı açtım ve hay. 
- Canım çekti, turfandadır dl. retle ne gördüm biliyor musunuz? 

ye erik abnağa kalktım. Satıcıya Küçük kese k.iğklmtn içinde 5 ta. 
on kanıJ uzattım, tarUJ, verdi. ne erik vardı. Yani tan.eşi iki im .. 
Keşe kağıdını alıp yola koyıidu.. nlf8 erik!. -

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

Bu cüm!leden olarak büyiik <lu • 
rak yerlerinde yolcuların arabalara 
aıılka sahanlıktan binip, ön sahan -
lıktan inmesi mecburi tutulacaktır. 

---o·---
Ankaradaki tayyare ihtifaline 

ıehrimizd·en giden hatih 
Ayın on be~ci günü Ankarada 

yapılacak olan hava şebidleri ihti • 
falinde Hava Kurumu gene} rner -
'kezi namına ısöz söylemek üzere 
İ~tanhul Şehir Mclisi azasından ha.. 

J tlb baya.n Meliha Avni Ankaraya 

~ .. w.York 100 Dola.r 
Cenevre LOO isvlı:re Fr. 
l\1adrld 100 r~la 
~tokholm IGQ isveo Kr. 
Bi;r altın Ika. 
24 ayarlık bir gram 

kUl~e altın 

Esham ve Tahv tı\t 

% 7 93'1 Siı.'llS • Erzu • 
r.ıım J 
% 7 941 Demlryolu 1 
Aslan çimento 

130.70 
30.3 5 
12.89 
31.16 
"4.50 

473 

19.85 
20.50 
14.15 
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ASY ANIN İÇYOZÜ 

Bütün Japonyanın 
sahibi olan adam 

Japon İmparatorunun hususiyetlerine 
aid çok meraklı malumat 

• 
ç~~11iren: lbrahim Hogl . 

- 8 - md>ile 1-iner. Japonyada bu renık cGü;n.eş ve ayın ayıdmhğı hatır 1 
Hirx:ıhift.o tenis ve ~ıt oynar. Ri. dtar»dbilılıer ya.kılll hanedan aile. Pili dri.ınlemez, lıeıikesin ü;,erin. 

v~yete g~ sa.ray dııvadarının sine tahsis edil~mişt:ı. Ba§'ka her de. ayni nisbett~ parlarlar.-. 

fq,arawla, im.paratorlu·k aile. 
ili üyeleri müsabakalara girerek 
daima şiir yazarlarsa da, mükafat 
almaZJ.a.r. Zira onlar miii~a.baka ha. 
ıtci olarak bll işe önayak olurlar. 
Merasiımıde ~lk önce ;mpra1.orun 
şiiri, sonra da mükafat .kazanan on 
eser dkunur. Her yıl 011 yedi bin 
şiir müsabakaya g'rer. 19\3 yılın.. 
da ise şifr dairesine tam 30,000 
şiir ~erihnişt,;, imparator 
19~ da aşağıdaki şiiri ya7..Inlştı: 

Kıi.itle Şino burnunu., 
Ziyaret, 
Ede-rken, 
Bulutla:r sürük1~yortlu ta ... 
UZ«klm-da. denizi"' üzerin.de. 

1~ de de !ft.l ~iirini yara:tımı!ltı· 

HtLZ1Lr, süktiıı vericidir, 
Sabah mabed bahcesinde: 
Um.ulur !d; dünya du.ramlan 
Hı.ı.zur. siik11n verici, 
O!acakt?r. 

da. 

·<;ınde dakikalarca uzanan b'r golf hangi bii' k::imse bu renkte bir ta. Imparator 1921 de veliahd bu • 
sahası va~r .. ~ratorun en sev- şlt ku"8namaz. Kendis.ini kıorıu , lunduğu sıralarda, 2581 yıldanberi 
• g · .~":\~t en<lığı meşgale ~en;z bi- malt iıçm ~ sıkı ve aşırı derece- hiç bi'l' Japon prensinm yapmadığı Ve bu şiir, ver altın.ian gel<?n bir 
yolOJLSldıir. !an_ın~ı.t bı~ıotıar de tedbirler almır. Sokaklar lbo - bir şeye ces1ret ederek Avrupaya fısıttı haliınıde oobÜn J:ıpon:vayı 
sıık sık ~endısını Z"ıyare-t .ederlerse ~ltılır, yoldaki bütün binalar seyalhat:e çıkımışiır. har('keti lan ddlaştı. Buınun da hiç b!r ha<1ko se 
de: bu. zıyaretler as~a resmen ilan ıncedeın mceye aramc, taranır. ohmu.nca, Tukyolu yüz genç ~e _ /bel\jj V'Okıtı.ı: Cünlkıü~ imparatnr, 
~?1ilme:t:. Sarayı~ ~n~k .. __ odalan ~~atıor Ql'Ctlkluğun.dsı birçoik lia.bd bu seyahatten vaT,geçtiği taık ha11ooicluğı.ı jcin ü11~ndür. İTrına 
.aboratuvar \razıfes!J'lı ~r, ve rnure'bbiden ders alımı~ır. Bun _dinde Hara.kiri yapmıya hazır bu. ratıor as'ke-rle•·inin vurohrına ıfön
bmpara~.r .. m~kobile çal1şar~k, landan birisi Rus_ Japon harbind~ Iundukları.nı bi·ldir~i.şler..e de, mesiırri i~h·or, iınf)aa.tor, sulh, hu 
~a~•et küçuk varı.ı\:lıtrı ve U:IM. - Pot1t Arttıunı zapteden ve impa..kendisi -gen~ ~!una devam et. zuT, sükun iırti~r ... 
vet.leri te-ökik eder, in~eleıken rator Meji ~ünce de b;r sadakat~· * 
düıny.anın en mes'ud adamıdır. Bu ~i (.11.1.nak üze.re karısı ile lmpa.ratıorun belli ba~lı haslet- Gelıenelcten ö~üru, imparator 
nümuneleri bi~.at kerxlisinin ara- birlilkıte kendis",ni öidüren General leııi arasında cesareti süküneti paraya el sürmemekle bera~r, bir 
vıp buld$.nu. topla<'hjını ka1mı- NQgi<l!r. B~ su~~. imparator ince dı.eyıgulu, marıtı~: oluşu; bi~~ bakıma dii•nycının en zengin ferd; 
va unırtnnııyalım. Bil"Çl'.llk: Jııponlarldaha çıocuık ıken ~a.yet dikkat' çe. haaıa ön sa~ gelmek~dir. İmıpa. olc:fuğunda şüıphe yokıtur. Çii;n·'~ü 
~ibi fot.ıoğrafç!lılc da imparatorun ken Japon gel.ffiegj ile temasa ge. rMıor 1bu.gün bile dersl~r!ne devam o Japonyamn 9ahib:dir. Büıtıli.n üL 
liır baSka meşgalesid;r. Arasıra a. tirihmft,ir. Sonraları devr'n en etnııe&ıtedir. San'at, iktasad, hay • 'ke kendisinfoıi:r. NitAdm naz·r -
'a b!nımekten dt.? h~anan HirohL büyUk ıkahn.manı A.n'l:ird Togo, vanat, ecnebi ede-biyatı gibi sahe. Jardarı Uyehara. yazdı~ cJapon
tonun beyaz atı Şirayuki (beyaz ~atıora hocalı'!t etm:ştir. Bilin. larda ihtisas sa.hiıbi p.rofoorler yanın siyasi teıkeV\ ümi adlı ese 
kar) pek meşhurdur. diği.ne pe iımparator, talebel;ık :nuntazam fa.-;ılal:ula sarava geL rinde şöyle der: 4'Her şey impar~-

İımparatıor umumi~tle <>abahle- hayatında büyıük bir ıstidad gös.. meckte ve imparatora deı-şlerinj torıdan nebean eder. Her şey onda 
viın saat altıda kalkar, ve gece de teıım~. dalıa oo yaşına basım.amış tallwir elımekıtedırl.er. mfrndemictir . .Tapon toıprağında 
erkenden oda:ıın;ı c;eıkilir, ne içı'kı iıkeon pek sevdiği, ıhayranı oJıduğu İımparaıtıoır y!W'aş yavaş ha.JJcla da oodan ayırı olan. kend·'sinı miisıtıı. 
kulllaınır, ne de sigara içer. Çocu'lr .. Erobu talkılidl edıere-k masal:lar ika. temasa ge1ım.elde. Japonlara kendi kil sana~ hk bir sey yoktur. O 
hı~UJl"Jda zayıf ve nahif bulunma. ı..eıme ahnııftır. On, bir yaşında ha- sinin uluhiyete mensub o:r varlı.k iımparator!lu~un yegane fSA -
~ma ra~ sa~!·lt durumunun iyi tıTa cılef'tıeri tutımava başl•yan im- d'ldağu kadar bir insan oğlu da ot. Ht.B. id!ir. 
v~ verinde olıdu~u sövir.nir. Her- oanııtıordıa bu itiıyaıd a9la kaylbol. duğu fikıri sindire sindire aşılan. Japon kanunları da ayni fikri 
kesin bi.Id~ gibi g&ieri yak1ndan me.mı:ş, şimdi bile devam ebne'lde manotadır. beniu.,me-kle bP.ro:ı~r. buna kafi 
~mnez. miyıoıptur. Anlatırlar ki. buluınmuıştur. On üç, on dört yaş- ŞAİR İMPARATOR: ye11~ uyulımoonak'tadır. Japonya 
imparaıtor bil' etb!le'Y'i, hattA iç ça. larında i.4cen, Jaı»n tarih;nde ken Her yıl başında hanedan ailesi ornnanlarınd-an çoğu hanedan aile 
masıı-larım hiç bfT zaman iki k~re cfisiaıe en Qtl4c tesir eden zatın 'kiım ş:i:ir dairesi yıllı~{ siir müsabakası. sinin miHki.idür. z·raate elver;şli 
üıITTüste givmez. Üzerind~n ç•kar. "ldutu sorulduğu Z«man, müsta'k.. nm 9011uncusu~1u ilan eder ve ka. yeder nazari olank kralın o1rnA
dığı elbise 've çamaşırları daha kü- bel imaratoır, bu z3t Jaoolan Mo. uman $iirler lJiiviilk m<?rasimı1e ve makla beraber. geree'k:te bil"çt>k 
·(ilk rübbedeılti memu .. larıı, vilayet ~l i$timsından kııl"tanmak için ca- alaıen halka okunur. Japon impa. tıopralk sahiiblerinin malıdır. ~~ski 
idareci ve emsallerine verilir, ve rıını fed.a edilmesinı dileyen im. raborluğunun her tebeası, sınıf ve devirlıerde imparatorlar oııta çağ 
bunlar gayet kJ1ymetli hediyeler oaraıtoc Kameyamdır.. cevab~~mevtki ayrımı Pe-tilmeksizin, ev. eşrafına topraık bae"'-l&r, onlar da 

yerine geçer. fmpaı;:ator bir mera- veım!Ştir. En heğffidiğ'i şiir olara.k V'elce secile-n bir konu va dair 31 bu fıoprakları köylülere, cift'C'ile::-e 
si.m<' giıtmek üzere saraydan ayni- da şu rn1191'aı okumu~ur. Mealen hece11dc TANKA! bahirli bir şiirle kir.alarlaırıdı. DPneıbıHr kı Jf!)>Onya 
d'ıe1 7Rıman tceoetane r~nlj(i bir oto. tercüme edelim. bu ri.isaba.ka lan i.9fo'ak ed~bilir. (Devanı . 4/2 de\ 
~~ ~ 

Sayfa 3/f 

İki okuyucuma söylüyorum 
Bay R. H. söylüyor: 1 Fakat bu sual.n b ' r ba!llangıcı 
- uEvliyirn, fa.kat karımı sev - var, bayan Leylayı suı kağ d üze. 

m:yorum, hiç.bir zama.n da seve - , rine dört sahife dotdurmağa sevke
miyeceğimi görüyorum. 1 den başlan.g•cı benim bit.nem kaç 

uESki zamanlarda tanımış oldu.' tarihli Son Postada çı.l..mış olan bi, 
ğum bir kız var gönlüm onda, o - fıkram.dır. 
nun da bana meyli var, fakat ka - Üç çocuklu, 35 yasıni gelmi~ bir 
rımdan ayrılıma.lc imik.an haricinde. kadını bir sergÜZ'Cşıt arifesinde doğ. 
Bu iki zı.ddı nasıl telif edebilirim hı ru yola sevketmek i.r.emİ:>İm. Bu 

Bu aıualin müstahak olduğu ce -,yaşta bir kadın yaslı sayılabilir. 
vab bir kadının ağzına hiç yakı~rnı. demi,im. Bu sözüm de hayal' Ley • 
yacaılc. Onun İçin suşuyo:um. llayı kız-d:rmış. Kalemi ele almağa * sevkebmiş . 

B L yıla Fikri tavzih etırnek lazım: 
~aın e ıt<>ruy'>r: -.sında, üç çocuk annesi bir 

- Sevgi Yatla mıdı.r'> ıkadın yabancı bir erle.ek için daima 
El:ıetbe hayıır. deme..c: lazım. (Devemi 4/2 de) 

("Son Posla,,nın bulmacısı: 28-(nı 
Bunlmdan 30 tanesini hallederek bir o.rad,., vollıvan h• 

okuyucumuza bir lı•tliye takdim ed(>ceii• 
Soldan sata: 
ı - Bucünün 

havalar hi.~mi • .. 
ı.a insan (9). 

:! - &.il' emir r 

\ 3 l, Ş.ı.k.l llU. ' 
3 - Dtnlımmett 

(51. Bir sa.rf ta .. ' 
biri m. 4 

4 - Rt!7 !Si, 
Bir eserin küçül. t. 

tiilmii$ii ı 5>. " 
;; - Vücudu • (, 

ınmda. bıtlunur 

(3>. Cend edat.ı İ 

(3). 

6 - Boyun ak. l 
31 {!). Bir fddı 

ilmi (4). 9 
'I - No~1 (Z). 

S - Muha.bbtıt •. l 
Se\tda (3), Sk 

kadın i8mi m. 
9 - Yan ölüm (4). 

1 2 

10 - <>-n (4), Mah&aıl (1). 

Yımr-.. &f&tıı'.ı: 

3 

1 - Türtııiin tilı diJ'&n (5), P.-a ... 
tabı (4). 

2 - Mıeılıa, düen (4). 

· 3 - Bir h6*ate' nW&9l m , 1U1P 
m. 

5 6 1 8 9 

5 - Bir raU.m ( ıeı. 
6 -T-.. -.n'4 L2), Miilııeauucı. (l», 
'1 - Ent.arinlo bir kısmı ( 4), Somaa 

bir •Z• ~eliıwe piıs 'blı- harvan olur ( 4 •, 

1 - Kanııılenis -.bilinde bir iılkele. 
ııin lada (6), A.vac lçiade bal1111w -3). 

9 - 8ös (5)' Babı& eıda'1 (tl. 
ıt - • ... Tl\'l4dl'J6i (2). Bi.r e;,. ...... (~. 
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&WPAT~o~1A HAL .. ıl. 9 uncu devre hulmacaların•j~ 

- t .•. 

~. Cenab~nız 
ademe benze-

&sta b b r wy k eınrel sa-
YUŞmRk steif ğ" rfn ~J p bir d•
ba ~is amm e.tıni ijpüh cSaray 
bmtancıları acelr s"'lhlaıodlnp 
bah e DJ la.nna y şt"receği için 
lzın istedi . Abıiullaıh Eindi.:. 

- Hasb.nallah.. diye ınırıldaıaa 

I~ doğru halledip hediye kaza- i 
· na11 olruyuculanauzm isimleri i 

mın dana gcriy~ dör.rlü. Ya bw İJ-1 S'uı~an Ahmede ~.d p İb a m Pa - ! Naklede• , il T lain B 
d<! b r yani şiık v .. rdı, ) ahud za _ şanın ülemai kil'ama dah .. zul"'Dey Kak ·ı 6i if'akat be _ aaz.az • a 
vallı Zülali hoca. güzel ve ycsma lcmeğe igtisar ett ·ni sqy-ı·:yebi- MI e "rlikte birer not :• b kö n sana kar9ı dcgıl, vakt -ı - Ba ı vak'alar insanları 
c:lıalıleciğinden. oduğu gıbı 1atlıca lecelkt". Şeyıhi~u ~ancılar ko.. Jelleri lıaza1M11lar :t~· dır t y ~v;nde, fena şartlaı a- !Undan çevır yor yavrum ... '/ 
can ndan da ed lm:şti. ğuşu öc.üne kaciar göt "Tdüler. (Diiıaıkii •i+sılao deftnl) E ını a an ~un kadını: karşı suç n :t sana unu butün şeTef v 

Abdi.ılgani Eicr.dı; kuytu b"r lkö.. Cevher a.ğa kapı ooür..d durup e. 25 - Aılaııuuı icra mem .. &~1 Eışled.:.m. Senı. ıse goru.ı: go m musum a temin edeöilirın N 
şede şey.his amm g l.me ·ru b_k- fendinin elıni öptü: Dirim. • :5~.vdirn. ~iki. d~ soıt!etım nd~ man; o gun seruıı yerinde 
liyordu. Abdull~ E!endin:r bos _ - Teşrif buycrun sultanım, el- 26 - Adapazarı, l\fecıdlye mahallesi ibuyuk bır aksülamel yaratır, ba. hanıg bır kadın olsa id: b n·rrı 
tancı.başıdan da L:.ygun b r haber bet geç kalmaz, çab k d .. n !'·z. '8hlsaı1ar kartJSmıda nwna.r• 37 R. :na daha ço'k duşman olursun. Ha. rafı.mdan ayni kaba ve 
alamadığını öjrt;nınce t hdij etti: Şeyhisliı:m korkuvordu: ~ f'i'kat budu~ Nerıman, seni sev - muameleye maruz kalacaktı 

- S ze al eyl er el i haz _ - Aynca has ~ alfal ..,.d:rn da. %7 - Bolu, asliye hukuk hildml otlM ~liill ve se_vıywum. Bu buyuk aa. a yu üne bakmadan cek p 
reUeri. Şu saat ~ad.sah van.ıp şe-k hi tahkik eylen a~a 'hazretler oğ. Faruıt Erel. : ~t kalbimde, bütün varlıg md ece'ktim. 
va eylemevıen:z el.bet Et:meyda _ Ju:m. 28 - Kütahya •. askeri posta. numara ~~~e:U:": ya~Ia~mak Bu iıtil'af genç kadını sars n 
nma döner.iz v, i'füet şe hislam Dedi. hastane 1ar odasın:ı g"rd". 9203 Paıf.ı. Drk. bınbqı Kadri Gö~ : g eJ' ıey yap Ayn a aycı tavrını muhaf -
f -..l b 29 s .tım. ~ e euuı ubanız t g:ıfül eyler bil. A:bdülıgani Efet"dı i e Ce\her a. - &JQUD, 19 'Mayıs mahallesi : G kad - ou mu? Bana layık ıgö 
düğünüz gibı ·c, eylen. deruz. ja dışanda ka d !ar. ZüIT Efendi G_. caclıksi ...._. 15 S'.-!m Yltn;iil. :bir :~ ::: ~3.Sm1.:1 bü.yulıı: nüz karı bu mudur? Bununl 

Şeylhisliı.m başım eğip ses çı .. meselesini Arab eh mernk ed"yor. M - Adarneı, S~ler mahst _ :t Iaşl eş .. ~e . e~ec a soyedıği bu beni n Jrahladınız? 
karmadı. Burada araya Cevher a. du. Hocanın sara · ~ ir 1 p n P- ö1' 1• fl;raçlar .,.._ '"'211•n zs .\cllll" !ç:ır;~=~ ![nlire.tıe k.anşı-k .b r Ömer hafifçe kızarmaktan 
ğa girdi, csaray bodru.mlan tı"r- d'ld w• g·· bo 1 Sa zbQ • ~.-; Yor, verece d . d di 

b
se ı g_:~e or~ g up r , d,. Z .,· A...!... alb .• k l iceval> bulamıyordu. Ömer onun ını mene eme . 

Ukıte aramayı~ tekl'f etf Eğer umunu.an denız at 1m \. ~:a m .,., rnr•r um a.zanan aJ' :b.u yarı şaŞk nl w d isff ~ _ Evet, bunları ve dana b 
Zülali Ef~n~iyi bulacak o'urla.rsa reitada t.eslim ~d lrnek üzere aşa.. il - Iilfalrya, adleri posta n11nıara Edereık devam etıt~:ın an 

1 8 e hezeyanlar söyledi.m. İrrkci. e 
gel!p pyhısJama habl!r v•rt:cek er. fıda bodrwna tı.K~lması ı idı. t2M fıttmftt Mmatrer tnaı. : _ G - d . d ym-um. Hatta hemen ce.,. ........ ~-
o da o zaman göğsünü geı"' gere 1 (Aftaa1 ,,-.) • sı - Gttiataaray Dsui !daı-t' a nfrl :sana r~en ... F. .~~n .. :'J

1
a n 8 top y p kaçm· asaydım kı 

lstanbul Gümvükleri Baş nüdür;üğün ...:e,: 
İlı'.anbullia CJ.b:.llıJe lH/lOS ~ıb mı._..... Tır.uıy:..J rabrik:t : nhlb ilrm 

ı.len tııdr'elıl m çhıal h)uıııan B1hı& h9Ul ve ortalda.rmA: 
Yat ~ın l..931 ...ıi ydı imaii~ iarfed lml'k iı:ı:ere gümrük ns:ıir 

res'mlerden m•ü"n vrrüm Ye faUıı&. l.U'32 1-rihlne cknolu1111n lll,360 

lt"Ho ltopıra, 1371 kilo bs ·~ ~·· Z » W:o liaıbunl'tıa ?73, Uto tritlleretl. 
lenin 9e11esl uıfınd \ işlem;n·~eftık !_6.1912 ıtaıll h e tla"tıtttl~ okh:ııh. 

anl,..tldıl"lllıllaa bunl.va Mılı rulm Te TlrSİlerin ta.blJll İktSMt 'V~ea 

b!ldidlımfttir. 

RrSbn 11e vet'Slloe!-'n tot.ırı bıallllıMl cU58ıt tin '70 lmnqan 17?3 Sll71b bııun 
bükmu Wıe 30 rin mrf'mıh ~memlze )"a"A'Jbı.aaı, alsl 1"t:J .. TaWU Emmal 
• .._. bükirna.1::'11' n .. c •· k~ıcda ea.ldW ,-aJlllKaP t Ptllt yerf~ lıab 

~ .... e ilan olunur. (531%1 

Nu~'ltin ~fak : " çı,~ın S01der sov c s 

33 
·t.;,.., :tim Neriman. Bunlar için de sen. da a n er yapacaktım. B 

-: al erlrıt fi9t'SI ten n. : en af dilemek istiyorum. Vere aman.ki sam mi duygu ar. 
s .... GtireJI. i~f'ğ"n bi]r cezalara razı 0 1 ca. tarafa b ra.la>ak b • kend 

34 - K-.ıruncat;. Çar t caidrsr nıı.. : . fakat OCoııi affet •ıuş u umu un tama 
-.rıı. 411 Rll!t et 1> ~ 

1
• yavrum. . 

m 0 
""'· : Ner·man hai"f ··st lı · b" n b kere G 1 ııeçzad :t5 K ka K . . r ... lıı • ı çe mu e zı r , 

· - um pı. uçu :ı:vaso :V!l ~ • ı !tavırla cevab verdi: para uğuruna ismini, hiirr· 
Dfl!if]; 1 ta .-.ır num:ır4 l'7 Sab h1'ttin : 
,u.-_ : - ~!ha ;ka s·z n g b bir ada. ~Y t.mı sa~.Y~>r<:lu: Bunun n 

:ti _ A~lU-.isan, ! 4 llncli mı nt<uT ~ın agnn<fan o sözler bekle~ _ ış b r f c; oldu unu tak r 
~~ sımm. i: m. Karınızı bu#?Üne kadar pek yor musun. Ut~nçtan. :ıza 

n _ Kıbabs Sedüııtll Kar&l>all 
110

_ : azla Ş!marttınız Ömer Bey. ~a ab hır ihalde ıdim. S_:ın b 
!rM: 11 numara Kimft. : .- Ben k rımı tanımıyordum ~r .. vı açrkca ~e doğru o 

31 _ P•1h. r.n1pa1,. caddesi nu :Rraz evvel de sö:y'!edım, onu b' U"V'O um N r man • e 
...... 15, Wn('f dılJrp Tayfı\n Karttan: ~...;·n fena şartlar iç'nde görmü - mand g Jll stivorum. İçim.O. 

39 - Ş"sıt. Rmne• r.aıJdrsl 50 nu _ ~m. 11 veren b"r:dk h~s ~u 'd • 
,.,n 83"11 D ttr. : -Onu tanıımak istemediniz. tırab çe'ken zavallı b r k 

40 - t n.'ıvrntt~ Tdt Fa~i uıe ~ - Ben o zaman evlenn ek alım e ler e nd n kur 
c tı/'JM b8htc1en ~m Ayı1111 • :'TI"yıortlum. Benı srzulanm v Neriman ağır durgun b"r • 
MlM KM'Wlnll kanunuoa. mııhalefetltea San)'~ Orta~e"'1e t'ac1clndntle Jt - B11nıimn11. blıin otuı ımıf ! 1 "en<Sıplerim haridne cıkard-lar cevaıb verdı: 

Karar 

bıiılıalhk ücar~lüe ml"Şfllf Mehmect otl• Sallh baldlcmda f9b.nbul 2 s'lye ıdncl llUIBM'JI. 21'7 ~~ Tona:vaZ1C1. : eni adeta ı.orla ve ceb.rle n k h- - E\ et, halkkınız vaı. B 
Ct'Za 1 p n "dm sinde c~ır/&il t'den m.~llemeıi nd.ioe&lnıfe suçlunun fiili s ~bit f! - ır.u. arta okul sınıf 3.C nu. r dılar. h b r i~enceden kur.ardrn 
ol«Wlmsıları MlE tCı>rıımı. kanununvn 3.1.59 1l'Dl'!O ma.dilelerı moclblnce 11:nn1 naara 5'78 E"1ıtı1sn T~ : Neriman bu dem a~ıkça alay - Nenman. o zamank h" 
ı.e., illa para aensı öcfrnmesbıe ve yeıll rin m~le dilkJılnınm ıt.ıp:ttır • 43 - Catsloilo. Orlunbe7 ~ E tti: m ta!Jıhl etmek istemiyoru ı 
ma.sıma w biildat ka.t'fleş"tttnde ü~ S111:l11P üıl oluıaılt üve'P. lrarar Hlııu_ manı numan ı, llii'"rıd : - 7.oıb ve cebirle evtenece'k tık. Luzmnsuz bir şey olur. F 
sınm 8on Posta raze!ıes\oıle Ql'~-reclibne1tne 14 .... H% .ulb"nıJ.e brar Vf'""1~•. 44 - ~ E~W. Ensttti t'•ıl_ r·adar ~~ değildiniz. sana yaltnız şunu söyle ekli 

, 507, ~ ~ Mlltak ınır.aara 2, Göne- : ömer bu müstehzi tavırları, bu müsaade et: O zaman sen d 
----------------....... ---------- T"'ıııy. :meydan dkuyan bakışıarı, büyuk izdivacı bir pazarlık g'bi k 

1 1 J f5 - San ""· Poııhhane lke~•·· na. ~ ir helecanla tak.ib edbord.u. Ne t n. S n bu ded"kl r· 
~evlet Damir,oUarı şletme u. M. de, J ll1a1'C 31. rren. :riman ne söylese haııdı idi. Bir de. hususi bir maksad var zann 

• - ft - Anbrs, ~eter ısfrtnıtl pmıone:t E~a bunu teslim ettikten sonra öf. Sen cocuktun, ben koskoca ad 
Sammn • 0arşamba hımmd& seJ&lallt eieoelıı ,-olealann krakrinıte rit.9. 9f!fl llhıl Amo. itelenmesine Unkan ve ihtimal O- dım. E)bette ki sana karşı ka 
~ parp b&Unıileki ~ maı.- &&/! • m tarilraı... ~ 41 - ~a. :ıttmt"a mmncst famazdı. Bunun için tatlı ve mi:ş. hatliyıl.m, çak ltabahaUiyim. 
ıı•~· Yeıl W:reU. 10.6.1.H!: ~ itflııanR "1.'tlk edlleeeUlr. f.ııriba a-ettirll •tfn Tatıtr Tezcan. :fi1c bh- sesle cevab verdi: (Aılası var) Fa.wa Watli' icln tstae>onlara ~ ...,..., c33'h ._..9» (Asb.i wr) \., _________ .... ____________ ....,. 
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nikasd davası 
(&,ter.ta 1 ıa.ı& sayfada) 1 ~ 20.000 lira oııduğunu SO') lu.. mı bulaznanuşb. Süleyman soma d1m. Niym htanbula 939 da gel.. mas m iıtedig·n evrak han0 s d!I' raporun da • tereılmesını aldım. 

ve hüv·.,et vaıakasını yanında ta. yıordu. CelAl ifadesıne şöyle de- Adapazarma gelerek bavulu aldı.. mıştir. diye sordu. Fakat bu rapor ve bu ifadt>ler 
§ıyarak pıeı-.:.n~ı· mecbur ol - vam etilyordu: Pavllofla Kornllof bu ifadeler Diye tekrar et-ti. MiickieLumumi - Abdurrahmanın İstanbul ıa. burada akunmaauttır. Raporıda 
liugu kıeyi-iyefn.11 kendi.si.ne an .. - SüleJ'IDlan bir gün Adapaza. okunudten, müt~madıyen not alı- muavıni Ke.rnal Bora da ayni fikri bıtasından 28 Şubat 9U de verdı- infiliıık yeri ile Von Papen araam.. 
latı!dığı bil.dirılrmE:kie idL Ayni ce rma gelerek ciültkinım.a cğradı. yorlard1. t~rar ederek Süleymanın 939 se. ği ifadelerden bazı lrnnmlar n o.. daki mesafe t-=sıbi.t. edilın miş'lir. 
vabda, Ankaı-ada vtıkua gelen Şerıkardeş mağazası burası mı? Beis kendilerine bu ifadelere nesinde Tilı.ttkiyeye geldiğini ve kunanasını .istiyorum. Reis müdahale ederek: 
bomba hadJaesiude medhaldar nl- mye sonlu. Eve-ı cevabını verdim. kaqt bir diyece-lderi olup oJ.mad:ı. binaenale}fı bu tarihten evvel ya.. - Bunları tercüme ettiıerck a:L - Biz, raporun tamamının o. 
duğu anla§ılan ayni konsoluıılhane Süleyman mde emanet bir bavul ğıını sordu. Ilki Rus maznun bir ni 938 de Niyazinin htanbula ~e. madın anı? kunmasını istemiyortıun diye zap. 
meır.ı.ıdarından Pavıorun ~ine vardrn, dedi. Btn de müsbet ce- diıyeceıkleri olımadığı cevabını ver • .lemiyeceğ.inj bildirdi. - Bu tercümeleri aldım. Fakat ta geç.·tiit. Daha "1nra sen n kal. 
bir aralık şıofôr İvarun yakıllan - va!b verdjm. d]er. Komilofwı suali üzerine CeW bunda buı miibavenetler vardır. ~ ta şu kısmı böyle, b 1 k sını 
ması ve soınra Pavlof olmadığı an Yengem Piri~tineden geliıiten Bundan sonra bavulu getirmiş Şeokardeıjİlı ı;a.hadetinde söyledi. Müddeiumumi ~uavıni Kemııl böy'le demende ne mana var? 
Iaşılaraac ·bırakılm;u;ı ·g·b· b'.r h.1- yanında bir bavul getırm'şti. Ba. olan Bergüzann lfad~si okundu. j'i gibi bu bavulu Süleyın1anın, Bora 28 tarihli ifadede Abdurrah- Pavfofun ı"sfeklerı· 
disenin asla vukubul.ınactığı da vul boş olduğu için içine etyasmı Berıgürzar ifadesinde, Tilr'kiyey3 hak.i.katen bir hatna olarak sakla.. man, ben m fotoğraf•mı::ı göst ril-
işaret olunmakta idi. 1 k.oynnu.ştu. Yengem, eşyalarını çı. geldiklerini ve Ad'lpazannda yer- dıAını. şahid Celal~ söyley'p söy. d'ğ'ni ve ilı'k defa olarak ı Mart Pavlof: 

&maiyet MüdiirÜfl" cevabı o. kardıktan soınra boş bavulu Süley. leşt!klerini söyledikten sonra l5 Bi. lemeditğin'i $Ordu. Süleyman ben tariıhinde Ankarad!i gösterildiğini - Hepsiıni okursanız m nnetta.. 
kundllltt•n sonra Pavıof sordu: mana göndermek üzere bana ver. rinciteşrin 938 de Pir~c;tineye teb. bır şey bilmiyorum. dedi. Diğer söyıJüvor. Ha?buki lstanbul polisi, nnız olurum. 

- Tezkerede benim. koneo\.oeha mişti. Ben de 15 gün oonra İstan. diThava için gittiğini, üç sene son. ma1Jt\Unlar da bu ifadi?lere bir dL A'bdurrahmana b~nlm fotoğrafı. _ Başka bir diyeceğin var mı! 
n~de memur otauium daha evvel bula gitıtim. Bavulu vermek için ra döndüğü zaman kardeşi Kah. yece'kleri o1madıklarını söylediler. mm gösterildiğini b'ld'rıyor. Ara. _ Raporu okuyup ta ani~ 
teSbit e4ihnr,tir, cleaiyoı. Haııgi ta.. Süleymaını aradım. Onu bulama. ramamn, Taksi~de berbz;. Süley. Avukahn sözleri da'ki bu farık. Şahid manav Enve. ğım şeyler var. 
~~te tetbit ecülmitfü. Öirenmek yınca bavulu tekrar Adapazarına mana ve.ı.ımek uzere kendısıne boş rin ve al'ka:hş n n ben· so~ gün.. _ Bunu anladık. Başka d yece.. 
~1}'0nlm. geri getirdim. bir bavul verdiğinı kaydediyordu. .Bu sırada Abdurralunanuı avu.. lerde gi)rdilkleri ve foto~ra!ımdın ğUı var mı? 

Reis - TeZkerede bu ite dar Sonra Sü1eyman Adapazarına Beııgüzıar şöyle devam ediyordu: katı Şaıkir Ziya söı iııtedi. ta?lıdı~ haklkındakı s8zlerir.in ya. - Milli müdafaa fen san'atlar 
earahK at !

1
o'kf • B 'f d _] geldi. Bavulu kendisine verdim - Kardeşim bu bavulu lbana Geçen celsede Yugosıav kOıı'lSO- lan o1du~unu anlatac.:ıktır. heyeti azHmdan iki albay tara. 

ornı o - u ı a eaen şunu ve: veriıiken, bu bavulu verdiğ'im aci.. losumuzun Abdurrahman hakkın- 28 ~uhaf ta ·ih1i ifada fmdan hazırlanan raporun okun. 
anlıyorum, yani suikaıııd teşebbüsün _ Bu bavula niçlıı bu kadar e. rese gönderirsıni~. İsterse Süley. da verdiği rapor.:ı aid bazı ~ıah.. VUU 1 ı masmı da istiyorum. 
den evvel Paviıofun konsoloshane. hemımiyet verJyorsun, diye sor. man gelir, kend!Si alır, dem~Şt. laııda bulunıdu. Konsolosun Ah. - Bun ar müdafaaya aid .şeyler. _ Teııcümasinı almadınız ııu? 
de memur olduğu tesbit edilmiftir. dum. Bunu müteaktb Bergüzarın .A. durrabmanm komünistlik tahrıl1ca.. dır. O vakıt söylersımz. - Kaydettim, tercümesı de var. 

Reis - Peık.i.la. B 1 ,_ d d dapazarı maıhkemesinde istinabe tı yaptıgı.· Boğazları bol keseden - Ceza muhakemeleri usulü - u...,n.a? . - avu .ua.tıra ır a onun iç ·n • d ......,... 
K'()mdof - Uk.iaı cevabın bıı cevabını ver<i~ ve bavulu benden surefle alınan ifadesi okundu. Sovyetlere bırakmak ıstediği yo. kanunu duruşma esnasın ~. o~ıı - Tıbbı adli ile profesör Kayyl 

daha okunmuını rica ediyorum. alara!k gitti. Burada da Bergüzar aynj şeyleri lwıdaık.i söderm yersiz olduğunu evr&kı okutmak salahıyetını bı~ tarafından verilen raporda olen 
Cevabın muayyen bir !tısnıı tek. Pavlof, Celalin yenges·n·n han. tekrar ve teyid etmekteydi. Daha ve bu sözlerin huku"d bır ehem.. veriyor. adamın midesinde ameliyat yapıl. 

ra.r okundu ve Koımilof Asmal:. gi tarihte Pirış~neye g'ttiğini sor. 90!1.I'a Celll Şenkardeşlerin ıver. miyeti bulunmadığını ifade etti. - Okunmayan hangi evrak dığı balk'kında kayıdlar vardır. 
mescid mevkiinm neresi olduğunun du. dik'leri ifa.deJerı okundu. Bunlar Pavlofa dönerek: vardır? Bunun da Okunmasını ist onun. 
tesbitini ietedi ve bu aualiıun zapta C 1•1 ü d . d 'lk 'f ..ı_ • • da ayni şeyleri tekrar etmektey. _ Eğer bir daha iwi şahsiyete - 28 Şubat tanhli Abdurrah- -:- Tercümesini aldınız mı'? 

'-- . • ...ı=ı-...ı: e a a esınr e ı ı a~sının dil ~~ il..-·'·kı d k··~. lı.s ı. ı.. Tft .. .,.,ın ifadesı· okunma...,.,•ı:,t1r "D::!l"' ld geçiıiıımeaın .u euı. 22 Marıt 1941 tarihinde alırunı!j ol... er. -er, u- ml2 a o> .u an AU ........ • ..... :.- • - nıu asasını a un. 
Reis bu mevki in neresi oldu - . . b t ...:ı..;,._ Bu ifadeler ha}lılcında Siıleyma. laın:msa lhaJdkımda tak i.b.1.t yapıl. - Peki, bunlar Slze tercüme e- - BaŞka bir dıyeceğf.niz var mı? 

v • • • t d S duğunu ve yeıngesının u aı.ıuı.cn dı.t-:... ı..ı S"l .:r.· T f -..ı~ d'ldi M·.ıı.. , gunu kendısını zıyare e en ov. .. 1 'tt'v· . . 1.. na ne ., ....... ı;ı sonıııuu. u eyman. masını istiyece" m. &!'a ımı·.ı.u4n ı ya. - wuai.{eme zabıtnamelerJnin 
yet sefaretıhanesi memurlarından uç sene e~; gı .. ıgını d~ uyor bir diyeceği öhnad1jtını, tııahidl.e. bir ihtar yapılmasını r·ca ediyo. - Edildi. Fakat bu evrakın bu.. bm yerlerin'.ı:ı de okunmasını ta. 
ve diğer ziy.aretçiıer.nden oğrene- ve ye~ı . erguz~rı.n. 0 sene rin doğru şahadet ettiklerini SÖ'y- rum. diyerek sözlerine ~yle de. rada okunması iddia makamının leh ediyorum. 
bilecegini bildirdi. evvel Pırıştıneye gıttıği meydana ledi ve bavulun içind@ bir tak m vam ettiı yaptığı beyanatı tekztb edecektir. - Bunilar nelerdir? 

Müteakiben bavullar hakkında çı~ıyordu. . camaşn·laT' olduğunu düşünerek - Kornilofan ifa.desine göre - Biz esasen her evrakı avrı - Dosya 6, sayfa 3
1 
satır 15 de.. 

Adapazarıında evvelae tutulmuş C:elali~ i~adesmd:? bavul~ Y~':- Adapazarıırıa kadar gHtilfni ilave Pavrofun yazısı okunamamaktadır ayn okuyacağız. Burada okutarak 'ki benim ifaiem yanhştır. Ben, 
ve zabııtada kalım1ş zabıt okundu. gESine. kiı~ tarafmdan verıldı.gı. etti. ve bu zatın bil' muharrir veya f. v~imizi almakta ne mana var? cYugoslav komünisti .ılan bu a. 
Bu zıbıtta Celal Şaı, CelM 'Şenln ne daır bir ka~ı~ yoktur. . Pavlolun bir suali lim adamı oldu~u ha'kıkındaki söz. Müd-afaanızda müddeiumumi ıöY- damlar, Sovyetler Birliltine kcrşı 
kardeşi Ziya Şen v'? Eergüar Şe. Mıü~ealnben Zıya Şenkardeşın i- ıer:ınin hepsi yalandır. Son beş le söylemiştir, halbuki bu. ifade hürmet ediyorla!"> demedim. Ben. 
nin ifadeleri vardı. Bu ifadeler - faıd'r:si dkundu. Buntm üzerine Pavlof 500 üfte. senelik Sovyet neşriyatını takib bunun aıkısini gösterıyor diye her c Y~slav komünist ınukesı al. 
den sonm bu defa Ada.paum sôt'. Ziya, ibunda !:tendi hayat•ma aid eli ve Süleymandan Niyazi'nin et-tim. Bu adamın en ufak bir hl. teYi UZUll uzun anlatabilirsiniz. tında bu adamlar Sovyetler B rli ... 
gu hakınıinden gelen cevab okun. nokıtalan anlattıktan sonra karısı. hangi tarihte İmnıbula geldiğini kaye kitabı dahi yoic.tur. O bir ta- Pavlof ellerini göğsüne koy~ jine lkarfı ha?eket ediyorlo: r. Ya.. 
mağa 'ba.§iandı. nın Pir'ştined.,n İsl:anbula gelir. sonlu. Süleyman, 939 s..enesi A: rih araştırıcı veya müellif olmak.. rak: nn Halk Fırkası mensubu olduk.. 

Em t ba 
' 

ken beraberinde blr bavul getir- ğustosunun 30?1larına dogtı.l ge-1.di tan. ziy~ ~flerin~en ald kla71 A - Eğer bu ta~e~im. kanu:ıi ise, larını söyliyerek Ttiddye C" rum .. 
ane VU miş olduğu ıu, bu bavulu İstanbu. cevabını ven!l. emırlen yerme geUren ba&t bır lut!en kabul edımz, kanunı de.. riyeti aleyhine hareket edebıl•r .. 

Evvela Celal Şenkardeşin Ma- la gider4ten Süleymana teslim et.. Avukat reise hitıt~: adamdır. ğil&e eözlerimi geri alıyorum, de. ler. Bunlıann hu maske tin'n 
41iesi okundu ~W Türkiyeye mu.. mek üze-re biraderine verd;ğin; - Efendim, Stileyman yanılı. Pav~ ~ya.Aa kalka~~'. . di ve bu söz1er !:Y~e~ zapta geçti. mahkeme ıa.raf.ıncian kaldınlaca. 
hacir sıfaıtil~ g:i!~, isldn bak. anlatıyor ve iÖYle devam ediyor. yor. ~ ifadesiı:de 938 senesinde - İki rıca.m var.-~Bı~ısı yanı ev. Pavlof ayaka soz.er.ne devrım e. ğını üm.id ediyorum> dedim. 

1 istemiyerek ve Tiirk tabiiyetini ldu: geldi diyordu. "B•r yanlışlık o)ma. raıkın okunması dtgen de avuka.. derek: İikinci ndkta şudur: Zabıt vara 
alarak Ada.pazarma yer~eştiğini, - Kardeşm fstanbukl.an te~al' sın... . . ta sor~ağım bazı suallere cevab - Bu ifade~i~ te~cümesin_i ..al: kasının 55 ve '>6 ncı sayfa\ar.n.ıa: 
orada evlendijfüi, geldiğı zaman bavlflu Adapazanna getınU. Çün. Sııleyımıan ayağa kalkarak. Yemıesı halakındadır. dım. Bunun gıbı polıs enstıtusu ki şu noktalar da yanlıştır Ben. 
yanında bulunan 7 bin lirasının kü Istanbulda teslim edeceği ada.. - Gayet iyi hatırlıyorum efen- Reie, ~an vaartuile okun.. profes&ü Kayyönün verdiiı biı: (0..ı mi 8 Mi ...,_.) 



4/2 Sayfa SON 

Memleket Haberleri Nakil vasıtaları 
sayımı yapıhyor 

Kara bükte 
İki demiryolu amelesi vagonet 
altmda kalarak paraçalandı, 

hayatları tehlikede 

,,. ..................................•........ , 
Bahkesir ~ Balıkesirde Beyoğlu ve Fatih 

t ki d . mıntakalarındakİ bü· - .Aıınan Murad ağam ..• Birazı Arnavudoğlu ayak başparmak' Opra arın a i Vilayette muhtelif çalıımalar ~ tün vesait tayin edilen şu güreşin safahatındaı~ bahset: .. ları üzerine dikilmış bir ceyl'Cirı ~ 
• hızla devam ediyor, yol .. .. • - Ne yapacaksın? Işıte yendi vıkıııği ile sıçrayıp havalanara. 

Ray ret veren -bir galibiyet 

ekim çok iyi infatzlına Önem Veriliyor, bu gunlerde gosterılen VC&ielam!. gayet mahirane de peşrev yap 
yıl san'at akullarının inıasına 1 d t l k - Aman Murad ağam-. Nasıl nu.ş ... Habta bu. peşreve b:Ie Sıl 

Karabük (HWRist) - Zongul -- bmrlanacak yerıer e op anaca yenmiş? Hanıgi oyunla?.. tan Aziz, bayılmı.~ .. Yuz.gadlı Ii3 

d.a.k Karabük demiryoiu üzerinde Zamanında bereketli -Y 1 - Peıkalıa ... Kısaca anlatayım: sana: 
Cildikı-sık İştasycnu ile Haınlc.öy BaJıkeS.ir (Husu&i) - Verimi Beyotlu XUli ~Iiıdafu Mii:.vlefiyetl Kuşçubaşile soyunup meydana ç~k _ Lala! Ne güzel ~şcev yapı 
arasında Devlet Demiryolları ame- yağmurların düfmesi çalışmalarile kendi8ini. İzmir ve Komfı:;yonıund.ıuı : tıklan :zaman Sultan Aziz Arna- yQr ... 
lel!!rİ çavuşlar:nda.ıı lbrahim He ge- çiftçiyi çok memnun etti, :JMuğ'la muhitine . t.aoıtml§ bulunan Kua.mrJı lııuvve,,.ınd:~ k"ymlı bulwıaa\ vud oğılun.u·n çıplak vü.cuduna ba- _ Evet efendimiz ... 
ne derniryo1ları bekçilerinden Ah - Köylerde tavuk istasyon· Vaıl:i Recai GüTeFi BaJıkeıirde jk.i bilümunı oa.IGl.l u.,;1laL"n ıaralM h<1.Y. yılmıştı. ~kide birde yamn<la bu- _ Hiç topukılarının üz~rine ba.S-
med Sertkaya hh vagoneti rampa- ları yapıldı eenedenberi yapı.la.n ve beş senelik va.nla.rt a.ra.b.1.l,.rilt birlikteı ~kıd.l ya. lunan Yoııgadlı Hasana: mıy-or.. . t 
dan indirirler:ken kartıdan bir tTC• programa uyan çalı~alar hakkında d1 gUıı v~ müıall<:rdı• bıalıuıımA.lacı, ak.. - Hasan, ıküçüık adam amma - Efendimiz ... Yalnız güreŞl 
nin gt'lmekte o·kluğunu gÖTmüşler Balıkesir (Hususi} _ Bu da izahatita btılunmu~rur. 111 h~ hak~h kı\nusi muamelıe çdk güzel vücudu var.. değil. .. Sdkakta bile topn.klarııııll 
···e 0 u""re.tle ı"lerlemekte ol.an vagone.. L· d Vilayetin iaşe ilPeri devletçe ka. J'aU)lı~ıı.c:aıkltr. ilan olu.nur. - Ya." g·,·bı" efendı"mı"z. .. . b d ... • ., 8eılle eınm urumu geçen sene. k d"" .1 uzcr•ne amna an yunıyor. 
ti durdunnalt istemİflerse de buna den yüııdıe elli fazladır. Yazlık lbırt edilen esaoı\ara göre ço uz_ Canlı ue can•ı.z ı.•asıtalar - Sırt adalelerine bak .. Ne ka- - Ya!. Sen. gördün rrü? 
muvaffak olamıyaıT.a.k ikııi dıe va. z-eriya;ta da ehemmİy_!:t veıil.. gündü.rı. Hatk ihti.yaçlarınt kolaylıık.. Na.M~: dar da hariz .. Pençeleri de kuv - - Evet efendimiz ... Glirdi.i!11 •' 
gonet" n altında kalmış ve vücud. la temin etırnekıt:eclir. $~: Şişli .-ıb:cleitı.ürriyet tepesi, vetli. Topuklarının üzerine bac:mı.vor .. __ı • d miııtir. Patates elcirnın:! müsaidi Yı"yec ..,_ 1· derınden maada vili-
lar'nln muhtelif yenertn en yara_ olan mmıtakalara vaıkıtinde to- ~ " k cdd . d k 15, 16/5/942 Cuı~ ve- Cwuartesi. Demiş... Seker gibi yürüyor. Çl)k tetik ıJ 
tanm:-.lar.dtT. Trenie Karabiike geti- hum tevzi edHmiş.ti.r. Mısır :zıi.ra. yet ila.lkını'll giycee ist 1 erlh le pke Ha8k:öy: Şl~li .\bidcihurriyet. tepesi, Nihayet güreş başlamış .. Ah - dam... • 
rilıp hastaneye yahrıla.n kazazede- ati de mucibi memmun.iyetı.ir. kısa ıbir zama.nda no-rma a e o- 17/5 t 9U Pa.mr. medlle güreşiyorlarmış... Ahmed. - Belli ... Bakalım r.e olacslt 
krd-n İhrahimin ya.ra.sı agvır olup y v • v l · ı.., nacaktır. Ta.1ııfbn: l)i:>li Abid.eiburriyt$ tepesi, o devrin Yo~gadlı Ha3andan so11ra B" ·· baslasa 

v agaın mevarm yagm.ur arı Vlra- s··meılb n.k burada da bir yerli :r gttr"S ' · • • .,·]· 
vaz.ıyeti tehlikelidir. Müddeiumu - yetin her ta.rafında ç.ok. vaktin- : •Au a. 

1 
caktır Bina temin 18/5/94.2 Pazartıes.i. en çciin pehlivanı imiş ... Dev Güreş 'başlam·.ş:tı. A1ımPd, 

m:il ik ve errmiye:t hadiseye deme:l d~ vağ-m:ştır. 5 ım..ı~~~ ~a-r aça · Kasunp.ı.şa. ve Ueyo:.:•u meı·kerl: Şişli cüsseli bir adamm.ış. .. • elıcle hasmının üzerine :'aklırnı Ş 
vaz'ıyed etmiı ve tahkikata ba~la • . Başvek ihnizin zirai sefer.her. i eCUJ1IDV.i;:metin umumi yokları en uzak Abidei.aılirri.Yet fıept'Sİ, l!I, 20/5/9!2 Salı Ahımed, Arnavudoğluna ehem - Faıkat küd:ık bir n,"nC'na . t 
mı~tıT. 1ı:k hakkında aldıkları kararları : -11 ~- d ol rak bağlan ve Çaırşa.mba.. • miyc-t vermiyormuş . .. Onu hiç dıelkiup gitJ·nl'ş ... Ahmed. rikııı71 . Trende ölen bir köylü halk ımız seve seve taı:.bik etmek !lyenere B~~ .~r şosel ta iratl müte Galaıtıa: Şişti .\:bideihü.rıiy~ tıepe5i, beniımscmemiış ... Hatta a11kad:ışı hamlesini yapmış ... Gene ufak bl 

h. • d." : mış.tır. utun şose er am - 21. :!2/5/942 Pe~ml>P' ve Cwna. ;\'Iehm€dle aralarında şöyle b ir ko- "J d f J Çerkeşin ~azar na Lyesıne te ır. : d" ·ı d'" .. ı··V·· .. muhafa manevra ı e e o mus ... 
ba.ğl: y eşifler köyiinıd.en 26 ya~ln - Bu sene iki tane boğa - a~ır ! ma ıye ~ e d" uzgSn. Tn~ _ Akhisa; otörlü ve motörsüz vasıtalar nuşma cereyan etmiş: (Arkası var) 
da Mustafa oğlu Hakkı i;ımiode bir jttaeıyonu yapılmaktadır. Büyü..\ : lza l ~e ~ ır~ tn larg aktır Şişli: Ta.ltiim C.iinılwnyet c:. otıt:ı.j - Mcıhımed, çdk ufak a<lam bu .. 
~·ı.i Zongukla.kıtan Karahüke ge - bas hayvan cinsinin ıırlah•na lü. ~IY0 'A_r'6al:~nev>la;::n ':;rılan. yer- ı:aııııjı, H. 25/5/9.f.:? raz.a.r ve PAZal"tesl. - Benim de gözfum kesmedi... Go··r..u"·l . l . 
titken trende öfmüştür. Ölünı şilp- zumlu olan bu ışle beraber ta. 1' 1 _ _) L erkcık ve kız sanat O- TahHim ve H.ısköy: Tıaı.$m ('iimbunl - Nasıl yenmiş bu Karaman - - ış erı 

Jd · ~ k d.. ·· ı · · ol'Oe ıou sene yet c. Otuaj ıarajı, 2ı;. 2'l'/.J/9t'? Salı dayı falan ibe?. f 3/1 de) heli görüldüğünden mü eıumu":1ıl vu· . c!"'.8ınıkn uz:ghu~ enmıe111bü~ : kulları inşasına 'başlan.acaktlT. Maa- Be''ki (Ba, tara ı 
r.-1• 01•0 huzurile Karabü.k Demır t ı ıçı a a na ıye ve ·ı h · ve Carşamba. - Vallah inanımııyorum... 1 • ..ı· s· k" k ı· arfl = 1 :~k nk .. lnd ~ ~--'- . 1 - : r if Vekaleti l:azınıg~ıen ta sısatı a. . .... d . d h t "d' geç.k ı nQ•r. ır çe ım ·uvve ı v 
Çelik hastanesinde başhekim ve o. yu oy er e ta:vu.K. ıstasyonıarı : S tep- .Je'-ı" ko""v egviL BeroırLu merloezi v~ Kaı.ımp~: Tatk_ hepsı olu erecesın e asa 1 ı. b k kk t.- ekısetit' 

1 •

1
yırımıstır. avaş ocı Kı .. • j 281• 1 V ll h bo d kl öl<lü u uvvet muva a ı :, 

peratör Tevfik Menem.encio.ğlu. ta- yaptırı ımJştır. ! , t"tu""su·· ı_"l:gesinin mühim bir siıu OıimhW'i~t C. Ot.t~j garıı. ı, a - a' a E. f )d"~n. u_ru .. a.. - ·vasak meyva oluşundan, bazı alı• 
l z . böl.... ·ncı d fenni • meın ens ı oo 9~ Porşembe. receğim. .. enı ırnızın onune U- "' f . . dı' raf:ndan yap! an otopsı netıcesln - ,~ytin -ı;esı ._ e ,_ e v I : ihtliyacını kareılamıştır. Ve burada . 1.taj ' ~ valıde de men aat temin etmesın 

d • H~,'-'-ının ...,.elile öLdügvü anlaşıl. •artı.ara uygun oı.ara..: a!?aç ar : . b " iL t- k ı._u~'"'·r Gal-....ıa.: Ta.lııstm Ci&mlııı.rıyet (). O zatacagım. .
1 

. 
1
. B k ' ·ı b ··ç ,.111 

- -~ """ "$ - • ı uaya urUJITI ._..~ · l k b d n- de ı en ge ı r. una mu a0 . u u ., mış ve ölünün ddnine ruhsat ve - 'bakılmakta, a~lar yapılmakta- : yıenı 'I" • ıaıra.iı, ~9, 30/5/942 C~ ve C'~ııt~. - On~ yapı aca U ur . .ı.:x:n cuk anınesi 35 yaşında kadın kcfl' 
.1 · · d 1 : ( AooatalaııJil>kıl v.ısıta.uı.r da dahil). ollsam böyle yaparım. d" . . . . b ede• rı m•ttır. r. : Adanada 19 May•• bayramı ı·ık d .. e girer «irınez ısını seven ve sevrnesı ıca \ . ... * _ an a gureş h • • • ··ı·· k" 

Cenub ıehirleri ehli hayvanlar '0(j;j~~i~·~·Ti;~·;~l;~j;·ı,i;·" hazırlıkları FaLih Ask. Şubesin~e~ı: h?yunddur~!~a altıma alıp yen~ce- ~~a~ta 1!~n:e~~;:~ak~ı; unceye ~ 
.. -,·ı-: k l J J• Adana (Hususi) Adanada Qauk ve ca.n.<rı7. na.kLl Vi\Slta.la.rmın ğım, ernı"'.ı. B L .1 ,,, d "" ..• I . . açl 
.cıe ..... ~ t t n v r ı . . . .. .........,., k d k ..?i d n e ayan ey- uşunce erımı 

A • ço~u ren a ın a ca .e 19 Ma ı· Gençlik Bayramı hazırhk- 9-l2 nlı sayam a.,a.gKLı.k.i ~rde .r-h A!brnıed. o a ar en<U .n e - . v. • • •• • _J • • k" bd' 
A_ı_ (H ) C ub --Lır ) · (H •) E Ik ·· Y ~ • · A d vl b. ,,.1 9()y1edıgım Jçln umıu eaenm ı o-üna ususı - en il'<"' zmır uısu&ı - vve ı gun l il ı_ • t. B .. şeh;r stad•n ~rljk şubesi t'ıtisı.iindeki meydanlık. min idi ki. rnavu Og' unu ır "' - .. .. TEY7 c 

1 . . 1 7 M ö l k l art erı.emıt ır. ugun • . - 1.1 vı Ab . zur gorur ~J;o leri ehli hayvan ar seI"glal ~- 1 dem~~ten Tireye . geme te o.~n da büyUk :bın- pyova yapJlmı~tır. ta M. M. mükıellefı!(cti koıui-~yonu hu. de hem de boyunduruıua mag u n~ ma _ _:_o--
ısta Antakyada açılaca~tır. Sergı- Ödemı~ posta tTenı Molla mevkıın- ---o 7JUl"unıl-A ya.pılll<'.a~·mdo.ın s:ı.MbleriW.n ede<'ekti. 

ye bütün cenub bölıg~lerınden hay_ de hat kenarında oynamakta olan M d' V l' V k"lliği mııaVY~n gün'ıerdt' nakil vas.tıa.Janm Hülasa güreş başladı. Peşrev ya- Asyanın içyÜzÜ 
vanlar İştirak edecek.t1ır. Mustafa kızı 2 yaşında ~erim~n a.r ın a. 1 e 

1 
. Va bütün yedt'i'' tıeçhiu.tl&rile birlikte gt-_ ıpıvorlaı.ıdı. Ar:navudoi!lı.ınu.n pc~- (Baıtaraı 3/1 de) 

l l d
. . . Sar;hana çarpmış, yavruc~gu agır m· ~aııdm .CHu;ı:;! -

1 
Marahş imi; lıİl'mereri. g-etirıniyeınt.ır ha.kkında ka.nu_ r~v: na7arı diki\{ati ceJ.bedıyıordu. kıüçiik toprak sahibi çiftçilerin r~ 

ıkenderun be e ıye reısı surette yaralamıştır. Zava lı ya.v • ı~ı~e, tayın ~ J ış 0
v an şe ~ oi m-.mele y&plİM'ağı ilin olunw·. şadıgvı ül!kelerin en mükemmel b· 

(Btifa etti ru, hastaneye kaldırıldcağı bir ııta.. v.al ı s.ı Ku-dlr.c~ Kant~lu yen. ~a- Fatıilt ııııeot"kez ve Fener nahiyeleri.: Pa.za.rt.esı. . . J '(~ 
f b tım k Mardın --• h 26 Salı 21 Çar ntümunesidir. Ger~-ehi!"n ap~~,·.,ıı Ad.ana (Husu5-İ) - isken.derun da gözlerini. hayata k:apamıştır. zı esı aşına gl y ~.~ye kT . ~ Oanh v.ı c.ııoını v.ls•La!arı. Şeh~ni na. ıyesı: ' • da büyük çiftlikl~ı· ve bu)V"" 

Bel~diye Reisi Abdurrahman Moo-- Makinist lbrahi?1 oğlu. ~iz hak~ den. ayrılmı.$, ır. onı a .ı ve ı 1 ~12 14 Pm-~bf'. t.; ( 'uma. 18 Panri~. ,amba. . -·. 9 k ~ 
lo v .. ıu ietifa etmipirr. y e.ni beledjyelkın.da Tire müddeıumumılıgınce tah Raşid Demırt.aş ;n da hırka~ gune~~o C~ba. Z.l Pe>">fenibe. • Samai)'a uahi.Yh\. 28 Perşembe, ! mülkler pe- tr .. b alı." H yi 

sa g 1 _,_. k"'- · · i1 • t" kadar gelmeıı bek:lenımektedır. . .. . ~ı .,., rı...- •~ "'Ulllllo l r ım O seçimi yakında yapı acaııu:lr. ·15.ata glrtşf mı.ş ır. .- ________ .- _____ -~ ~ Da.bil:._; _ ~ _..,, , 
.. . ~wr.wvw-w.-rwr••n.••-.wv•~ ~ . 
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elgraf', Telef' on • 
:iZ ab • r1. 

Bu sabahki - !Nakil vasıtiiları bakkında 1 Birmanyada 
temiz leme 
hareket leri 

1 C: Askeri vaziyet :::ı 
Haberler (8aftarafı 1 inci sayfada) tarafa çekilmesile Mihver müttefik... 

• koordinasyon kararı kilometre .imtidadında olan Tokyo. !erine büyük bfr yardım yap lrnıı 
Sura'baya hattı nısıf kutur olmak Ü- oldcağından kat'ı nazar, ber tarafı 

B Sabahk·1 Sovyet zere çiz.ilecclt bir yanm daire da_ k.ı.p •. a .. i$leyt:n il hıç bu tarafı ka. U An'kara, 13 (Radyo gazetesi) -ı caret Vekileti.rı~ sala:hıyet vcriL Tokyo, 13 (A.A.) - Bırınanya- h'linde çok dağıoık bir halde bu • payamıyacağı hakikatini unutma • 

t bg• >J • Hususi eşhasa a:d nakil vasıtala~ mektedir. da bir tem=zı ı::tc.1 başka bır şey' lunduk1arını şimd ye kadar bır kaç maK lazım gelecek.tir. resmi 3 ~ıg 1 nnm te;tkilatlandırılmasına mü- Vekalet, esasen bu hususta bir olma.) an a::;ıtArı harckctle:re devam defa tekTar etmiş olduğumuz Ja -' .l\.fhver de'\iletlerinın önümüzdeki 
teallik koordinası o.ıı hcyetinın bir talimatname iıaz\rlamaycı ba5ıeı. edıl.mek:tedir.Eu :.uıetle son günler ponların bizzat kc.n.dıierinın de, ga. yaz ve sonbahar ayları es.nasında 
kararı yarın n~~mlunacaktır. mışhr. de oldukça ~hern.m·~ etli iki Ç~ yelerini haleldar etmeyecek bır n . - bazı esaslı muvaHak:ıyeder kazan _ ••serçte Bu karar mucıb'nc::! eşya naklL Nakil mükelıef ,etıne. tabi tutu. grupu Bhamı..! ,evresındc tamru;ı:. beıt dahilinde bir parça derlen'p masına gelince: Kendı hes<:blarına 

1
' 1 t" ~ ka"'a nakii le daii'ıtıı11w"tır. Birm:ınyada ve toplanmayı arzu ettiıderine" ve son bundakı· lu"zum ve zaruret ac:ıkar • ne e .. ven~ ı mo or u • lan vasıtalardan bi hassa iaşe o ~ ,. 

vasıtalarile 50 tona kadar olan dd 1 . ; akllnde ;stif:ıde e- husus.le hudud böl;gesindeki Çin Mercan denizi muharebesinden d r. Mihver devletle.ri. bilhassa Al. ven• denİ.2i nakil vas•.tal..arı,. havıvanh 

1 

ma e erın n n · • · kuvvetlerinın artık tek bir ku- sonra bunu daha çabuk tahakkuk manya Sovyet Rusya ile sıkı bir 
'7 nakil vas tal:ırını ve yıi'k hayvan. dilecek ve bunlara layık oldukları manda altında bulunmnö kları an- etıt:irebrlmek iç~n dana önemli gay. surette meşguldürler ve artık pek • ı larını teŞkilatlandırınaK üzere TL ücretleri verJecekt;r. laşılmıştır. retler sarfetme~e başladıklıırına ~üp çok yakınlaşan günlerde bu meşgu. 

mevzı ıre - ------- Çınlking, 13 (A.A.) - Japon he yoktur. . l yet belki dah ek artacaktır. Fa. 
Viyananın Admira 1 Teşrii kun·etleri ~ıdcletlı çarp~ım:ıalard::ı.n Japonları~ b~~el'lenıp ~?P1~.n . .- kat, Alman memleketi diğer tzı.ıaf. 

Ç 1 sonra Yunnnn eyaietindcn atıL ma .husukslun. a e<lıtib' alz etmleg dl ubş:ı- ta.n lngıliz - Bi.r:leş·k Arnı:ıika clev -tal( m I• • t mışlardır nebılece erı t u er ne er o a ı - le"ler n n 1 't d ., 1 1 ge ıyor masunzge . . b . k"• • • say sn mu ema ı,;en ar waımı••, lır~ Japonların ugun. u umumı va. tırmakta ld kla 
1 

•• b'"• 
Moskova 14 (A.A.) - Royter: Aıı'kara. 13 (Hususi) - B. M. M. Sovyatrere göre son vaziyet ziyet1eri gözönüne getirilirse bunlar safın bü;ük u ölç~dek~ek=:ıe ;v: 
Sovyet gece yarısı tebliği: Ankara 13 (AA.) -Fenerbah- bugün Refot CanıtC'zin reisliğinde hakkına~. ba~ı t~_hm nkleıde ~ulun~l-,tirdiklcri boınba d man tayyare fj. 
Kerç yarımadasında kuvvetle - ~e ve Galatasarayla .. maç yapmak toplanımıştır. Tf'Ş!· i masuniyeti (Baştaralı 1 inci ı.ayfııda) F~lhasıkikmumkb·un~ur,J anııat ndeyız. !olar le durmak ız ın yaptıklar• ha. 

rimiz düşmanın üstünlüğünden uz.ere gelecek olan v Jy,manın Ad. kaldırılan bir me-b'us·m heyeti U- Motl<ova radyosu ~ diyor? ı a. a, ugunk alp<>r:hanak;atan 1va hücumiarının kı baskıs altın. 
dolayı ye111 mevz lere doğru çekiL mıra takımı,~ 26. ~a.yısUı hareket mumiye kararı almadan tevkif e- Moskova 1 3(A.A.) - Mosko- adalaBr'?1a en udza. o a~ are at ~al. dad r ı::h - S «on '}efl r ve bun 
mışl nl Alma ba kumandanlı- edecek ve aglebı ihtimal 29 Mayıs.. dilip edilem veccğ:ne dair t~L •va r dy unda ne ıyatta Ametikan hası ırmanya ır ve Japonya ı e ları b şı d b ç·· ·ı d .. d .. k 
ğ e ır. ttig· ~·e Kere.. muh&rt- ta lstanbulda bulunacakt r. 1 7 ki. lmı esasiye ~ncümeninin mazıha 'muhabirlerine göre Kerç yarım a. bu iıarekat sahası dahilinde bulu - 1 nd _a n ~b nf orçı. duşu~ ~ 
b~~~~!J~eAı~aniar lehinde bittiğin- şi~.e~. ~~r-~k'ko~. olan ~u. kafBe iki tao::ı üzerinde uzun milz::ıkerele; dasında muhC\bere 

1 

devam ediyoır. nan mühime~ k1?1~vkcud1daki Japbon ~;ad;ge;.1~an :n~m~:k:ı~e a üz:ri: 
den' Almanların çok mıktarıda e:sir klulbumuzun mumessılıerı ta .. afın - cerevan ettikt0 n sonr:ı tesni ma Bu muharebele.re hem Ruslar, ordusu arasınua ı 1 ma ve ırtı at 1 k. "dd 

1
. , l 

d h d dd k 1 k J - ' ' " • k" ç· d · · b" Ç ne yapı aca şı et v aevam J \•e top aldıklarından ba.lıse<1en an u u~ ~~~ı anaca tır. sun'oveti lkaLdırılan bir meb'usun lıem de Almanlar pek büyük kuv - yolları §al' 1 m entzı, cenu 1 n h h'' 
1 

... k .. 'dl 
K l · te\"k;fi için tekrar Meclisten ka.rar "•ıt•ler cı"'ırmü~lerdir. denizi Malaka boğazı ve Bingale ba~]a 

1
uc

1
um arb.na h buyuh .. uın1 .e

1
r tebl'ğ yalandlT. uvveti er rnız J } •• .. b 1 - ·- ~ k"' f . 1 d b" ag am -ş ar, u ava ucum rı e 

muntazam bir şekilde ric'at etmek apon ara gore almaya_ luzı~.m ll urımadıgı hnk- Alman kıt'aları sünri, piyade ;re dor .ezı 81 ahlil' adn d~eçBn d7.U~ ır temin edilecek büyük .eah.ş '\ e ge. 
te \'e ilerliyen faşist Alman kuv- kı~da.~! .encurnen mazbatası kabul lank birliklerinden müıekkebdır. 

1 
enıJz yo ~ a 1~ «;, ır. u en~z ~o- niş tahribat net.ces'nde cepheler • 

\"etlerine ağır zay1at verdirmekte- (D·-tarafı 1 inci sayfada) edılmış'tır. D" an piyade birliklt!ıi arasında u, apon arın ogu ve cenu atı d k" Al M h m 1 
-.-g Meclis Cu:na giinü toplanac~k- İtulşım ve Rumen birlikleri de var- Pasifik ile Bing.ale köı fn· nde elde e b1 

.... mk ~~. ved • 1h ver to ~-·uı arıdnın di. ğı altında ı.eşrcdıyodar. ayan . b 1 d kl .. dd"d en uyu ıow.ınıı ga ını .::'"K.I e en 
Harlkof kesıminde kuvYetleri - Berlin, 13 (A.A i - !\.lman or. tır. ---o dir. e-t~ ş t ~.nl ul arı ;;tll>!a b ~e Alman dah'I ,,. 'ı. vin 11 yıkılacağı_ 

rniz taarruza geçmiştir. Bu kuv - duları başkumanılanhğm..ı göre, Rus kuvvetleri Bi~incikanunda mutbevakı usbe: edşa1' a, c{~ a ~.e '\e bu suretle ha.rbin son tal hı • 
Vetler mLıvaffal:ı'vetl0 ı'lerlem"'k - d h b Japon fayyareci'erİ Kerçı' Almanlardan geri alan gP-ne- gnr a arşı ır erce.eye a ar mu-

• J " "" Kerç varıma asıncla mu nre e d f ı hf b h ld b ı nin kendi tarafLu.na temayül ede. ted . J 1 K J f kumandası altında • a aa ı ve ma uz ır a e u un-ır. Alıman ve lbınen kıt'alar.na ei- p raş .. tsU"Z at'ıyorlar n oz 0 un ı b b t ·ı ı l B' ı "k ceği.ni z.annetmeğe başlam ardır. Cephenin d·g~ er kesimlel'inode Ö- zd l' , t <l ~ 1 d•rlar. maka. era er ~ z ~r e t eş! 
verişli bir tar .! g,. ·şmex e e. k.o hf il d" anın Amerıkahtarın mutenazır<!n Seylan Bundan b'r hafta kadar evvel bir 

nomli h · ç bir sev olmamıştır. varn ediyor. (Bqtarafı 1 inci sayfada) Mos va ma e etrı, uşm d d A 1 · ı y · İngiliz hava mare<>ah: «Elimde yir. 
---o--- Rus cephesinin digver kesimle- Japon öldüğü tahmin edilıyor. Bu Kafkas:ra'ya ulaşmak için yaptığı hu a .asın al ved ,ı_"'.11hstıra Y~ 1 e denı 

K Al · 1 ·ı · k 'd" G ne su arın a oıı a~a nava ve e mi hin bombardıman tayyaresi oL t man rinde de taarru! veya mtldafaa<la hususta birı;:ok nazarıye er ı er. taarruzun püskürtüleceğıne anı ır. . . . • erç e bulunan ve ce·...he gerileıinde de sürü1'mektedlr. Bu nazarıyelerden ler. n zl luvvh eli~edr nıbüsb'da~a .. fazlhal"karttdır. sa da bunları bir defada Almanya 
pıu ma arı a n e ulun te ı e en üzerine sev'kedeıbilsem ha:b o anda 

1 bo~vik çete!erıne karşı hareket birine göre, Japon pİ!otlar! yere dd d'l J ı b' B · · b. · •· taarruzu nası . t rk kuvvet- d" . l k . dikleri takdirde A- A "k F n a mMUn a e l emez. apon arın. .ter. u yırmı ın tayyarenin o • 
eden Alman ve mi.ıt e olmak. ıntr~,~aal;ıal~l' Amerı'kalıl::ıı·ıı1 merl a - ra S Fransız Hindiçinisi araz"sinden Vişi nümüzdeki birkaç ay İ!;ind~ temin lcrin faaliyeti muvaffak vusı i:lıl'Y .cı·ı • " 

başladı?. tadır. ikenıdiierini öldürı.ecekleri ha.kkm-ı (Bıqtara(ı 1 inci sayfada) hükfunetile akde'.111iş oldukları m~- edileb.lleceği de kuvvetli bir ihti • 
da memleketlui taraf ndan va,..,ı-ı . .. kavele madd~lerıne uymıyacak hır mal dahiline girmiştim dmışti. Bay 

Şark cep::=..~!iden Macar lan propa(J'anday;-ı. inanmışlardır. ~l.nan telgraf ~ııberlc'!'me. go.re \tarz.da İstifade e!tmek istemedikleri Çörçil de 1 O Mayısta söylemi§ ol. Bcrlin 14 (A.A.) - Alman baş. 
kum.a.ndanlığı Kerç muharebesi 
hakıkında şu malfımatı vemnekte~ 
dir: Hüıcum şiddctlı bir topçu ve 
hava kuvvet erı tarafından hazır. 
landıktan sonra 3 Mayıs sab&hı 
başlamışt r. Kıt'alar mız kara 
maynle11 \ e zırhlı hcndc'kler ar
kasında bulunan düşmanın üzeri
ne atılmıştır. Düş:ııan ılk hi.icum
da tamamıle sar::.1 mı tır. K t'ala.. 
rıımrz Beri harE:'kc-tlerini doğu ve 
ş?nıale doğru inkişaf ettirımşler -
dir. Düşmanın herhangı bir no'k -
tadan kaçmasına meydan verilme
tniŞtir. 

Kıt'alarımız 11 Mavısd::ı Azak 
den'zi !kıyısına varmuğa ve düş ~ 
manın bütün ric'at yo~larını kes ~ 

' nıeğe muvaffak olmuşlard1r. 
Her taraftan çenilmiş olan düş

manı Alıman tayyareleri imhaya 
b~la.mı:şlardır. 
Düşmanın sıkı çemberden \kur

tulmak için )apmakta '•Buğu bü
tün huruç hareketler; püskür. ül _ 
müştıür, dem·r çember bü-:b"itün 
sılk.ıştırılmıştı:r. Bu çember ·ç:n -
deki clü'Şillan ya imha veya esir e
dilmiştir. 

Esir ve ganaim miktarı saatten 
ı;aate artmaktarl·ı-. 

-o---

F r ansa Amerikaya 
şiddetli bir nota verdi 

Avuslraly; hava ktıvvct1erı men- amual Robert B rıeş~~-·Amerıka ıl~ görülmekte olduğu gib' gerek bu olduğu son nutkunda ibu 
Budapeşte, 13 (A.A.) - Ba~v~- sublarıntlan··Mr.ı k'mseler, Japorn- .son anlaş~ayı ak~eh,gı za~ıan dog rnıntakadan, gerekse T c.ıyland üze. husustan büyük bir ıüv~nle bahset. 

k'l Kallay l:ıu sabııh sark cephr>sı. lann paraşi.itlerle atladık~arını ve rudan dogru~a şefı ~l~nw ~rnıra1 Dar. rinden tesis olunacak irtibat yollar~ m' ştir. 
ne g'den l\hc3r terotıller.ni selam .. bu para.,"1itlerin aç•lıtfke".l patladı- ~a!fl.n ba~~-e~ıl rnuavını gı mak~mı~ı da gene uzun bir deniz yolunu ta- Ang\o..Sahon şefleri, Almanla • 
lamı~tır. 'Ba5>\'ekil söyL~cl'gi ks dını gördü\kler'n! söylemektedir~ ı~al. et't 1~1~1, . fakat wbu vazıyet n mam1ıya1ak nisbeten kl!1i kara yoL. rın Rusyadaki m""°'uliyetleri dola 
nutukta Mac::!.r a~k.,rler'nin ş'md 10· d d · ld b ı H lb ı "'J'b 

b ler Bu müsahicller"n miHalea ·na § m 1 egı~ ş 0 ugunu ve un • larl halinde bu unacııkt r. a U{ı yıısile'ayni ,.;ddet ve derecede ola . yeni vazıfeler karşısında ulun- · d d 1n ı A kaluarın maksad 1 ı 11 · · d"kl · ,... 
k .göre, Japorılar Ül"\ varpc'ler nın e.. an ° Y mer . . .7 apo-n ara. e er ne geç~r ı erı ge. masa bile gene ehemmiyctl' olacak duklarını bel• tmış ve demist'r ·ı: sır ed"lmelor'ne m ar. verme larını elde e~ek. ıçın V c~~-ye mu niş bölgeler.de tam b r emniyetle hava mukabeleleri karş sındn acaba 

Bahis mevz ltı olan Macar hu- mek iç'n bu p ra t , • bılhassa racaat etme-len lazım ~eldıg nı A - tutunabihnc:k için bugün mevcud b .. 'dl . . h kk k . b l 
dudlarında bu'unan bir düo::rr.a 1 "k h"k" ti b"ld"nni .. fr Fa d . . ib ., __ ı I'- ·ıA u umı ermı ıta a u ettıre e • 

S .. bu se'kikle tertih ed'yorlar. mcrı a u ume ne ı ·. enız ırtı at ve lKlllHU yo ~rına ı a. .n.ı .d. ' A ,_ _ 
yenm-ek değ'ldır iz du"'manı "" o · kat Va.şingtQil hükümeti Martınık vetP-n ve ek olabilecek bir lkaTa ir- ~': .... e~ mı ır · ·· . manyan m•s.ana 
kendi mem~nket rıd"' 'ı cneceksin·z. G l"k b k k m~ıC$· hakkında Laval ile müza _ 'b t 'k 1 I 1• dı Bu tıharıle pek genış olmamo,ıcıı Alman 
Bu itibarla Ma a,.istnn .. tarıh.nde 0nÇ l ayra OŞUSU kereye gir"şmek is'temedıf<ini aç•kça tıot is:eŞ~n;;:y -~:·cit:z:n; d;:nir _ ha1!kının. ve sanayi müe86eseler"nin 
görüLmemi~ b·r teşebbus karşı- (Baştarafı 1 inci sayfada) ibildi.nn · ş. olduğu İçin şimdi ::a ~o: ~ !undan dn istifade 3 urctile ve el- m~it 0k~s~f bulunması onlaT'n bu ü. 
sınd~ bu1un:.ıvoru7 • !Samsun ve Erzunımda başlay•p An bertin bızzat /\menkan teki fler nı yevm yalnız sahihlerile bunların ya. mıdlerının tahakkukunu kolayla~ • 

Be~lin basınının mütale:tları ~ karada sona ermek üzere tertib e~."- ka~ul etme'İ ~veya Amerikalıların km hinterfa~dları Japonlan~ eli~de tı.:abilec~e~ m~? Ke~a_lik ri.i2gar ve 
Berlın 13 (AA.) - Akı;am ga- len gençlik bayrak koşusu bugun 1 dognıdan dogruya hareJ-,..te geçme. b ulunan dogu ve cenub dogu Çın. guneş hıkayesı mucıbınc~ Alman1ar 

zeteleri, Kere varma mevdan mu. memeleket büyükleri ve kalabalık in' laz•m gc!mektedlr. .. • elen geçmektedir. bu ihtimali düşünerek kuvvf'tl' ko. 
harrb"s;:rıde lrn'lantlcın 7 Sf"'rf' 11<'- bir halk kütle~inin İştira~ile yapıL Amerika hariciye naı:ı rının ııo:ılerı Gerçi, Birle~ilk Amerikalılar için tunma tedbirleri alımamışlaı mıdır~ 
nio:: c.:iitunhn· ?lıc;is <'tr:ncı:tdi1:'1Pr mlştLT. Saat l 0,30 da vali yanında Vaş~t?n 13 (A./\. J - A~e ~ ileride kuvvetli ve 'Kıymt;tli bir üs Bunları bilemiyoruz. Yalnız, şunu 

Berl'ner ffj.~en Ze•1tıı'l~ dıvor Tüm Komutanı, C. H. P. Reisi ve rika hancı.ye nazırı M. Hull du.n • olarak kullanılaımamıaeı iç.in Avus - lıildiğimizi zannediyoruz 'k". Ai _ 
ki· Parti Müfettişi, Halkevi Reisi, Te!- kü gazetecıler toplantısında demış. tra1yanın daha fazla va\..ıt geçinnek manlar!n 1940 sonbahatırd ln • 

Korç berzahı ynrına h::ırek('t· nı> mi daire müdürleıi, Park iskelesin- tir ki: . . l l .
1 

sizin Japonlar tarafından zapt ve giltere üzerine y pmıs oldukları ha 
·· .. "l ·· · 1 · · A i'k Bırleşık dev et eri e · ·1· w ıl 1 "hi f üretli bir tanı.in duşunu ınu5, de kendilerine tahsıs olan yer erını · mer a ıstı asına ugraş mas Zcl ren ay - va hücumlaTtnln, dü.nyanın gemş 

C M · ·k k.amlarl arnsında ya • d 1 'b' ·· .. ·· F ka.t J } ciddi bir tarzda haz rlanm~ş ve alm•şlarıd·r. . arımı ma 
1 

: . • • . a a ı ~ı 1 goru~ur ... a · apon a. - kısımları üzerine yayılmı b r vazi. 
enerj'k ıb'r t r"da yapılın ~tır. A_- Bundan sonra Ebed{ Şeftt'n Mıl. pılan anlaşmaları \ şı hul.um~tı ~~ rın,. velev ~ugunku zayıf d~ru~ıle yet'te bulunan İng' iz imparatorluğu 
zimli hücumu ile, Al~a:ı a~kerı: li Şefe sembolünü taşıyan bayrak 'll,1'Sln. t~nı1?asın, ~uı~un ~n:erıka • d~hı ol~a ~hır .. yan ve ~CT !er ndc na karşı olan tesiri İ.ngirzlrr"n bu 
bayrağ:mıza zafer e I:lın takm,ı~ bir motöJıle ve bir heyet tarafından zıyetı uzennde hıÇbıT tesın olamı Çm gıbı hır duşma?v ve b~raz uzakça defa Almanya üzerine ynpa akları. 
tır ve şim<li r.i)rcil daha evve kı getin1erek iskeleye çıkarılmıştır. yacaktır. o'lmakla beraber dıger bır yan ve .. 

1 
k ld kl h" 'ni 

gün şarktaki "'vaziyetı parlak bır Bayrak is'kelye ç kınca tümen ban- l _ ._ gerilerinde de B'.rleş'k Amerika g' - nı soy .e~e ·te ~ u ar~·ı l 1~ • 
tarzda ,n;; •prıneye cal ş1 ~ı İn 'l•z jdo"u 1 tik lal marrmızı çalmış, mü- , - Bütün stanbulun ~ bi kuvvetli bir düşman bulundukça rdı.n tecıhrı e mh~ ·ayel<ıe I! 1k~1rme ~ : 

0~ , 'k t .. .ı ·ı · · · h · .. d' .1 1 · 1 1 ı ır ve ava ucum arına arşı ıyı. ha]kma karruıl K hak ·a ı nasııı teakıben valiye ıta.kd"m edı mıştır. alkı.ş]ıyacağı fılm şa eseri mu~ema ıyen l er eylp yayıma ar k'· .. d . b" 1 _ •• 

" · kl g l · · k 9 d h k'k k h l d O otu aıma ır Korunma ı;:aresının anıatacağını du•·uı.ırr•e e mes u Vali bayrağı ilk ıki kıl<>ınetreyı o. Bu ak~nm saat a a ı atte ço ma zur u ur. nun ... . h k.k l . 
dür. , şacak olan atlete teslim etmiş, atle- EL HAMRA D A için Japonların, zaten Avustralya bulunacagı bı1r a 1 at 0 makla be. 

---o · L k · d bando v· Hin li tan dolaylar nda yağmur raber Alman arın una vatanluını 
t•n nare etın l'?_ sonra gcdne 1 1 f . c . 'l 'b b "d l ıl' ı k bu hava tehlikes" ne ic.ar~ı dnh kuv. tar<?.fından crDag b şını uman a - mevsimin en büyük fi m za erl mevs mı e eıa f'r sı r f" ı e c - v 

mışn marşı çalınmış ve bay1ağı ha- milyonlar sarfile ve yüz ib'n - ]ar d~ baŞlamış bulund ":undan, iş- vetli tedbirle korumak zorund. oL 
rw1 ko 1.!CU bunu b'rinci kilometre !erce orduların iştiraki He gal"nin tamamlanma 1 ıcab eden Ye d.ukları muhaıkkaktır. B.~ ted_b rl·e· • (Bqtarafı l lnci sayfada) l b d d t 1 z1 
t <>•nd bt"kl' en 2 No.lu atlete tes- çevri en ni Gine adası mü>tesna o1mnk üze- rın en aş:n a a, ngı erın soy. 

me al,nmış veya lahrıb cd lmi"'- lirn etıni tir. O d lar re artık Avustralya ve Hindistan he- ledikleri kadar tayyarenın tem'n'ne 
t:r. Kerıç 1 

• kametınde t;:~~:~~ Bu sur~tle her iki kilometrede b"r f U deAer'ni bırakmaları, Lu hedeflere kadar geçecek b'rkaç ay zarfında 
dü~an bakiyeJ ıin n d ğisen atletlerle Havzav götiirn- Çarpl ırken karşı şimdilik büyük ölçüde örtü Sovyet Rusya ordusunu ıiir tle kat"i 
devam ed·ımek cdır A ı '-1 'k "f 

bölg d lecek o1 n 'bayrak 14 May·stn - ve emniyet tertibatı a ru ıı; a ı tı a b'r şek.ide mağlub edeb.lmek, Sov 

Alman tebliği 

Yanmadan n s~ 1 
. d n .. c masya 'b9lgesi atletine tevdi cd"lmi Tür.kçe söziü etmele11·, Birmanyadak · İngil' z..Ç 11 yet Rusyada daha gen" f sahalar ve 

- muhar be _ta' ya~.c c r. en m~- olacakt r. H'ç h'r flmle kıyas kabul et. kuvvet1erinin ma v~Ub edildıktf'n son kaynaklar elde edebil ek. ondan 
b un r~kkeb t~~lc.r dun 

4 
kuçuk na~: Erzincanda meyen muazzam sahneler, ra lkısmen dağıuhr\ış ve k ~en ~e sonra da İngiltıerenin mühün b' r can 

t ta- liye ~~ srn. b~tır.mı lar ve_ bıı Erz:ncan 13 ( A.A.) - Bavrak, harbler. dehşet veren çember içine alınmıs olm?lnrıle, Çın damarı halinde olan Oıt~ .. arka te. 
v lbazı çok küçuk gemılerı hasara ugrat- bıı"'Ün, saat 14. O da Rnfabiye at- vak'alar yardım yolunun k~i!ınes 1 ve Ja • "h d r k Japonlarla birlikte 
ko "mUŞ.. _, ... ı tl r "' k . . ·b~ ç· d k' veccu e e e 

u,,,,....ar. ı · . , letkri tanflnd::.ıl"l halkın <!OS un Not: Fıtm·n 15 kısmı ib"rden pon kuvv~t}erı~ın ~e.m: '. ın e 1 burası!!! tazyik suretile İngiliz im. 
Lap~nya:lrt Alman - Fın kıta- tı:rzııhürlC"ri1e ltaıısı1nnmı5 ,.e hü- '- gösterilecektir. Yunnan vılayclı dahı1ıne gmmelP - paratcırluğuna karşı end rekt bir 

ları içın muvaffakıye~le nelıcelc: l{"imet dairesınn bırakılmıştır. - rile ayrıca tamamlanmış olan fır • mis'lleme hareketi yapmak gelmek. 
nen muhnr~be erde duşman Luhı sattan biılis:.tifade Çinle İştigal" bnş~ ted. 

·-..:ı "4 N d ır 'l\fayısa ,. y matinelerden itibaren ır. bö]JgesııJJUe ~ ısım 1an_ .. ı. : 1111"' arı n J maları, bu arad yukarıda zikret. Son telgraflara göre de Sovyet 
'k d · 11 binde:-ı faz a o u veıım s- e · ... · · k ·ı J 11 · 

a aı . . • . , ;, t g mız ara menz yo.unu e erıne 8 ka.rşı beklenen taC\ııruz ha 
tir. Şimal Buz denızı san lındc \<.: TA s sı·nemasında geçirl:':rek tertib ve tanz.m eyleme - keti K•r m yarım adasında kıs. 

Yahya Gal b vefat etti MuıunanSk Jimanırı.da ~uharebc 1 i sonbaharn kadar bJ ·~ b·~·r. :en b şlamışlı.mlır. Şiır.di yapıla. 
ve stuka tayy r CT g.em erC' ) . p d.kten on:~ v~ .Avrupada~ı Mıh - rak v bu ha'l'ekl"tin ını..· !laf safhn.. 
tılkları taarruz1ard~ bılh~ a mu: Yeni ve gör ·ı "ş 2 büyük n:n birden ~ v~r miitt f i{l nnın de arr: sonb - l r d k'katl .. ta1c'b etmek ir 
vaffak o muş~~. r. ~ bın tonluk o·· L D u·· R E N h Tda Ortaşark hav 1 s nı tehd dt' Emekli general K. D. 
b"r şileb ile küç-H bır vapuı t h- KARMELJ• TA bul b lmt>ler ta d de 
r"b cdilm:ş, 4 büyük P k ı)C gem... larla s kı 'ş bi li.ğine geç"b f" 

sile b'rkaç muv aı'1 gem s· c ddı • A ş K durum tf'min etm 1 ri k ndiler 
hasarlara u tılm tır. D r b.ı. EVLENiYOR. d hl\ faydalı olac w d ı iinc 11de. 

t nb d · ol yiz. Bu müddet za 1 nda Am r'k 
ması muht m l T. Don nm ya (Fransızca sözlü) J lar n Avu tr ly ta l c k ıv • 

2 saal'1ık kahkuha .. 1 k ani mensub gem 1 ~rle ı b ğı vapa 1 en guz aı rom Vl"~lenebilmeleri 'hf' 1 mü-ukıin o -
muharebe ta:vy[lr Itri bundan Baş Rolde Baş Rolde 1 caktır. An k bu karı d , R"r-
baŞka şimal burnn böl~esınde bı 1 LUPE VELEZ KATHE.RlN HEPBCRN ıle k Amer"ka kuvve l iie m lze -
düşman denızaltısım batırmışlar. me!linden büyükçe b' k m n bu re s 



SON 
& 

Mayaı 

Suikasd davası camcı ustası aramyor 
bminl~ fişe fabrlbsmb ,alış • 

ına.k aere blfiı:&1,1 tane cam.cı mta. 
sına ih~c •arılar. Talib ola.ntarın 
İ.ıdanbdia Divanyeluatla 79 numa. 
rada Bay Resul Rahmanlye mil 

(Battaraft 4/1 de) 
cTürkiyenin ha1kiki düşmanları 
kaçmı.ş ve gizlenrni.şlerdir. Onla
rın gayesi bu hadise ile komun ;st. 
lcr.n otoı·itesini kırmak.tın d:!me. 
di.rn; ben. cTahrikç'.ler, demokrat 
nııemleıketlerin gaddar düşmanı.. 
d.Mar. DolayısJle demokrat Tür
kiyenin de dü~man~dırlar. Onların 
gayesı yaptıkları suikasdin komü... 
ni.stler taraimda:ı. y~ıldığını biL 
dıUımeı~le So"'Yet vatandaşları a. 
leytıine isnadatta bulunııyorlar. 
Bu suretle Türk makamları mü
vacehesinde ve Ttiı•k efkarı umu
mi:yesinde Sovyetlerın itibarını 
kmmalk istiyorlar v~ Türk - Sov. 
yet dostluğunu sarsmak istemi
yıorlar .. dedim. 

. Reisin cevabı 
Reis, burada Pa.vlQfa müdahale 

ederek: 
- · MaıHkeme, siy1setl~ meşgul 

olımuyor. O, suçlu kimdır, ya!nız 
onu arar. Bulursa cezıı verir, hu
lama.ı:ısa beraet ettirir, gider . 
. Pavlaf, üçüncü olarak şunları 

ooyledi: 
- Dosya 6, sayfa 6, sat!r 10 da. 

ki ifadem de yanlıştır. Ben de, 
Troç'k:istılerin p,ayesi, bir sınıfvı 
hMcimiıyetini tesis et.me-ktir> de
m-edim. Ben, cAibdurrahman ken.. 
di ifadesinde proleteryanın sui. 
kasd yapmakla zahrini temine 
çalışı yodlar. Haı:ırbukıi. Abdurraıh. 
man bu ifadesile kendi adamlsrı
nı ve kendisinin hüvıyetlerinj a. 
çığa vuruyor. Sovyetler, bir sını. 
fın htaıkimiyeti için çalışmıyorlar. 
Sovyetler, bugün vatan harbi ya
pıyor, 26 devl~!in istıklal, namusu 
ve hürriyeti için çarpışıyorıar> 
dedim. 

Reis, burada Pavlofa gene .ihtar 
ederek mahkemenia Sovyet hü
Y.t.metinin ne maksad takib etti. 
ğmi araımadığmı, mahkeımenin si. 
yaseHe meşgul bulunmadığını söy 
liıyereık: 

- Biz, bombayı kim, nerede, 
nasıl, niçin patlattı? Bunlan arı. 
yoruz, dedi. 

Bu talebler hak!lc.ında iddıa ma. 
kamınm ne diyeceğ; soruldu. Ke
mal Bora, Pavlofmi yapt!ğı bu ta. 
leblerin yersız ve manasız <>l<lu. 
ğunu beyan eder<Nc yalnız müşte. 
rek rapordan Pavlofun anlayama.. 
ckğ"ı ikısımlarm okunmasını istedi. 
Gereği düşünüldü. Evrak, ha

kime ve naib Bayan Hayrünnisa 
Ha'Zer huzurile ma'!.nunlara hafta. 
larea tercüme edildikten ve dnsya 
mulıte-.iyat1 teııcüman vası1lasile 
de ayrıca anlatıldıktan sonra Pav
lofun dkunmasım istediği evrakın 
veya bunlardan bir kısmını~ ?-
kunıması hususundaki talebın:n 
reddi11e ve müdafaalarını hazır1a. 
mak üzere evrakı tekrar tetkik 
etımelerinin mümkün bulurun&.s1-
na çoğulukla karar verilerek tef. 
Mm kılındı. 

Müddeiumu:r i muav:ninin 
sualleri 

Bu sırada, müddeiumumi mua. 
viıti Kemal Bora, söz isledi ve maz 
nun Pa vlofa bazı soracakları ol
du.ğunu beyan-.ederek: 

- Pavlof şimdiye kadar hangi 
tariıhlerde ve nerelerdeki konso. 
losluıklarda çalışmıştır veya me. 
mur olarak bulunı;,ıu~tur? 

Pavl.of, Türkiyeden başka hiç 
bir yerde çalışmadım, dedi. 

Reis ilave etti: 
- Ba.Şka bir sıfatla başka bir 

yerde çalışmadın mı? 
Pavlof: 

- Hayır, çalışmad~m ve hır yer
d~ seyahate çıkını.~ değilım. 

Müddeiumumi muavini Kemal 
Bora, suallerine devam ederek 
şunları söyledi: 

- Pavlıof, Sovyet memurların
dan Yumaniycf ile beraber çalış.. 
mış mıdır, çalıştı ise nerede bera
ber çal~ış;tır? 

Pavlof, durdu, hafızasını yoklar 
giıbı bır vazıyet aldı ve: 

- Böyle bir adam, hatt-a böyle 
bır ısım biLmiyorum. Bu isım rus. 
ça mıdır? · 

Müddeiumumi muavini: 
- Evet, diye cevaıb verdi. 
Pavlof: 
- Böyle bir isim tanımıyorum. 

(Elini . havaya doğru kaldırarak) 
J tlıl"Ollof olmazsın 7 

Reis: 
- Bekki o ohbilrr. 
Pavkrl: 
- Şar'.ki Sibiryada Tita şe'.hırin

de benim Jurolloi adında muallim 
bir arkadaŞtm vardL. Onunla be. 
raber 1929 senesıne kadar muaL 
limtik ettik. 

M.üddeiumumi muavini: 
- Aıylni ,,eyleri sormuş olaca

ğ~m. Paıv\oıf tasrih etsin. Romada 
"e Sıofyada buhnmu.ş mudur? 

Pav:lof: 

- Ne Roınada, ne de Scıfyada 
bulundum! 

Pavlofun hüviyeti 
Mlüddeiumumi muavini: 
- Pavlofa tevcih ediimiş olan 

suailerin cevabların~ iU anda al. 
mış bulunuyorum. Bu suallerin 
seıbebsiz ve yersiz olarak irad e. 
dümedi.ğinden eminiz. Tahkikatın 
bidayetindenberi kend:sini bize rna 
swm bir ilim adanu hüviyetinde 
tanııtımalk. jçfn çalışan Pavlofun 
~aıki'ka.1ıte ilmi etüdlerden başka 
i.Şlerle meşgul olduğunu anlamak 
1JOr olm.a·sa gerptktir. 

Şiımdi, yüıksek heyetinize vere. 
ceğim izahat az evvel ken<lısine 
tevdh edilen suallerin manasını 
teba1rüz etıtireceği gibi, teyidi ha. 
linde de bize şahsiyeti hakkında 
esaslı ve daha kafi bfr fikir ver. 
meğe saiık olacakıtır. 

PavJofun Roma ve Sofya
daki faaliyetleri 

~ raeu•n • 

Daktilo Aranıyor 
Pransııoan. hıüdüle •&kır İstanbul 

ve.va Anlı:arada oalı.şmıı.k üuıre eltE* 
nya. Jııadm sekiz daıuno a.Juıacakt1r. 

tstsülıeriıı Tün: .ıı:iundan olma&ı şart. 
tır. Tahstl ~ilerine '~ şimdi(fe ka. 
dar oU.,t•ıan yerlere alıi mal1iırtaa 
mabteYl bir mekıııbla İstanbul Posta_ 

ha.nesinde '122 namaralı ııosla. kuıt•u.. 
na müracaat edilme.si.. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ) Ağrılarınızı Derhal Keser. 

icabında günde 3 kate alınabilir. 

SÜMER BANK • • 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
MÜESSESESi MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Pamuklu Bezi Kuponlarının 
Dağıtılacağı Hakkında: 

MiiessesemPı: Mata-zalanrulan halk& niifu:s otb:dıanıl&rt mukabill::nde yapılmakta olan ıpamuklu mensucat (Basma, Paıt.iııılı:a, Kaput bezi "" saire) satlli• 
bTınd&n şimdiye Lldar istila.de edemiyeoJ«in de mal ala.bllmeleriru temin için müessesemizce Uız.ı.r olunan teni kuponları memurluımız vasıt~ıe 
evi.ere da.trttl.a.eajınılan sıa.ym b!llkın aşahb bllditıilen h11MJ91.1ıta dikkat \'"e ria.yet etmeleri rbıa. olunur: 

1. -·Bu ku.p1H1lar, Yerıı Mallar Paza.ııla.rında.n şimdiye kadar gerek nüfus oüzdaınlıaırı muka.bilınde ve &"el'.ek resmi cJaireler mu.~net.leri nsıtasfle 
mal aıa.mamL'jlara dıağ"ıtııa.oatınıl:ın tevzi memurl.armı.u:a, evvelce pamuklu mensııca.L almayan ve nüfw cüzdan.larmda. bwı.ı. dıı.ir işareı bU. 
hınma.yaaılara. a.ld DiÜfus ciizdanla.rı gösterilmeiıdlr. 

z. - Memurla.rımıza lbraız edlleook iş:ıırel.stz beher ntif•us cüzdıuıı mukıabillnde !beş ın.etrelıik pamuklu almaya lıaJt Teren ve üzerl:erinde nıımua bu.. 
luna.n bir kııpon vat1Uecak.tir. 

3. - Kuponw ka.ybedilirse Yenisi Yerihntyeoeğlıı.deıı iyi sakla.nma.Iıdır. 

4. - Haflnn ra.hatç:ı mal a.Iablbneleıri için saıtışlar Yerli ~ta.ı.la.r Pazarla.rumı Bahçeka.pıı., Beyoğlu, Kaıdıköy ve tls1rürlar ma.ğıız:üa.rından baŞcll 
İs~.mbul'un muMeliı' semtlerlndıe bu tevzhııtı yıaıpııcak tı.caretb;ineler (Bay'iUlııler) vaBtbslle dıe yaınla.ea.ğmdaın ba.ngt mımar:ı.11 kuponla.rla ne 
samtlerdeld mataz-a,lara ve baQı:i tarihlerde müracaat eııUleceği lııtQJon.la.nn evlere d:ığthlması bit"ID' bitmez Müessesemizce ayrıca ilıin eddlt. 

oeolel.ir. Ru il&n iitte!iM kuı.>On hamiUeri bi~diNle-cek mağaala.ra niifm cözdanlarlle beraber müracaat etmelldllrlıel'. 
5. - Ttsbit edileın giinletde mağa.za.lara :müra.eaa.t etmeyenler ancak sa.tışkuln arkas• a.lmdlkıta.n sonra ta,ytn ve ilüı edikıcdc taril\\erde mal a.labl.. 

lf"ceıklı-rdir. 

Pavlofuın bazı hariç memle'ket.. 
lerde, ezcümle 1925 senesinde Ro.. 
mada ıkonsoloslu~ memuru olara.ıt 
çalıştığı sırada o tarihte gene Ro
mada bulunan Sovyet memuda. 
rından - tes'bit ettiğimiz isme na. 
zaran bu şahs1~1 Jurnaniyef c.'1.ması 
lanın geliJQ'l' - evet, bn şahısla 
birli'kıte kamüııist isyanlnrı <'!kar. 
maik ve f~izmi dev~rmek iç{n ça. 
lı.<,ıt.ğına ve bu tarihten sonra Saf_ 
yada Svatınodciya tkılises;;nde 
Bu1gar kralı Boriss karşı te:tib 
edilen suikasdin, kezaEk 1937 se
nesinde gene Soflyada bolşevik a
leylhtarı Troç:ko.Slovo gazetesinin 
sahibi olan Solonov:ç adındaki za
tı!1 evine konulara.k patlatılan, e. 
vın harab olmasını, ev sahlbinin 
yaralanmasına ve karısının ölü. 
mü ile neticelenen borııroa hadıs-e
sulrıin anıüretıtı-hle!'inden olduğuna 

muUali bulunmakta~z. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r 
Pavlofu esaslı iştıgal sahasında 

olduğu karakterini de tesbite ya.. Kıyasıya para bugunden itibaren 
rayacaik hususa~ın alakal! me•nlE:-
keflerde'Il salahi vetli merciler va. harcıyanlaz telefon on kuruş 
sıtasile tahlkikin~ ve tesbit;ne vak. (8qtarafı t inci sayfada) Şelılr dahilinde yapılan telefon 
tind~arlığı hasebile irr.ıldn bula. ı;anııımamış aervetleTİ'n yığılmasına muhaveresi ücretleri bı.;günden iti -
ma ıgımız için çoık esaslı bir nok.. baTen 1 O kuruşa çı.karılmı,UT. Bu 
taının aydınlat 1ıma lh · t sebeb o1uy<>r. Pa.rayt bol ve kolay ı sına ızme e. ücret telefon kö~kleTinde yapıiacak 
decek olan bu hususatm salahi. kazananlıwr, O'Tla emniyetsizlik gös. mubaberelere de teşmil edilmiştir. 
yetli merciler vasıtasile tahkik;ne terere.k, çılgınca sarfeciiyorlar. Em- 4400 lira ihtilas etmiş! 
karar veriLmesıni taleb ederim-. 1altten başlıyaraik, bütt;r. istihlak e' <<Güzel lLmir» nakliyat ambarın. 
deBdi. .. ~1 . P 

1 
f t .. yasının an-oımal yükselişlerine ba.ş.. da tahsllclar Ali İsminde biTi tahsil 

u ;::;uL. erın av o a '?rcume- ı· 
~ne b~landı. Pavlof ayakta hem' lıca bun1aT seıbeb oluyor. etltiği paralardan 4400 küsur ırayı 

1 

zimmetine geçimniş, fakat yakala -
~t alıyor, ~~m terıcüman:rı lH•:e- ~azanç. ları ta.hdid eı.mek İçin A. narak ad'tiyeye verilm işti T. 

Beklenmekte olan 

DİKKAT: istanbulda 1 a.dedl s kuruştur 
ıe adetlik paket '5 kuruştur. 

Taşrada: 1 adedi 5. 10 adedi 50 kuruştur. 
liyerek tercu:ne~ çalıştı~ı mud- merikan tarızında b ir tedbir naza - Maznun, Su\tıaınahmed 1 ine? .sulh 
deiuımumiınln soolerine ~ülüvordu. . .t.,_ .1 t f kt F "-k d 1 1l•••••ı•••••••••••••••••••••·~ 

B d b
. k ": 

1
. rıye ı I'Dan e gaye muva ı ır. a - ceza man emesin e yapı an s<>Tgu. , 

u sıra a rusça ır. aç Ke ıme . . . . 
de söyledi. Taıbii biz bunu anlıya. kat, taıt'b& edemeyız dtye koıkuyo. sunu müteakıb tevkif cdılmi.Ş'tır. 
madılk. rum. Çiinlkü bizde tüccar sınıfının 

Tercüme !si bitıer b itmez reis · gerçek kazancını b;lmcğe imkan 
karar verilır • · üzere celseyi 15 yaktur. Bir kısmı defter bile tut • 

(TiYATROLAR) 
Me;dıur illiziıyon i$t profesör 

ZATI SUNGUR 
dalk:iıka tatil 0tti. maz. Bunlar kanunun ağları aTasın-

Mahkemenİn kararı dan sJ2Jaıya.k, lk.e.ndilerini kanunen Beyoğlunda «SES, sinema ve tiyat
l'OSUnda her akşam yeni numarala. 
Tından müteşekki 1 zengin progTa -

15 d kik .. .. k d kurtarabilmek yolunu bulanlardır. 
a · a suren muza ere en I 

sonra celse tekrar açıldı, mahke. Ve asıl büyük kazançlu da bun. 
mece Pavlofun Sofya ve Romada Jayıdadır.> mtna devam edecektİT. 
bulurııduğu tesbit ediimiş olsa da. ---------------------------
hi, halen görü1mekte !>lan dava 
ile bir alakası bulunamııyacagm. 
dan, !kaldı ıki Pa:vlofun Sufya ve 
Ramadaıki hadiselerden mahkeme 
alıtma alınmadığı ve bunun bir 
tahmin ve 7.and.an iıbaret bulun. 
duğu anlaşıldığından rnüddeiumu. 
minin talebinb reddine karar ve. 
rildi. 

Bundan sonr:ı müddeıumurrıi 
muavini esas hakkında ki iddiası. 
nı dermeyan etmek Ü'Zere dosya. 
nın müddeiumumilik makamına 
tevdiini istedi. Mahkeme bu ta1e. 
bi kabul edere1< duruşmayı önü. 
müzd~ Çanşaınıbaya bıraktı. 

Askerlik işleri 
Şubeye çağırılanlar 

EmiDönü Yerli As. Ş. Başk. dan: 
Lv. Ttm. All Oğ. İbrahim Üs:ıal 326 

(53138). 
TOI>Çu Tğm. H~ Ot. Şerdelıtln 

Aker 329 (52565). 
Veteıl'ln,er AB. ·rtm. Dikrao. Ot. Sdlsat 

3t'7 (1'7'199). 
Piyade A& Tim. Tevfik Oi". Ahmed 

Refi 331 (47480). 
PllY'8de Ttm. Hamid Ot. Musta.ta. 

Na.ll 313 (14137). 
Pdyadle Tim. llwahlm Ot. .Sa.el 311 

(9994). • 

'l'bb. Tğm. Meb. $eo\lkJ Oi'. Meh. Ne. 
cati 326 (45679) . 

Bu sı&ba.ylann hüriyet dlzda.nlaıtle 

bİrlikıte a.cele şubeye relmelerı llln o_ 
lunur. 

* Takslm ASkeı·Uk Şubesinden: 

'J'a.lislın ask~riik şubesi yedek sübay 
~rinde ka.yullı ve 3930<1 kBYıd No. ~u 
yedek pİJ"ade teğ'meni Süleyman oilu 
Mehmecl LUCllttiıı hemtn fı&beye m.ii. 
nc:a.atJ. , 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
&and• tullll: 1111 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şabe ve a)mll adecll: UI 

a.1 n tıe&rl iter nen banka maamelelelt 

PARA BiRiKTiRENL.ERE 28.BUO 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

l'.lna$ paııkyıwJa ıuurabanlıa " lhNnls .......,., beHblaruıcla • 
.. 11 Una b.ıananl.... MDecll & clefa oekileoek kw'a ile atattıdald 

pı&oa ilin llF.nmin cıatıWaeütar. 

4 Acled 1 ·000 Liralık 4,000 Lira 
4 • . 500 • 2t000 • 
4 ,. 250 it 1,000 • 

40 • 100 » 4,000 ,._ 
100 ... 50 .. 5,000 » 
120 » 40 • 4,800 » 
160 )) 20 it 3t200 » 
J>ab&ı BealtlanndüJ paralar lıir sene tolnde 5t Undan atalı 

C1Uıtm11enlen lllnmir• olkıtiı ıMcllıU 1' IO faıdulle ••lleoekUr. 
Kur'alar 1e1ıede l ııera. 11 Matt, 11 Bastrım. 11 B1lOJ. ıı BirlDd 

l:&nua &atUıJerlade oeidlecıtıkflr. 

EKZAMi 
Ekzemanın ilicıdır. , 

.___ Yua •e çıb3.nla.rd.ı kullanılır, Der eczanede tutusu 50 Krş. -ııııııııımı• 

~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~--=---' 

İnhisarlar lstanbul Başmüdürlüği?nden: 
İ{f41 ve tütün sa.tıeıları.nın elleriudeld ıa.ht tezkerelerinin müddeti 31 l\'Iıt1 11 

942 üşamı sona erecektir. 

saıtıcıların yeni tezkerelerini kolaylıkb al:ahllmeleri içlın mınta.ka mı,arilt 
aşağ'ıda gösterilen cün·lerde dükkd.na a.icl kontura.tları ve eski tezkereleri 'fC ~~ 
şer aded fotoğra.flarlle Kaba.taşt.a.kl b&şınüdiirlüliimüze müracaat ııtmclt 1 
ve 5 Haııiran 942 Allşa.m1 saat 17 den sonra yapl.beak kontrolda tezkerıı~lıl 
&I.mıyanlar hakkında. kanuni muamele yapılacağı lli.n olunur.» 

15, 16, 18, 20 Maş~ 942 ırün\el'i Beyothı, Ga.tata., Pa.nza.Jtı, Şişli -re Kasıı"' 
pa.p mınta\ı:asında.ld bayiler. 

21, 22, 23 l\fa.yıs 942 ,.Unleri Sirkeci, ft Beyar.nd mmtab.sındakl ba..Vlı~r· 
25, 26, 2'7 Mayıs 942 (iiııleri Aksa.ray, Fa.Uh, B'alat, Bakırköy mmta~ıı. 

dMtl Iııa.ytl.er, 

28, 29, 30 Mayıs 9'2 günleri B~tas. Ramell, Boğa:zlçi ve Anadolu IJL'• 
tazlçi bllyilerl. 

1, 2, 3 Bar.i.raıı H2 ciinleri Us\tüdar, Kadıköy, Erenkôy mıntakaiiındald eı' 
)'iller, 

4, 5 Baa.lran 942 pnleri de Adalar ıruntakasındakt bayiler, .. so:ıZ• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-_./ 

İnebolu Askerlik Şubesinden: 
Evve1ce enısa'lleri silah altına almlp ta kmtdiaerl istisna ed:ilen 330 ve sS 

doğumlu deniz, bava ve kimya sınıtlarmdan ihtiyat e'l'leri Wlm ma~ 
sllah aJtma alına.eak>lanndan bu smıflarc1raııı bıılunatıl.aruı bulun,Ju\dan ~ 
ba.Llin askıerllk şu.belerin~ hemen müracaafıJıa.n. «5121» 
~~----~~~~~~~~----~~----_./ , 

Binçok aileler ~ye kadar ev. 
tıerlbe y.eşll sa.bun sokma.zllll'ldı. 

Fakat Ç ..1 P A Markalı 

K .A. L 
Saıbımonu bir defa teC'lrü.be et.ı 

tüııtıen son:m. artık başka sa.bun 
lculla.mnıyoTla.r. uK A J,o piri.. 

na. sa.bunu kcptğlıı 

( 1) Numaralı Dü§manıdır 
Topta.n satış yeri : 

İstanbul Hasır İskelesi Fınn 
sokak ~4 No. 1ı depo 

. .................................................. . 
Son Posta Matba.a&ı : 

Nesrl:r-t Mtidliri: ctııad Baban 
SAJdBt: A. Eltl'em OŞAKLIClİL 

Acil ve kibar ailelerin salonıl 

MARKİZ 
Putane, tekerleme, lokuıt-ı 

çay aalonu 
Beyoğlu İstiklal Cad. No. 362 

Yarın Açıhyor. 
Taze, imrendirici ,ekerlerııt:• 
fondan, pa9taları, yemekleri • 
nin nefMet ve serviı.inin ırıii• 
kenıımeliyeti kavinin hususiyet 
ve zenginliği benzers'z.clir. 

Billhassa aile çayiarında nİ • 
şan, düğün törenlerinde• sipa ." 
r · ş1eri kabul temiz ve titiz bı1 

özenle ihzar ve takdim edet· 
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