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F'iab S kuJ12I 

(_B_a_h_a_r~_a_y_r_a_n_1•_J Ankaradakisuikasd 
~~~• davası gelecek 

Bu:ün bahar 1>ayramıdır. 
Alem•ekd 1 Mayısı lıu sene 11'1 
sııbtbdeıı daha burük bir sevlnt 
ve neş'e içinde kutlayor. Blrln. 
el ebeb hemen hemeıı bütün 
dwıyayı kaplıyan ve )akan aks 
tı0prakbrımıza sıorama.dan 1enl 
hlr bahara ı.avuşmııldılnnız, 

Bu sabahki 
haberler 

' , . -

~~~s 
Avrupada ikinci J 

cephe açllmasına 
muarız İngilizler ı 

l.Se, pof'umunuı 

mislini hahTlamadıltı şiddette 

bir ~ış ıeçlrmeklltlmbıdlr, 
Bahar, umld demektir. fn • 

sa.nhğ'ı sarsan zelzelenln bir an 
enet dinm~ ini ümıd edelim -.e 
blra:ı: da kendimizi dilşilnl'rl'k 

(Devam! 5 inci sayfada) 

Avrapada 
ikinci 

blrcebbe 
Müttefikler 

• 

Çarşambaya kaldı 
Dünkü_ celsede Pavlof un 
suallerine Abdurrahman 

cevablarverdi,Sülegman sustu 
Abdurrahman diyor ki: "Bu meselede onlar bir komünist 

gibi değil, bir Rus gibi hareket e:liyorlar. Ben de 
bir Türk gibi hareket ediyorum ve edeceğim" 

Nedamet 
gözyaşları 
Abdurrahman 
dünkü celsede 

ağladı Bitler, 
Massollnl 
ııe tekrar 
gi ş cık 

Londra, 1 (A.A.) - Lor<i Bea
verbrodkun Avrupada ikinci bir 
cephe tesisi ve cüretli bir taarruza 
geçibnesi lüzumu hak.kında Ame
rikada vcmıiş olduğu beyanat A
vam Kamarasında bahis mevzuu 
olmuştuı. 

ortekize asker Pavlo/ diyor ki: "Ben 

M;.ı,hafazakar meb'uslardan biri 
. k ki kom.ünist partisine 

mı çı araca ar mensub degilim 

Gaydanın bu mülakat 
hakkında ifşaatı 

İngiliz me'b'uslannın 1:mc~'kad~ 
haı:ib vaziyıeti hak.kında ıstediklerı 

b? u u uşaı yac '1.'"l.o 
nı sormuştur. Kendisine .N. lee 
ccvab vcıımiş ve Lord Beaver. 
brodkun söz söylemek için ÇörçiL 
den müsaade al:Inası iıkt!za ~~c: 
diğini meb'uslarm isted.k.lerı gıbı 
bcyan'atta bulunabileceklerini bil. 
dirmiştit'. --o---
Birmanyada Çin vaziyeti 

u:akatta Japon Generali 
Oshıma'da bulunacak 

Londra, l (A.A.) - Haber al~n.. Umidsiz değilmiş 
dtığına gôre Hitıler ile Mussolını Çunking 1 (A.A.) - Harb ha-
yakın<ia gene b~uşacak1~1f ti 'an .rekatı halklicında Çin afikeri sö7.cii-

Böy bir r k te 
Fransız filosu 
mani olacak 

Ankara, 20 (Radyo gezete. 
si) - Bazı haberlere iÖre müt 
tefilder, Avrupada ikincl bir 
uphc kurmak üzere Fransız n 
bitlerine değil, Portekize asker 
çıkarac&k:lardır. Frllruılz ıaahill 
rirlin i(yi tahkim edilmiı oldu. 
ğundan ve Al'manlarln burada 
tedbirler rılmıı olduklarından 

(Devamı S inci sayfada) 

B. u. P. ye gore mara ofd) ğu SÜ Biıımanyada vaziyetin Çin kuv. 
gazetecisi Gayıda. Y)zmış ~ vetleri için ümi&rlz olmadığın~ 
blr makaled~ bu bu ~şma~ın k ~fu Biıımanya muharebelerini~ Çin 
lıca ıgayesının t~. ~ır a err l rin ;ka ;ı taarruzlarının netıcesıne 
çal~makta olan butun ceph:. e .. k b ğ1rı.şı bulunduğunu söylemişt!r. 
birlcştLrilmesi olduğunu; uyu ~a~~~::.::::;:::.::_~:___:_-;:----:--~-:;;~--:--;;;;;;;;--

valk'alar anfesi~~le bulunu.l:u1ut C As'·erl •azlyet :J nu: ve ıbu gibi gunle~de '~! eve D W 
. : ı'n bulumnasının tabıı oldu-

reıs n h . -
ğunu. İtalyanın şarık cep cs:n~ . • ı Al 
daha' fazla asker ~ercccğını.: 1 • • 
Almaoyanın dahi ;Aıkrle:ıi~e aynı ngı iZ - man 

) apacağını söylenuştır. 
şc~ i (AA} _ Haber alındı- h •• d ı • 
ğınaeı;~re Hıtl~r ie Mus~.o~ni b~r ava muca e esı 
kaç giıne kadar gene ,goruşece -
lerd'r Bu görüşmede Japo~yan~n d d •• •• 1 
B fcTI ı~_;~;~~eı~~:r~nm hakkın a • uşunce er 
Bir isviçre gazetesi Yazan: Emekli General K. o. 
· sti lal azmimizi 

Sırbistandaki isyanı 
bastırmak içi~ . 

kuvvetler gönderıldı 
_ Mih\ r ka)-

Bcrn, 1 (A.A.) haberlere gore 
naklanndan ıg~len 

1 
basıırınak 

S .J1.... d k' ;"""an arı luuıstan a 1 "".1 kUV\ etleri M r . .,. 

, 

1 iliz~ t yya.rete11 bir Alman ıanayl ıebrlnl bombalarliırk 
ng l - • (Y ıısı G inci 1fada) 

Evvelki gün dinlenen phldlerden Kirkor ve Moiz mahkemede 
Ankara, 30 lHususil - Sulkasd te. Bu sırada Abdurrahmanın avukatı rbıi deırfştlrme ini o~ ledl, l'a.vlof, Kor. 

!Jlli'bbimu mn..ıı.rı nnm u Zb ~ blla~ unl;ırı söy_ nllofun 7anuıa reçU. 
bu &&bah 9,3D da Alıroeu malıkt'me.slnde ledl: Pa\lof AbdurTohmatt ormak ı •rifl. 
devam edildi. Reis mamunla.rdao Pav. ,- Pavlofun yuzunu ~ört".mJyonım. ti sualleri bfrcr birer anlattı Yc bu aıı_ 
lofa teroum&n vasıta.sile hltab e<!erek: Takdir edersiniz ki bir m:az.numın yü_ aller krcüm:uı 'VPsıln ile mahkemeye 
«- Abdurrnhmanla Suleyma.ndan T;Ünu cönnenln Ye onu taklb eyleme_ anedl141. 

sual sornıa.t istiyordu. Evveli Abdur. nln fayd:uı bü.rUkt.ur. Emir buyursann: Pavlofun ı;unllerl unlarda: 
rahm ndan ötrenmek 15tcdlklerinl söy_ da o!urdultı sutıınun :ırkHından mey_ l - 3 Mart tarihli lfadeşlnde Ab. 
lesin, birer birer cnablannı alalım! dana çıksa. durnhman Ömertn Ankara:ya ıelm~-

Ikdl. Jlei ...-vıora Deriye reçmesınl n ıe. (Devamı 4/1 de) 

Parls 
varoşları 
yeniden 

bombalandı 

Tayyare motörleri 
fabrikasına 

taarruz edildi 

1 
Talebe yurdları 
bugün ne halde? 

"Son Posta,, muharriri Partinin erkek 
yurdunda neler gördü ? 

Röportajı yapan: Nusret Safa Coıkun 

talebe 

- 1 - 1 \"c para sarfilc oldukça evimleşilrll4l_ 
Siileymarılye tarafından bakarslLllız. ti clhctle cephenin abuslutunıı rldtrl 

StddJ Cine bcnur, muazzam bir du • yor. ParU Eıitek talebe yurdu, 1Jntver~ 
va:ra bağdaş kurup ot.urmuş kocaman lteniıı arkasında bu karantina b:ı;,Tatı 
b'1r bina- Bcyaı.ıd, lsUkametlnden blr rengindeki binadadır. 

ll!lr.ar atfederseniz, cim 11 bavalard , Burada 350 yük t.ah ı cenci ıa_ 
ünlvers!tenln meydana cö!ıesl ,•urmu tıp kalkmakta ve ye;)lp lı:ımek~dlr. De_ 
sanılır. Bu ilim ve ırran mıntakasının mek oluyor ki, İstanbulun en bli.)'lik 

Londra 30 (A.A.) _ clncııt.cre hava kalesi gibi, hududuna da tmhlt eder. talebe ylll'du karşısındayız. 
neuretı teblili •: Fmtden kışla lmtş.. narlci &'Örilnuşü Yurdu ziya.ret. etmeden evvel, ıso 

~t.U bir bina tesiri bınıkır insanın nttvcwlu oldutunn 1 Wtlm zaınnn urk_ 
29.,.30 Nisan recal bomba uçakları_ 

llzerhide" Fakat içerisi, bir hayli emt'k (Devamı 5 inci sayfada) 
mız. Genne VilUerıt'dekJ Gnone.Rhone 

:.~:=3:::· .~~~ r--··K~~;J;~~~;-;;.~·k~~-;;;ı~;~········, 
taarnız kısa lrllCad.a.n yaınlmı tır. Ta. • .. ___ _ 

ıı.rruulan sonra ~'briluınm iki bllyilk b\. 
na51nda &'fil lş 7allg'lnh.r oıktıtı g nil .. 
mllştür. 

(Devamı 5 inci sayfada) 
Kömür nakliyat.na 

aid navlunlar BIOerle 
.. USSOllDI Nisandan itibaren lkinciteŞrin başına kadar bilumum 
DA kömür nakliyatma aid navlunlar teshil edildi 

!o• ra•tiiler Ankara, 30 (Hususi) _:-c:;::-···~ nakliye ücretı alacaklardır. 
96 m' sahibler · ni ve kömür satanla. 1000 tondan daha kı.içük hacim. 

rento 30 (A.A.) _ Radlo Oıırbc: 1 rı ıilg lendiren bir koordın syon deki gemıler ıse 225 kuru ücret 
l\lu.ssolint ve Hltler, ismi tasrih edil. kararı çıkmııtır, Bu karara göre alacaklardır. Ayrıca mesafe farkı 

mireıı r meddd buluşmuşlardır. Ha. Nısandan i.t b ren lk ne teşrin bn da nazarı itibara alınacaktır. 
rlci,)e nazın Kont Clano, a&riisme4 h _ şına knd r bılumum kômı.ir nak. D ğer nak1ıye J~ler' nde de · m 
nr bulunmu tur. liyntına aid m\Vlunlar tesbit edıl dıye kadar yevmıye esasına gö. 

1 lyada buhran mı? miştır. . A • .. re tayın ed~len ücretler, hJından 
(ft_.., •- I) r.ıü• I l 000 ton la daha buyuk ha. sonra tonaı , e mesafe esa&tn : 

Ankara 30 noıauYO gazeocs - ... d ·ı b 220 · d'l k i 
tefik ka.yna.kla.n, İtalyada faşist rcJ! • c m e gemı er ton aşına gore tanz m e ece tir. : 

(Devami 5 inci sayfada) ....................... --...................................................................... J 



2 Sayfa SON POST~ 

Hergün Resimli JBa.lmleı = lnsanı kımıldatan kamçı = 
--·-

Bahar bagramı 

"'----
1 Mayıs 942. 
Taikıvimden kopardığımız. yap • 

ı-ağı yırtarak, beş' yıl evveline dö 
nelim ve kendimizi radyo makine. 
sinin başında farı.edelim: 

Ses ister MOOk.OYanın Kızıl mey. 
danından.o ister Berlinin Potesdam 
Plat:zmdan veya Romanın Saint 
Man:osundan gelsin. Daima bir 
t"ondadır. Evvela millet. meclisin.. 
de yapılan törenin, sonra büyük 
meydanda yepılan geçidin akisle.. 
'l'İni dinler, en sonra da kadın, 
çoluk, · çocuık bütün mılletin roi'k
rorona kaıdar g~en neş'esini du
yarız. 

Bu, yalnız bil' bahar bayYamı 
değil, bir hayat bayramı., bir ümid 
bayramıdır, insan cemiyetinin · en 
eSki bayramıdır. 

Bugün, 
1 Mayıs 942, 

imanı hM'Ueıle •etiren 1&!kleria eıı ıruvveUlsl runırdur, :aefsl korama ve 
kazaııma isteklıtrl l'1U'IU'Un MDra •elir. 

.lmeribııla Ullll IJıoeleme\elüıa ...,.. 'bir latıffdfk 1'&11111'-lu: YapaltlUnbı. 
iddiasından soma J&P&bilme71 teeıilbe eCme:rerıln ~ ;rlbııle ltelih'. ---

Bahar bayramı, hayat bayramı, 
ümid bayramı, sulh bayranu gene 
kutlulanacak mı? Bahar yerine ce. 
hennem. hayat yerine ölüm., ümid 
yerine matem, sulh yerine dövüş 
varken. hartxle bulunan memle -
!ketler için bayramdan bahsedile
bilir ımi? Cehennem, öJ.üm, matem 
ve dövüş yarın arkamızda kalnbL 
lir, hiç değilt>e gelecek nesiller 
için uzun bir dinlenme devresi 
bekliyebilir miyiz? Harbde bulu
nan milletleri idare e<len başlar: 

( Şehir Haberleri J 

- Evet, diyorlar. biz galib geL 
dikten sonra karşı tarafı o kadar 
iyi bir surette silahsızlandıracağız 
ki artık asırlarca müddet harb çık. 
mıyacaik. 

Hukuk ·ve iktısad 
fakültelerinin sözlü 

imtihan günleri 
Her ilıi fakültenin sö~ü ve 
diğer lalıiiltelerin inlıdab 

imtihanlarının tarihleri teabit 
edilerek rektörlüğe verildi 

S!lat&zlandırmak için ezrnı:>k O . . d d L • • H 
lfrzım. Bütün dünya harb halinde nıve.~te . ~ ers ır.~ım~ ve ~ 
ol.d~a g6re ezilecclc kısım bir 1 k~ ~ a~ulteıııırun yazılı ~mtıhan gün 

Halka 4.000 teneke 
daha turyağı tevzii 
karat .altına alındı 

---------
Fiat mürakabe komisyonu, dünkü toplantı

sında mahlut yağların fiatları üzerinde 
müzakerelerde bulundu 

ç , .. tesının sozlü ımtıhan gi.ınlerıle lk- '• 
ka yüz milyondur. ıler~ı du~. y~ııtı!t. Hu~uk ~aküL 
Yarıa neşeye. yan~n da goz va- t d F k'·ı.. · . r .. ı·· fiaı ıvıürak.abe Komisyonu. dün eASeselere tevzii.ıne ba .. J.anmııtır. .. _ ısa a lMl9Jrun e em~ ve soz u Y 

şına ayrıla.n dunyaya yumrugun I~ tr"L - -_o ... d d"" dekanlar Mıntaka Ticaret Müdürü Mete'nin İkinci bir parti ~rak gelecek o.lan 
1 

:...:ı·- .• kü k da - ~m nan gume... e un · _ıı.: d • 
yer eştu'-lıgi su n ne a. r. ;u- tamından teabit edileıek. rektörlü. rf~l':'.~nl ebetlop~nmış ve Tur yağı 4000 teneke yağ daba.kkaBa.ra ve-
rer? Sonra unut.mıyalım ikı sılah- ie verilmittir. Hukuk Fakültesi lawarl e edıye kooperitifi tara. rilecektir. Arpanın perakende fiatı 
sızlıandınl~ak olanlar yenilenler. d.ördüncü sınıf sözlü imrihanları 15 I fından. satılmak,t.a olan mahl\it yağ~ teşbit edihniş bulunmaktadır. An. 
dir, yenell'ler bütün si'f.ııhlarını Haziran Pazartesıi günü birinci ve lartn . fıatlları üzerinde görüşmüştür. cak komi.yon, umumi bayilerd~n 
muhafaza edeceklerdir .. Bunlar üçüncü sınıfların 17 H~ziran Çar. Komı.syo~ dünkü toplantı~ında ar. tali bayi.lere ve taii hayi1erden· haL 
yeıkdiğerinıden uçurumla ayrılmış .-smba günü. iltinci ı.ınıfın da 20 paya yenıden konulacak f!~tları da ka. yapılacak satışların perak~nde. 
zihniyetlere, hislere, ırklara, ce - Haziran Cumartesi günü ba~l:ya. gözden geçimıiştir. Bu husu9ta ya.. ci fiatıf.ııiınl tar·in edecektir. Kartal, 
miyeıtlE."l'e mensubdurlar, ayıv.llık caktır. pılıan tet'ki:k!lerin daha derin.Jeıtir.il. Yalova, Kadıköy gibT vTiayetin pi. 
lar ~di unuıt.ulmu.'?-. yaiıud ayn- lkt:sad Fakük~inin bütün sınıf- mesi içjn karar Pazartesi günü yap! yasadan uzak k!lZAlları için de ke
hklann üzerine bir p~rde geril - larında eleme imtihanları 26 ve 30 lacak toplantıya bırakımıştlr. pek f.iatlarına bir kuruş uzaklık 
m.işt.ir. Bu perde belki hemen za. Mayıs gÜnlerinde yapılacaktır. Fa. Elde huhınan Turyağların mü. zammı konmuştur. · 
\eri ımüteakJ.b, belki bir;ız sonra, kültelerinin etemeye vasi 1 olm ıyan · :( 
faıkat mutlaka düşccekf ... . tnsnnlı- diğer yaz:lı imtihanları da dördün- 81yük anneshıi döv-ı lstihtak kooperatifleri 
ğın menfaati anJaşmada dı. dü11 - cü ve üçüncü sınıflar da 12 H::ızi. • • • 
yarnızıda ebedi sulhu yek:iiğer:ni ran Cuma günü, ikinc.ivebirinci eı. dükten sonra parasını IÇID nızamname 
yenememi<::,. yenemiy~eğini anla. nıflar da 15 Haı.ıiraı1 Pazartesi gü. l b 1 ''! f b 1 d 
mıs olan 1ı:uvvetlerin birbirlerine nü yapılacaktır. lld:sad Fakülteai- ça an :ıyır .ı n Orun azır an l 
'hü~met et.ımelerinde bulacaktı, fa_ nin .özlü imtihan gün teri ·ise üçün.. Dün Msaraycla çhidn bir yak'a ol.. Tlcard Velı:i.Iet.I 7enld~ . kurulacak 
!kat o1'nıadı. acaba hiç ıni olmıya ~ I c~ ve dörd~c.~ s.ın.ıf1~r İçin 16 Ha- muş, küstah bir torun, büyüt annetılni ela.n lstihlik koaperatilleri ve küçük 
caık? En küçük bir ümidin bıle z~ran SaL gunu, ı~~n~t sını~ .18. Ha. bayıltıncıya kadar dövdükten sonra ka. 91.D'at .bopentiflerl tein lıir üv statü 
bulunımamaS'na rai!lmen suale zıran Peışembe gunu vebırlncı si- dınoatuın sandıtından 120 Jlrasmı ıııer. laaıl'la-. w: Wrer ıııiish .. mı auı.&aka 
menfi ccvaıb VErme-k istemiyoruz. nıf da 20 Hazi~an .c~martesi günü la. alm.ıştıır, ııcaı-et miiılürliilderine ~öndermiftlr. 

Bu ikaranlı!k dünya karşısında olar":~ tesh'it edıbnJı:tır. . .. Aksarayda, lluekWe .._bilyas ma. KoeperMll lull"Mlllk. m.iieuisler üeare& 

b
. . t ,1. eden t.,'- nokta aziz Dıger tarafta.o muhtelıf fakulte. müdirliitüne miiraca&& eclerdl 1nı .ı.. 1.7.ı eseı ı ..-. ft. 

1 
. l k ı~b T .h. T·· k" halle&lnde K.uyuluboStan .,.,atında. 10 

Türlk: yurdunun 942 baharını da 
1 
erın 11 .n :~aı .. a.n 1 ve .u~ 1:>:e numaralı evde büyük a.nnesi Zeyneblc tinün lıir ~ alaeaklar ft ıal • 

. ·-.ı t 'id tf ~. . di>. k Cümhunıyetı reJlrn ı ıı ders.ler ı ımtı. _.....,..ıerlııııl 1ııa eaular dabllbule 
sullh ıçırııue ztıes . et. ı~:_nlı - l"ı'" rı;ıe han aüınlerİ de Üniversite idaresin. oturan 11 ,..ıatında Y1111uf •ındıı. bir ... l·--~'--"- ...... 
tir Bu ırna arıye ın o cu emıve- 9 b. d!!t . . T b F k-I . 90cuk, dün bisiklet a.Jaeatından bahisle • .a- ...,._.___. VekiWin lli1le uu 

· •- d b"" .. k b" d y. • ld. ce tes ıt e umllftlr. ı a u tesı esıaa ba.urbtmlsaa Neb, "D ... ._,_nle ceık 'l\a ar uyu •r egen o u 8 M i~lyar lı.adı.nda.n pilıl'a. ist.emlşUr. •-
~ . . ' • - dişçi mektebi son sınrfı 1 ayıs kurulan n taaıllk edilmek bere Ve • 
gunu bılıyoruz. Pazartesi gunu, Hukuk, lktsat, Ze,.eı. paruı olmıMbimdan ba • kilete müracaat eden ba&ı kooperallf. 

&k '7 I aklın.ll Fen ve Edebiyat FiküJtelerin'in bü- hisle torinuna bu anusun.u yerine re.. JHin nizaımnurıNerlnde eksikle!' ıörill. 
,t!lfHt Vf.;./ 7 tün sın:flarl da 22 Mayısta İmtihan t.inllll,.ecıeiUal lliJle..U.. Yasuf 0 ..... müş oJmasıdll', 

•••••••••••••••••························· ... •••••••• edilec~klerd.ir. ~ cf!W8ıltma mii&eelllr ol...:lt ebe se. 
Har:ciye Umumi Katibi 

tehirimize ıeldi 

çirditl biiY'ilk bil' &Opa ite u.ullı ka ,. 
dmcağın lıa1ıhncıya kadar dövmiifi,iir. 

Apartımanların kalorifer 
derdi halledilemedi Köst&lı &orun, büyiYl ~in b• 

bayımhtnda.n is'lfade ederek •ndığm.ı İstanbul Umumi Meclisi dün ıaat 
açmış içinde bulanan ızt ı~ parayı 15 de topılanmpır. Geçen celseye 

Maden kömürüne 
7 lira zam 

yapllacağı asllsız 
Halkın kömür ihtiyacı 
yazdan kar~lanacak 

Kömür tev~i merke~i, 
geçen, aenıeye nisbetle 

% 60 lazla kömür getirte 
rek •lok yapmağa karar 

vadi 

Önümillrdeki kış şehrimizde mab 
l"Oka.& mmtısı ç-ekllmemtsi husu -

sıında temaalarda bulunmak her; 
Anlıaraya gitmiş olan İstanbul kö. 
mill' tevzi nıertı.ezi müdürü Zt-kr 
ruıı. dön şehrimize dönm~tiır. -

Haber &111~ ıöre bu yaz kö. 
mQr hıa.w.asmda.n şehrimize reçen 
seneden % 60 nlsbetinde fazla kö 
mtir ~lettk ve tıakll3'8t !çfn de 
'1 vapur tevzi merkezi ~mrine verile. 
cetr.l.r. Dlter taraftan motörlere 
konmuş ola.n kömür nakliyat mü • 
kıefleftyıeta ile şehrimlse «eUrlJecek 
kömürlerin nalı:U bir kat 'ilaha ko. 
bylaşmıs olunacaktır. 

Köınıür ıteT'd merktt.i, 'lıeleıdiye. 

ntn kannna uyarak bıı sene fada 
mhtarda s•ok yapmaya. karar ver. 
mlıııür. Yapılan bu stoklardan yaz 
me'l9imlnde bayilett Jaer D111&11 • 

kinden fa:ala kömür datıhlacak ve 
bu ..-eUe hallan kimür ı!Miyacı 
yallldan temin edilmif olaırakhr. 
AJnca teni merkezi, ba.yUeri cJaha 
siu sıorette kootrola ka.rar vermiş 
bulanmabchr. 

AliUdariv kim.ürün tonuna 1 
Ura - 3191nlacıaiı ba"dunda.lı:i ha. 
~ri 7alanlamaktadırlar. 

\. J 

Papağan barında 
bir hadise oldu Hariciye Vekaleti Umumi Kat.iıbi 

Numan Rifat Menemencioğtu dün 
sabah.ki e'bpre!llle Ankaradan şehri 
mize gelmiştir. Hariciye Umum1 ka. 
tibi §ehrimizde birkaç gün kalacak~ 

Veni fen fakültesi 
binasının inşı:ına 

başlanıyor 
çalarak kaçmı~ ... 

:TJa.bıta h lıa,yırlı ( !) torwıu ;raka. • 
lamış, hakkında kaınani ~bata baş 

aid zabıt okunduktan sonra ruzna. 
medeki tekıldfler alakadar encümen.. Bir aarhoı, bar aahibine üç el 

"tır. ---o----
400 fırın t 75 e indirilecek 

Ekmek imalinde yapılan masraf. 
ların a:zıalftıhnası için fırınlam tah
ıdldi düşünühnilftü. Bu hususta bazı 
esaslar hazırlanmaluadır. Bir taraf. 

lan da Toprak Mahsulleri Ofisi bu 
iİflc mewuf olma1'.tadıt. Şehirde 
.400 k.adar fırın vardır: tahdidden 
eonra bu m'iktarın 1 75 e indirilece-

ği anlaş:lmaktadlL 

TAKVlM 

Rumi -
18ii8 

• Mayıs 

Yanan binaya mah•uben 
aigorta tirlıeti 315 bin küsur 

lira verdi 

)ere havale olunmu~ur. Müteakıhen atef etti, bir fesadül eıeri 
lam.ıştır. • kaloriferli apartırruı.nlar1n tabi ola. kurıunlar iıabet etmedi 

cağı şera.iı hakkında mülkiye ve na ----o---
f :a encümenlerinin müşterek mazba 
tıası okunmu~ur. Mazbata etrafında 

Güslde bestekar Muhlis Sabahattin bazı azalar mütalealarını söyledik
ten sonra mazbatanın tekrar encü. 
mene iadesi karerlqtırılmıttır. 

Yeni opsret heyeti 

Meclis Salı günü toplanacaktır. 

7enl bir operet heyeti kurmuş lmhm • 
ıDaktadır. Sa.bı.lk Balk Opereti san'atk!r_ 
lannda.n Toto ve Celil SürmiDJn de 
dahli bulwıduta. l:adrocla, bl~ Jr17 • 
m~ll eleman VlLl"dır. ReJ"et h üeam. Vali yarın dönüyor 
dan ltiba.ren Şehir Komedi Ti;,atnsan_ Anltarada bulunmakta olan Vali 
fi. «K&dmhu'aıı beien.tlti• lsiınll epe • ve Belediye Reiai Doktor LUtfi Kır-
retJe temsillerine başlanıaktadıT. dar ~rın tebr.im.ize dönecektir. 

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
iNANMA! 

tJlus ırellklmlSle p flkran eku 

duk: 

Prof'CliiJ' Z.- Sunpr ı~ur 
holılıabaz) r~m rün bir ia.DJ4ıtuıı 

prınıt'~ cif,mWııU. Bu tanıdıtın ,a_ 

• nmda bqtca iN- ıpro~sör otanıJordo. 
Za.tl S~n tanıdığı, neden sonra, 

iki misafirin tanışmaclllılarım farke. 

; 

tlerek. ulan ltirbirleriue takdim et. 
ti. 

Profesörlerden 1tirial sordu: 
- Bl:ıııl c..n.,tınnak lçln neden bu 

uı.ı.w eok lbekJe4ln? 

- Ben a1tıl taıuşı:rorsunu;ı aanı • 
)"Ordum. 

- Nereden tanışabillriı? 
- ikhılı de profesörsünü:ı de •.• 

iNAN 

EvveM gece, Beyoğlunda Is.tik
lal caddCS:i nde çok cür' etkarane bir 
tecavüz hadisesi olmuş. bir sabı. 
kalı tabancasını çekerek bir lokan
ta sahibinin üzerine üç el ateı et. 
m.ittfir. 

Sabıkahlardan F ev:zıi adında bi
ri, evvelki gece beraberinde Cemal, 
NeJet, Kemal, Hıfzı ve Ali isimle. 
ıtinde bet arkadaıı olduğu halde, 
lı.tiltlil caddesindeki «Papağan» 
barına gitmişlerdir. Burada gecenin 
geç saatlerine kadar içki rlçen Fevzi 
ile ukada~arı adamakıllı sarhoş 

olmu~ar, diğer masalarda oturan 
müşterileri rahatsız etmeie kalkış
mışLm:lır. 

Sarhoşların bu hareketine bar 
aahH:ıt mtııni olmak istemiş fakat 
bunlardan Fevzi tabancasını çeke. 
rek müeesese sahibine üç el ateş et
ınli.fl!İT. 

Çıkan kul'fUnlar bir hüsnü te. 
sadüf neticesinde bar sahibine jsa-
bet etmemirtir. , 

Mayıs l 

Sı-baht11.n Sabaha: 

Nafıa Vekili General 
Ali Fuad Cebesogla 
Bir hasbihal 

,_ ___ Burhan Cahid 

Bir iki halta evvel Ank.arada.o ce 
lirken lokanta vagonıında slzf 

~ördüm. Eski DCŞ'enlzle beraber eski 
enerjlnia de ;riİSÜDiUün aaUarından, ha 
reketlerinlzin cevva.liyct.inden b~ll1yai. 
Bir Vekil ipin aranacak vasıflar ar.ısın · 
da bunJar ela w.rdır. Çalışmak isUy~ 
İa8anJ.aıo Def'eli ft .barekeW olurlar. 

Nal• VekileU ıtbl Türk.l;reui.n yeni 
.t.u:ilııNııd-e ;reni çıtır açacak bir harekd 
•J'D&tmın batında olmana bu bakım. 
dacı da fa)'d.abdll'. Tuttutwıu koparan 
eller .HJe sizin Piri. hıkıl&b fırtınaları 
içinden kopgp relmlş oluna her müş_ 
külil 7eııerkr. Banda Jiiphe edil~ez. 

Fab.& bu ı.kib&.lere ratmen Vekile. 
tiııbbı baş!adıiı ft bafanlıtı işler ara • 
mnda ID dört JdlomeC.rellk Bebek • • 
:lsaıı~ 7ol11 na.nl olQor ııa hila bl&ml. 
7or. Bu V~ memlekeU demir hat.. 
ı.na tınlrdlil. At Jılcla daila.r deliıt. 
nalar &1111. köııriler lnınıp bk Sivas_ 
l:rwmum haUı ıaptıtı baııle DUıl olu. 
J• da dön lıDometreı.lk hlr asfalt J•la 
döri 7dcla hilA llltlreml1or. hiııci, ii./ 
Pnc& dıerececlekl 't'&l&ife ablblerile bôy. ! 
le mioaka.şaya 1mki.rı yoktur. Çüııkil: 

anlar tahsl8afıtan bahsederler, idim • j 
liMen dem vururlar, nlhayet mts'uli. f 
Jeti 'bhkaç alakalı daire a.raınndı pav_ · 
lae&rall işin !~nelen çıkarlar. Fakat teş. 
kllatın başmda. ve salihlyetleTin ü~tün • • 
de bir Vekil ile konuşmalı: hnkinı var • 
dır. Çünkü bu kıraUa ve yukanıLı .say. 
dıtım evsafta bir devlet adamı me!Ml 
hndud1erı ~e tahslaaı cıbl. iSt.lmlik 
&ibl tali maııeretlerie mukeyyed detü. 
dir. ~ıımış işi başarm.ü loin ba.Ui 
emir verip takib etmesi lıılle katidir. O. 
nun için ben de bu yol .ı.a.k.kmdaki ka. 
naadnbıl ıuıbmlıktaıı pek mütehassis 
olacağım. Dört yıldanberi parça parça 
yapılan, faka& an ,.eıierl bir oa-mur ve 
molez J'ltınt hainde bd'ılnlan bu dort 
kilometrelik yol "OOylece kalacak mı? 

Arzm bir tanesi İsianbul, dünyanın 

incisi Boka• iemb bir 1ella 'batlanmı. 
ya.cak mıT Sııaaenım iri bana nt zev. 
lıılniı:, ne vfcd&nmız ne de başlanmış jşl 

yarım hl'rllhna..-k'• c&;&aalthıhı he. 
yecanmıs müsa..ıe etmes. :lnıuıib saf_ 
larında., mücadele sahnelerinde. !iİyaset 

aleminde adınm milli ta.rlbe ~lrten 
mesalnls 11Dut1llm11yacaldır. 

Bu C'iizel vatan batıra.larına bir de 
'mtmletdkı bedii -n tabii lhMJuı olan 
yollardan Mrinl tamamlamak şerefini 
lı:atarııanız İstanbul. adanızı yolun başı., 
na. blktte-tmek suretile ,ükrarunı eda.ta 
l'eçJ1nn.fyecelttfr. JliinneQff, 

c:l!>u11/,an Cahid . ..................................................... 
Eminönü Halkevinde 
konferans ve temai1 

Eu akpm saat 21 de mubanir 
ukadatımız Nusret Safa Coşkun 
Eminönü Ha.Iltevinde uTluat tiyat. 

1 

roeu> meYZUlu bir konferans vere
cek, \>unu temsil ıuhesinin <!Kibar. 
lılr. Budalası» isimli komediai takib 
edece1ttr. 

lstanbul borsası 
-r---·---

ÇEKLER 

A~ ve 111:.ı..,.ruı 

C..oıulra 1 sıerım 5.22 
:•~w.Yerk 111 Dow 130.70 
'..ennre lto İav'~rl! I"'. 30.36'.i 
'11'drid 100 J"eçew 1!.89 
.olJıolm 100 ineo Kr. 31.16 

Bir altın lira. 35.00 
24 ayarlık bir rram 
külçe altın 475 

Esham n T&briW 

İknlmiyell ... 5 933 Er&•. 
pnf A.. B. c. ıa. H 
'"( 7 934 Sivas • ~u. 
rum I 19.30 
~( 7 934 Slv.. • Erzu • 
nım n_ '1 J 9.65 
Anadolu Demlryolo 1 n 
n suo 
Anadolu Demlryolu >lii • 
messil ' 49.50 
Şark Değirmenleri hime 
senedi 5.6t 

~----------~--' 
r 

Paranızı bir taaarrul 

iSTER 
iSTER 1 NAN MA! 

Gürültüye gelen zabıta memur. 
\arı, azılı sarho,ları yakalamı,lar 

ve haklarında tak'İbata başlamışlar-) 
dır. 

bonoauna yatırırsanız., 

onu en laydalı bir 
ıekild e İ f l e t m i f 

olursunuz. Si:z.e bir 
yılda yüz.de 6.38 

faiz getirir. 
4860 

'---------" 
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e e t1e*en tsllt e&üjtn ee,.tn ne ya.pılm.aı,~ 

onuştuk, yarenlık ettık, ~°!"'!.~~=:. :::=~-=~~ cs•o_n=ı 
• e \ııl e e e e Bu soız, ~ yazım dolayısllc bana, k 1 1 

21eWkkıf, belki de heyeca.nını okşa)or!. 

yaptı arımız a ogunduk :=.;~:::.::::~~; Rumen Rapit takımı ilk maçı bugün 
Fenerbahçe ile yapıyor 

Çocuk haftası geçtı· f :~-:=::~·~:~: e na Ü9erbiı191 kanu.Umt, imanımı so)·. 
lbırr.am. 

ve 
Yazan: Ahmed Hamdi Başar Af* kon._..,.kiao, :wacal'. 7apı1lbillr 

lıleıt deşmekt.erı ve &ftdif Pı.nek~n fba. r llalt a~ BCirbaıı CalaWiejYl'P ,.ıaraeak, lııatta .a-.IMı'i.Je 7e.lm!nf.m. FakM ,..uı. ist.anltulılaa en bin 'ret Mr J"Uı JJ"Cramı ıeçc.ltimf şimdiye 
cepea baf~ ~ mfAie,.t, çeeak n1 Wr fikrin 1'limU yeai bir hamf.f'J'elpo"ııık tkımelı:, büt.iin w.&anda 51 bıbı lılMlıırtd ~TMllDI &alı:lb etmit olanı 

ıbv~~ı ~ kar"fl ~ lua ~ Jai.rlııir nokia ciftmM.ik. ,avnı demeıiı;Ur. 5t bin vocuhn dev~ Wllrler. Ben ~ca davasuul.;& her tc•·ln 
koııuııırnuşu:z. Ariladaşunıa bana t\.baf 1'.~ lnı mevnııla. en deterlljeHDlle, tııımıabc.ı, l.deaMst, r.aJıekan aa devkıt -..randan 7aplla!Mlecetlne, b.lşa_ 
etme\ heakedıwie balmıdıal• 1;ws1 mıüı&•ea+u ~ı J.azı lrll&'ln.Jerl. mala, iıl yapmasını Wllr, fHak&rl~ .; nlacıı&pna ka.naa.&lm vardır. Cocuk E 
lll>eılet el-. en Rll,Cia madtle aHilr'l 1111& büıe, ahşılm.. J>lr lde!e uyar.ık. olıılatuna anar Wr kMlro hallnde sil'lrfGIC Derneği l'ibi karumlann ancak ye_ 
<.locıw ~rleriı.a.ıımı ~n. Benim yapmaı ~e bü,Jüten n ba a. t!~tirildlt:nt \'C lııü7iMüldiiiütıu bir ıa. ~a lı.oloı..ya şişeleri~ ve JriMverlsa 
,._1111 ~ . .çeç'* ı.ı ne ıçı.. d~ ışf. llWMla arCık ., • ....,.. diifilnecalı: mesele. &aVTur ecllnis!. Tiiıtd7ede blllldan bil WW!c su ~rpmc' .~n lbMrt •u"f • Kore. 

dır? IM91ıtilıe ç~. !'-3 :Slaaaö baş. mlz ~ JalAıbli ayan~n satırlar Y'!i' .ıava, banda.n bü7ük muvaf(Mıyet blleccklerlne, onların bu işlen çok kü. 
lavııı 1>.,. haf4e süren ı.,.raauıu kapa._ yu~ıJıar. Kımsı konıı~1*. zarenllk et. o!alılllr ınl! Maddi lb'lr:ıslarl.ı kayna OÜ'< celec,tinc kanllm. Yukarıda blr 
dıtunı:ıı ooouiwı lııaMtni upamays &'ÖD ıikı, J'!,Ptıklarım11la eviindülı:, ve buyle. 1ıwı ı_,atm, llem •e f.akir ve :ururd Dem~ni kaydet ttlm 'şler için lazım 
liim raır.ı olauaJoer, Fıriıaalı, CD&iD blr Ulı.!e de ~ hattanın bitil. içinde I'~ ha1Mın her türlü t.c.~lrl,_ relen para, eleman, l'Mtb tamame:ı i 
4hıaiı ıçlınde 9ı11>ınlllllıkta -.. lıdr lı.aza Ben ....._ lı.endi ellmd~n ~eleni ya11.. Tl'ne. lhmıaUıertne kurban ohnasmı bet_ çim17Jlle, eHmlmr hazır dunnalıtadır. 
aede7e kıyllla ~bir vuıı&aaı ve yarllım ma.1a pllil1am. Halta JbÜnaSC!beUJI", ledl,_.,z tnı. baknnılan mUır11111 so bin Bir enerji, bir bnan n bir ne yaptıtını 
'lhkinı olmayan 5'1irel lııir adam voul. keoclimln i&edenberi eo Dii.yük inanla çocak, ctevlet etinde olmaas:\ yannJıi \ile P&T&c&tını b11en akıl ve "'1Urla ha 

telirıdeyim, Bea çocuk işimde ae yapa. bal'1andıi- lıılr ftllri bu sMllDU vasıta nıealln neleri e>lacaMırT Bir dü•iindü\ reke4. eden bt-r lht.ı!tl.8 VP. i.ıfir. BI h .. S" 

11.Urim? Elimi ıı.ıamu Jııail.&J'JP tıruoala vaparak Türk eA&rına, biikıi..m.ek erzet mü? Ölüp lıuf'talılnlar dışındakilf'ri sa. para kıin biç üıziilmeylnlz.. Diler t-lrçok 
rlll çatı:a.t."iı •a'plan seyrelmek, ya_ mek lmkinmı buklDID: Çoe1lk !ti, dev. yalım: ka.,.,naklardam b._ olarak derit"tln h:ı. 

luad ıcıra:mw arkaya 9Crirerek denbıdc•ılet işi olaıalıclrr. Tıpkı meiUb açmak,, Şa hani ~hınle iki lı.adeılıı r.ıkı. ~~e besledltl ın..nıar için her 
-.,~ ..ar. i~ l'eletli yapa. ,YOi y~, a.B&1iti temi.a P.J.mek l'lbl nın ftrdfi;i kahıamaalıkla 1k.i lı..itlJ'i n. (lllllfid aMfeWif ı-ralar yok mu, onları 
cat111ı: b~ 9'-ana kaııalM'ın onleame.ldevlet ı.ı!. BeP&ını doyarwyacak ka.'ran, hael şu sevditini lı;.-lltır lı.ILll' keaen, da bu • ıtaltsls etmek lmkinı vardır. 
aı.ıe ve ku~ ;rc>llııw'ıDa dair coru.ş.ldar fakir elan. lıa&.tıi. l$1ne manı oluyorlhani fU poliııia defterlerinde resmi ve Jandarmasından, polisinden. hlkimin. 
~riıaı ıualatma.ya çal..-.caturu. /~ toeaJwlıu 1bm&I eden uıa ve baba pa.rma.k bıi, mahkeme t'C oapi9banelf'r. den, çal .. mış. para.dan, bırs111tı1-ın ver. 

Misafir futbolcular Pazar gÜ~ü de Beşiktaş 
takımı iJe karşılaşacaklar 

htanbul şampt7onu Beliktas klubü 
tarafından davet edilf'o Romany&om 
manıf taimnlarından Raplı dan sabah 
bddendlti halde celmemişUr. Edimeden 
alman malüma.ta l'Öre misafir takım bu 
sabah erfEnı~n şehrimize celccektlr. 

Romanya ~yonu :>lal"&k ıebrlmf. 
zc dawıt edilen Raplt ilk maçını baguıı 
Şeref sahasında Fenerbahçe lie yapa_ 
caUır. Nnei ~ Pau.r .ı:-ünil ı:ıyal sa. 
hada Raplt ne Betlktas arasında ola • 

(Devunı 3/2 de) 

("Son Posta,,nın bulmacası: 15 ~ ıı)ı 
Bunlardan 30 lane•ini halled.erelı bir arada vollryan 

olıuyuccınıu:za bir /,.cliye tahdim edeceğia 
Soldan s.-ta: 
ı - Perapal.u 

civarında m~hur 
bir yokuş ki son 
umaolard:ı Baş. 

Yeklllmlıdn ismini i 
almış.ır (10). 

Z - Tavır 131, ' 
Mctbar br Turk 4 
şekerlemesi (5). 

3 - Batlayan 
(5), Ruyet ma.n _ ~ 
•rasmı bulandı • {i 
ran bir bava bi • 
dl.esi (3). 7 

' - Ek (5), 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 

her 

11 

Cocuk hat&.ıı.sı yar•- ı.aatım.ınclan cı. yerine devlet c~li; topratı.nmıda. bır1t1c b1r90k qinaglle .ka)'ldı olan, ceml)~ı. ditı wiyanda.n vcsalrden .aaarruı rd" 
lız ve bar«*etııd:ı ıC9ii. Ben ne ıena:ln. tek '10C11k bakun&J:Z kalmamalıdır, Co. te hertı.ell te!lkt.e bmıluın luaa.ıılar yok et-timiz para h ç olmazsa on bin Çf)('U. 

leriaıizı0, ne çocuk te!jlkllit.ınıwn, ne cuk ana kucatıncla oldatu ~ibi drvlıet mıı, s.&e onlar bu sefalet Ye Uımal mek. ta heder. H11.tbuki bu çocuklar ayni 
de hııkumet ve belediJ"ekTLD ooclllk ıia. kocaiında ~ıenmeli, onlar belikten kob!n!n çocuklarıdır. SCT'Seri, ış~ yara. umanda bi.dhsal dl" yapacaklardır. 
va&ııa kiktftl ya.rapa bu.riik 1rlr yar. Wbaren oüınbıırlyfdn, lnıiıli.bın terbi. mu. bir • girdi mi il.ite ve fesad du_ Faka.l, efendim, iş bunun nasıl ynı. 
dıı11 , bir iş, bir mü~ yaptıklarını r_ea içinde büyütülmeli, yaşa.Lılmalı \'e !liinür, ticaret yap&ır. Yur&"uncıı, memu. luatına mı kaldı! Bunu neye duşun_ 
işlt.med:m. Alemdar nahlşcslııln Çocuk yeUştirlbnelldir. Buyiilıçe çocuklar ise, rl)'ete ~e lhtflisçı, amelelik etSt" re. nıii)"Orm? S'!z Bu, olamaz dl3 orsa•uz, 
F..slrg-eme Kurumu bfJf1kın tada 90Cutu sokaklarda sunınmekten, 11lenmekten, stukı, oeııri,reün berıiin. h'r da1dka uğ. neyi" o11R' diyC'llleıin IWl rlni sormay<M" 
ola.u ailelere çocıu ba.şıa.a clllter turıış :ra.awa.y ar'A&Janna takılan.k eğlenmek. raştıj'ı insanlar en 90k buradan yetlşfr. ve onlarla muna.ka,a ctmlyorııımıız. A. 
daittmış!. Bunu ilk yaıuwla.ki yardım t.en. reoc yanlazı ıaztte alıp salmak ~ '10Cuk davası demek, bantan kar_ caba bu mevzu ca"&etelerlmlz dcln Para 

Tersi fren11n altı_ t 

lı kisine ekk7eıaecliiimden b1ıra1-. kay. sııreü.le ka.nnh.rmı do)umıMlan kur. t.armak, ba ~ d1$1. felik~t ks)na. pl7C81 intihali. felsefe tforimlerl, yeni şa_ 
detmek is1ıerinı. Z&ka bu büyuk yar. tanlımah, bütô11 bu lıüçiik, biiyiik mil. tı bcnc'uneular yerine, idealist, kahra. frleır ve eskiler, ha.tli vurıruncular, so1. 
dan ! ) &"uetelerlc flMı alunnıQtu. ır:MR eneT~ lı:aynatı lsUbsa.I lşlttincle man, it ibitir 50 bin devlet YC mll'et ~ctılar işinden daha mı aı rhttnml. 

Demek iıltiyonua ki na.na. sıotıı çalıştınlmalı: ltf'm mideleri. mm de çocutu ka~mak demektir. 7etllcHr? 
lafu ıusa.fia ka.pa:adı. Da.vaya itti lı;aclar ltafıılan de>,....ııctır. Bqtin f.ı.-taııbukb - Hay&( P~nde koşuyor, cdebivat Biraz da ke.ıdimhıe ~ım. Çocuk 
aarılınanuz linin celen bir dewin ço_ böyk bakıma muhtaç en :-z on bi~ ~-yapıyorsa~ Ahmed Hamdi Başar!. Sen lı&ltaınnda, y&inız hattıketeiz kalan a_ 
cuk ıı.tt.aa ba&ılanmım. çocukça bir calı. bnhınabUb'. En as diyorum, çuno<ü buyiil<çe Mr devlet lşleimalnctc uzun !Matı ola.o kıarum. zenıinienmlz vrsaire 

nıe ,~lesi oWa. Binaç rMlm, bir bakanevleri, ya.tı meki.eb~ri, . oal~ SıeDC!e- mnwn miichirlin te e~Mn; uttl cldildtr; gaw4elerimh, ırar.nl:&nm~ rı 
ç Y&Zı ile ~ faali~lll... yanUarı. ıfnui ve sa.nayı mUt stSeoerl o mÜCS9C!M'yi tek bafaaa kurdun ve iş_ ldnıileriınh d~ bu sahada kayıd.sız, b:ı. 

elen b~n de rerf kalmaıt•. vesaire kunıl&rak kaptlımnı lst.lsnas1.1 leWn. Bwıları pelı.ili WLirıtin; St irin ~la. :bıeyecansız idiler. Dost 
a...te1en1e çllıaa ve oocatun ehlmml Türk ooculdanna açarsa bmrabra. baki, ~cııta balımak. bil keea ~lliU ya_ &el aiyler, ~ evveli hendlmize 
ntlode.o sıbhe1' Mlıen vesalredea ltMMle. ki 7anlw mubt.(ı oSarak ba miktar. ra.tm.k, bımu ~ etmek kolay bir fı yiildemeti,.tz lıi lıııMıkalanna 
den buı' yual&r lçlade ele bu 1biJtik ela. fula lsiekll oıkacalına kat'iyen e. mf! Sen (IOC'1* 1" ~ i.,ı olnulıdır 
~...., 

nı (2). __ 

5 - :&ru nida 9 • 
sı (21, Goıun nu; ıı==ı---t---ı---ı=~~ı 
ylialu seyyahı (Z),. L 

San'a.t (2). ~~,~~~=-=:=~~~~=:::==d::=:::b=d~~=:JI 
ti - .istifham edatı (2), ona oyu lirse te eddüd unda ... _ r eda.tı olur (4). 

n muDIUI l>lr rol saJılbi (7). 4 - Kemltfn cevheri Ci), Bir PeJ'. 
7 - lUükemmcl· (3), Korkunç ve rambcr fsm.I (3). 

sal&'m bir bıastaı• (4). 5 - Balık tuzatı (4), Bir spor (2). 

8 - Bir eıitetı: ismi (4), Modern bir 6 -· İtalyada meşhur bir ova (Z), Ac.ı 
deniz nakil vasıf.ası (3). ve sürek.H feryad (7), 

9 - Blrleştlnnek (5), Bbi salgın 7 - Bir renk (2), Bir penambcr 
hastalıklardan konıya.q (3). ve istanbuJda, mu'k&Cldes bir semt ismi 

iO - Sabah nnıi.rı (4), Sevda (2). (4). 
Yukarıdan aşatJya: 

1 - Ecnebinin dilini bize pevlren (8). 
Z - EWı klSlilllanncıan blri (3), Pa.r. 

Çil (5). 

3 - Siilta.r W. Soa,.._ ltb' ~~ ce. 

8 - Bir komşu millet (3). Bir klf 
spor aldf (5). 

9 - Derya. ceaeraU (6), Glda (Z), 

l8 - Sual <•l. Kadıntann elillerln4f 
k~jdarı bir alet (3), 



SOR POSTA 

«Son ,.oda» 11111 tarihi. tJrilıan: S:O 

.~_,~)IPATUONA HALll 
Bostan.~:b~şı bi~ daha güldü, a-ı seğ;rttiler, üç dinç at eğerleyip 

damın gogsune brr ka.kına vurup çektiler. Bostanctbaşı hayvanlar_ 
yere devi.rdikte? sonra üzerin_de::ıı dan birine atladı, yanında durön 
atlayıp c;ıftlık ıç avlusuna gırdı. on idci bostancıdan ıkisıne de çn. 
Yatağanım sıyırarak kapı önünde bı..rk •binmelerini işaret etti. BeygL 
duran bostancıI~r~: ri dehlcrken geride kalan on bos-

- Durman, ıst~.cal eylen, ahur tancıya dönüp emir verdi: 

memişlerdi. BostanClnın biri alayb 
alaylı gülümsedh 

- Bu ada-mlar bizi aldattı yol
daşını. 

Bostancıbaşı öfkeli öfkeli sordu: 
- Ya bundan geçmediler mİ 

dersüz? 
ambar demen, <lort yana dağılıp B d ka ıkl K .. 1. 

.. e1ce aran, bu .r; . ..ıetik: bunda - re urman: - y a « a7...u-
~ dur' .._,. çeşme> Jwyunda ıntızar eyien, eL 

İlki nefer ses çıkarmadılar. Yo
lun alt başından eşeği önünde bir 
köylü geliyurdu. Yak!aşıncaya ka. 
dar beklediler, adamakrlTı yakla
şınca sordular: 

~ Di~ h·a • .:ır•rd• s - 1 k bet o dişlengi bulur anda getürü. 
J~ :rn- •. aga so a oşu.ş.. _ T 

tular. Bo6'tancııba.şı 1ki ne.ferle yu- ruz. . . y 

karıya kule)·e çıktı. Yükler, dolah- &!>tancılar sahıldekı kayı.g~ 
}arı araştınh Zülali Hasan efendi dıoğru koştular, bo~ancıbaşı ıkı 
bir tarafta voktu. arka.daşile dörtnala Istanbul yolu-
Aıman, ağanın aklı başmdan git.. na düştü. 

- Hey yoldaşım, ) ol boyunda 
iki yolc:u gördün mü? 

Köyllü eşeğine: Çüş deyip dur_ 
dul mişti. Sad.raz.aımdan alacağı altın Taşoıcaklan önüne geldikleri za. 

keselerinden sarl,nazar bir i-ş be- man <hayvanlann başını ~ktiler. 
ceremedi diye tmrnetli çıkma1ctan Btzl"2ya itadar kimselere rastgel

- Beli i'ki yolcu var idi. 
(Aıkası var) 

korkuyordu. 
Aşağıya avluya ind!Ri zaman. a

damlannı umudsuz umudsuz etra.. 
fına tnplad1: 

- Bre bu dHgü bir yanda yo'lr 
mudur? 

Hep b;rden ba~lannı oynattılar: 
- Yoktur ağa. 
- Bre a!hurdaki yanaşmayı ça-

ğ nn. 
İki bostaDCl nhır tavanındaki 

kır şlcr üzerine çıkıp sinen yanaş
mayı yakaladılar, yaka paça ağa
nın k~ısına getirdiler. Bostancı
başı palasını yanaşman:n tepesi Ü
zer.ne ıkakhrdı: 

- İmdi başın alurum. Doğruyu 
söyle Zülali efendi ka.nded:r? 
Yanaşma ağlamağa başladı: 
- Katırına b:nip ~ tti. 
- Ya !bunda bun;:a tüvana at 

var iken katıra n<:' deyu biner? 
- Hocalar katırdan hoşlanur-

1ar, gitıınesl raıhat olur. 
- !. .. 
Bostancıba-şı az düşündükten 

soma sert sert sordu: 
- Baka yıanaşma, hilaf söylet 

isen ken<lünü yok bil. Efendfnin 
yanında kimesne var mı idi? 

- Var ıdi sultanını. 
- Kösemen bir adam mı idi? 
- Beli.· 
BoStancıbaşı başmı eğip az daha 

düşündü!kıien sonra emir verdİ: 
- Çabuk. a:hurdan üç beygir 

ihzar eylen. 
, Yanaşma ·ve !ki bo9tan.cı. ahıra 

lstanbul Be" e..iiyesit d.!n: 
)(.m.taç aaer aileleri.ııL yapıb.cak yardım par.ası ltarşıbğ'J ihtiyacı brşıla -

......,ıwGa un No. la ıu.nunıuı 'Z iııcl :mıaildesinin wrdiği sali.biyete i.r.l_ 

aadea: 
ı - Şehİt" h-.ıludo içindeki 9e7ıumamıeye tabi Jıaza,nç verrisi mükellefle. 

rinirı 1ııuıhruı, feTlıal.iııU w miMlalaa w~ı:ileri dahLI o.lırıak üure 941 ma!i yılı 
lrusnç ~ri üzerinden alllU.ll ~ 5 ,a.niım pansı t.ahakkukalma yine 941 
mali yılı ic'rı ilana.len -;< 5 da.ha ila.vesile y.anlım parası nlsbeiinin % 10 a 
fb!Afr; 

2 - Gayri safi i.rad esasa itzeriHen klWmÇ ~reisine t&bi mükelleflerden 
pyri .rı ~rad!U'ı SM tir~~· 2000 liraya kadar olan (5D0 dahil, 2000 l>ariç) 
miik.elleflue buJara.n, feYUJ.ide nm n müdafaa dahil olmak ıisere 19U mali 
:rılı lci-n azı.oç 11ttgi}erinın % lt • nisbeUnde ya.rdmı parası ta.rhı; 

:ı - 1 tt 2 :So. lu ltendlerd • r.nıılı tsıısılıa.r dalresi'llde Te 2395 sayılı ka.nu 
nıın 73 ncü m:ı•ıteslnde t:ı<;r!h e:füuı ta.u'A.J.erloe 'ah.'i'il eıli~k kaydile bl'r 
iki ziıimre mük.el erlerine 1942 mali yılı lçifl buhnn, fev'kalidc .ı:a.n:ı ve mil _ 
ıtafa.a dahil o'.ma.k iPlre knıu:ıç YetTileri.nin % 8 erleri nisbe-Ünde yardım 
.-ras.ı. t.ar•ı: 

4 - Ummni Meclisin 1 'Eyliıl 9U ta rlhll CevkAli.de t.oplant.ı.o;ınd;r, k.anra 
ba!.lıana.n ft 3 Eylül 941 f.i&J'ihli ~zetelerle f1i.n edilip S Eyliıl 9H tarihinden 
i:.tba~n t.atbSkloe ~~len diier yard~ mülı..elletiyetlerini.n 942 mali yılında 

da tztbik'ine deft.m l'dH.meııl; 

UrntDDİ Mttti.~n 28/t/9U tarlbU içtJJD2.ıaila iaJı.arrür eC.ıalştir. lteytiyet 
aliltad'arbınn :nınn Htl.Jima vaz'ohmar. (5118) 

Devlet Damiryolla~ı işletme U. M. den· 
Mmumne11 ı.edeli \11119) lira (36) lı:llJ'Uf &lan ttm'an ııuo ~il matate_ 

lif ei>'a.tt.a IH a.dea Çam Ulas ve 5180 acled Cam 'l'aata (12..5.1"21 Salı ~ii

aii MM (15.301 on ~ nçW.t:~ IJaydarpaşNa Gar Mm.si ılalaili..-.li ııctm,;a_ 

yon tarafınG.an k.a,alı urf ııanllle satın almae*ta. 
B• 1ıfe rtnHk WJ1nılain 1103.) lira (99) kuruşluk mll\'ltld::r. tnnlnat n b 

... _ ~im ~ ~rla tek.llfterlnl m~'f'i zaTfla.rım aynı giin aa& 

(14,!t) oa dört otma. kadar kem'8yen refStit'ne TermrleTf liUDlıli!l". 

.. life 1ıiı1 .... tt•du ~---~ .ı&rM d.aj'ddlllakWIP. fttıl) 

'·--~·--- -------.... 

r------...... -. .... _ w-•••• ... ---__.__..__._.__...-.,_. --

s!~~/l de) 1 USon_ Pa.Ktanz:~e~e:; tel,~ilıcuı: 127 I 
cühr. MJafiı b.lı:ımm ;ı.lacaiı ae&iceye : 
söre edecek ha.":"' Gala.tasara)la da ~ . "W' A~ 
b4- .aç yapması 1htlınaU YWdır. : - -- - -

Aıala.rı.na ~k çok Macar oyuncu ka-ıa -,,,.weJ.en' lf•tn:ı»X Tllhan Bnlttı~ 
r--. .._ ıtomanya.U. 171 fuUlol • 1 - : Ömer -ld" ı.....~- ·d bn~~ · ~ -:rım iümıl:aT DlftC1lıllnr .&.-"'• : acı acı gu :.ı, ~ .... ı o ........,,ru anlıyordu. Sizın . 

. . ••• _. ·ladı t.. öfk . kt'I ·1..::h ..ı .. ııe 
olduğu gibi, bugün Roma.uya.43 ıt:a ful_ : · _ . . . ~n .. enı_~: .. v~. ı e IllKa. ~. 
bol.. ......~ ld x...... takd' ed : - Eger lehıme şahıdlık ede<:ek sınde ~rdugunuz vahşi kıza ıdi· 

un ne ...... e o u6 .... u ır e :nokta bu · . · b 
bilro.-. bir ı.a711. rücw. : Be .ıse'dinı . . y •• - bHa~efendı .• Nerımanın 

Ra.)lit taluaJ.JUD Hk .U'911 görme • ~Vaktile ru fıeM o!!:~Z daÇ<>aıh.ilil!~:;:: k0:1;_..ı. U~ • tak<lır .~c:_~m .. !'!l'I 
den 00 hususta. lıılr mülalea ririitmeğe : • . ....- ~ .... ar uuc ~ıatimi mazur goreceg'.nı u .. 
imkan yoktur. Rumen ta.kım.uuıa kov - pcarşınıza ~ır genç kız~ çıkmıştı. O. edıyor musunuz? 
Yeti hakkında esaslı bir Dbe .Wb oJ. rnun y~l.ıgı, ~ork~~ı~ı v~. bakın:- - B;lli olıma:z-. Maa~afih bir lt• 
ma.van Feoeııbabeehin bu mün&sebeUe :sızlı.ğ_ı .~n A tuyleru~ı~1 urperttı, dın !çın, kendisıne diışrrıan ?~a 
-..ıitı 7ülr ı.... mea>.ıt:vıeUi hem de ~kendınızı 'kabuslar ıçmde yaşıyo- kocasının birdenbire değ iştigı~ 
ol:hkça atfta'. ' ~rum sandınız. Bel'ki. de .biraz ha~. hararetli lbir {ışık olduğunu ~ı 

89 mmıJı ..w.aa Aka ıure akcıeS.w. :k~nız va:dı amma na.kikatte stz mek peık te kızacak bir şey olmasl 
Anlılinııda ,.a,ııı1ııa. ile :,dalr ..-nH:a • fbıraz sogukka~ı . davranarak, ka- gerek ... 

...ıaa ~ fahri ~ Bemaıı.ya :rı~ız olmasını istı.yerek veya iste- - Neriman buna inanmaz, beJI 
~-~ ~ tdilmi)"eftk imı!erelk Il!uvafakat ~ttrğiniz o kız;. kim bilir na.sıl bir maksad ta.kib 
1lıir cıereceddlr. ~il, yakan iki sme_ ic~g~la ~adar olsaydınız, onun ediyor sanır. 
y1 teca-rib edm tılT mmaa l~nck hı.. ffuzune ~atle baksaydımz, u. Nezihe ha.mm durdu. Kelimele. 
ı:illz ~ iAna edlfhıR harlei t.e _ Enunla maddi ve manev!. bakımdan rini tarttığı belli idi. 
1ll1l8bır cturmıuı gibiydi. ııe-vs• son1111. i~l olsaydn~ız bugun bu rne. - Y~ımdan cesaret alarak s~ 
d" b-.ı lbe!DH' 1*k-.: 1la.ttlııf!tm. d'.\:ba. :,seleler ohnaz, srz de onunla rabat da .. li eıbili' . 0m·· Be' 

"ve •.. .J dmı s· b" le şunu soy y rım eI 
t.erilbi n IMıı •bbiilteriı 11111...aff:ald_ ! mes uıu yaşar z. ~z. oy Genç bir kadının hoşuna g' tmiyt 
,.eı'le ıı.,.nbmu menahbr ki• dört. :,va~a?ınız, 0. za!'"a~ k~l~mı~ ma. cek 'kadar çirkin hir erkek değiM 
mıı ~ Mr hareket ol::Ma&br. :tem ıçınde idt, aıle ısmınn dıllere . . B' 1 ~,-~-

g e ·d- k - ·a· ı~ suu:z. .L.L.<LAU; ••• Ömer Besim : u....<rrne uzere ı ı, ''C nasıl bır .. .. .. . 
ibuhran gEX;irmekts idiniz. O vazi_ Omer gulümsedı. . 
:vette karşrnza çıkan NeTimanı bir - Bana. c~ret verıyursun~ı: 

AJanada ftbna miieaJeleai i1<adın, bir insan gı"bi ~örmek iste. ha~:fe~dı: S~e nasıl te.şen:ku 
Adana (Hususi) - Sıtma vazi. amediniz. Onu ittiniz. onu telrm.<>Je_ edecegmıı bı~yoruıro. ~ 

yetini tct!kilt erımek üzer~ .sttma. rnü :rliniz ... Bunda mübalağa vardı. - Ben Nermıanın ile kııdar du-'
cadelesi umum miifett.ış2 .. do.~.ı:~r i Seneler geçti. Nerimanı başka ri!~ . ve anlayışlı bir kız oldoğuntı: 
As:m Asrak, sıtıma Eneıtıtusu mu~u... ;şartlar daıhili.nıde gördünüı. ve bu bllırnn. Bana sorarsamz, doğr~~ 
rü dolktoT Seyfi Okan ve ~ara, böL :defa onun ca.ziıbesine hemen ka- gidip onu görünüz ve ker.<lism~ 
gesi sıtma mikadele reısı th"an, hıı1dınız. Tıpıkı ateşe ve ışığa kapı- bütün lhatalanmzı anlatınız. Şi.m1 
Cenub Anadolu Jr~~aJa::~da: d.cı~ş.. :,an bir pervane telılşil~ ... Bunda diye kadar it:fbtıaz ettığin!z ha~ 

1 mışlar ve tetıkİHerkıı bıtrrm:ı:ıılerd.ıT: !da mübalağa var. 0 zaman nasıl hareketin sebeblerini kısaca faka~ 
S:tma müca~eJc .. u~ilmİ müfettı~l ibuhran ıgeçirrnişseniz bugün de p~anlığıru~ı v: sa;mimiyetini~ 
Anka·raya d:onmuşıtür. ~öylece gene bir buhran geçirmek. belirtece_k bz:r ~kı!de ız~h ettncteq 

1 
itesiniz. BinaenalejTh Neıiman gibi sonra !h~:erın_nde . b~gur. . '".ultu3i 1 R A D y O Ehayatı :gen~ bir cepheden gö:-en gı;len degı~lııklen ~y1ersmız:. j 

1 =bir kadının sizin bu halınizi anl- _ - Bana ınamnası ıçın bu mura.; 
------- • <l kiııf' lir . ., 1 

CUMA.. l/:>/l!M.2 ,~mamasına im!kan tasavvur ede- caatım ı ge mı. d baş: 
• . . r :mem. - Herlıakle bence bun an ..1, 

ı.30. Saa& a;rarı, 7·13• ~~ pa. ça,,. : .. .. ka çare yoktur. Neticesi ne olaeak~ 
ıar ll'l>. 1.•5: AJaas balterıeıı, s~ sen.. : - Fakat ben onun yuzune karşı B . . ze!lrfı • •. . k 1..1 
foniılı ~ ll>\..). a.31: iMn saati, !çok fena şeyler söyledim. u sız.ın ve men.are.mıze a I 
12..lt: Saa.t &7:a.n, ıı.aı: .S..lail türk.iİ;. : - Neriman bu sözlerin kendine rruştır. . . . ı 
leri, 12.45: AJaıııi Jıaberla.i, u.ao: Ka. !:ıid olmadığını. sizin ihayalinizda - Acaba Nen.manın ? ver ıl!m~ 
ruıı* p1ı.u.r. 11: Saa\ ayan. 18.03: iyaşaya.n başka bir mahluk için baa.ı ~a:arlan va: ımdır. Bundaı 
P&sıl be:Jet1. li."5: Zin.at ıa&,·iıııi. isarfedilm.iş olduğw;ı.u :.uılam.ıyacak haberınız vm" mı. ı 
ı~: Mıoclral ....w eserıe.rı (PL), :kadar saf ve dar kafalı değildir. - Muayyen bir kararı olduğunul1 
u.31: Saat ~ ft aja,aa :ı.a.berıerı. i - Dayını lhayı;et ve dehşet için. zannetmiyorum. Bildiğim bir notjı 
ıı>.45: ıtAm T1iırk .lDİİllİği preuamı. ide 'kaldL ta varsa o da Nerimanın sizd~ 
zus: kb• ca.ıe&esi. 20.'6: ş.ıu w s - Çünkü o yanındaki kadının intikam almak, size :znrab çekt~r1 
~. zı: a .. v_.,, :?U5: TetDSll.. iüın Olduğunu biliyardu.; halbuki mek arzusunda oldugudur. I 
~ı: ~ _.... .na&n.ı;. auo: Saat :Neriman 5'5zlerinizi.n. kendisine a- (Arlasl nr) j 
~ ... Jaıllıer'-i .. -.ı...r. "- __ ....... _ ..... ., 



4/1 Sayfa SON POSTA Mayıs t 

Ankara da ki suikasd davası 
' (Ba,taralı 1 inci sayfada) 1 di ~-e ~ıbdaşlarmm fikblel'i.Di i~r AbGiin'<ılnn~: .. 1 .Busüa. Pa,·lof, Tirtdrcse ıa. .ada o.J da ibm&J edftir btr şe,- değildir. jdurmak esasen doğru değ i ld i. Ab. 

ili bflmedicı'h wyledJci ba.Itle: 4 :ua.& ~I I~ Alıö&ırall.-ıa, ~-- • - ~-~ 1 oarü: lııir ~ey ~leme_ ~~ Birift4-lteşrin aJmcb ıeldltial Bu sırada. KOC'nilof :;oz ı lclı. sö~ llye_ durrahman onlar kadar bu işlerin 
tıaribll if~ IMut- :aksibi Ua.de şuncesı nedir k.i arkadaşlannın d11Ş11D. dillt. lli.dıseden sonra, mıaıı nıur etmek -;yliiyc -w: daaa evvel auıl olw.p • f c~ ~ bu sualle aıaıtıum:ı işaret e ku rd ı dı v 1 d ı.. h · b. . 1 . .. .. .. . . • u o m.a g n an ner angı ır 

9fuıit ve ömttın ADıbnJPa ae m:üsadk etılleri. - ıınmı elsmı? rmre&Ue Mmlmrı ıl~am Ye ôıntnn ~ ıör~ eorwyw. derdi: lıataya düşebilir. Faltat onların P..b. 
celdli'irıdm. ~ .w.tan& ı.Qıuı 7. - .&ııııd~,:. ::& &3S~ ~-ara.~!~, ~~ S~.ıa &a. - Abclii:rrahlD&Il bir lf'aUrsinde, Kur. duıır.ahma.n.la tanıştığı ve n1Üiead. 
eılımişt.IT Bu tenwuz na.su izah e1i.iıe_ .aiaiıe ft ~ 9'!llıeS ı -· l&"B' a.--aa ialamin ile Pavlofla g'o'rüşme nllof Fa.vlofu bana Üç ile beş Kanunu. did d fal .... r·k.1 . tık b . 

• ÖJ1riiı1N' ıittiiılıai ~arı e.Uiliıae eöre~ Jı:on~ _ ..... ~ "·--..... •ünü oaat li"> tt . e . a ~or~ş u e~ ar . ı zce 
lilir? 1 . .. t:'"""'1U< ... c ... -_.....~ • ~ t~ıt edılmış hır keyfıyettı.r. Ab.. 

Bu s·· .... da & ........ _ .. ___ anlıa!ıı llU!inci H tiııtnd.. 51e7a.batin "71'1 ~n. Öımer JMyıeouı.byih, • nn •u H.a. Ahdtirtalımaıll: taınşıttrdı dlyoır. Bu ;fadede Abdürrah d ;L __ nl 1 d 
... a __.._. . •-tııuıbııt d:.:.-"';;. 1 ~ı..:- lııa.d&r t i ei.lıt*lm "'··lü.l r .. " • urran.m.a a nasl nere e ve ne za. 

·· ·· .. -...m· ~ ~ hakkuub. bi.,. lııtr ..____ •.:~ .. lıemedim. Bu taribJtti ıkf man .nışt arını urn. ma.n Pa.vLofla Kornllofwı ot.unnldar\ :JtTde tarlhlSile Dit :ı:anaae ftj a -, r-e f.ıltl', Ve bll· - Ben &>J &Jll\da ra.~ ofla IO?'ll$ - JQIUlm rascele konaşf,utuna ristnmlye ta ıkl Abd h 
~- .... , .. _ kan~ıarUJı sôyledi ve i:ıiinll _,. ı ~ 1 şey d•.r-ucDU -.--- SUJ • katı bir Mıklldlr. BanMla da bii)'iik bir deuil. J • tf 1. - .Jı' l · J t 1 ,_ 
.... ...--.. _.. .. ......__ .-L.-- ,_..,_. d E">.t..-: ..a.....:ıı .............. ı.-...L.i..Je .ı-ıuu- ~... .. .. & u en ııo.erııa en an a ~ nı.a.r, 
llıllbkemauln bmTa ıniıılli o._..... :ıio li - ~r-. .. _,,,,,m e •-L ..-.. ..._ _ _, ____ .._u,,_, ..,.. llOl'US • hata i.şlnui:, ofa1or, dedi. 
~. i!e ı:~ - mrecan iô.ar d_I Aı.da:rn.0-m ·~ sör. alaraa, maaiz. ~ aıyı.ııın ıııonlanmı Abdflrra1-n• T " k bild'v • . . 1.. •• 1 . 
- mıekle DtT&bıer, SiileY'llUD tara.fmanl bir ~Wdin Mıa'iiın ?eNli:i bir if.aft;ırle. ıiolradnr. Da.llll evvel ı-örüştiitümii de . hiç bir zaman ur çe . ıgı JÇ ID ou •_?Z erı au 

Reis maznunlara ıismt etlen Dıb.r~ ~---- .........-._..___ taıııMas 811Dmi _ _....., v_....... lıılr lfaıle aıas·-"- ... _,_ft -"'-'---ıı'-, u;II. - BPn ıı. t.ıırlhleri layan Konulof denhal ayaga lı;alktı 
yaptı. _.._ .. _...,._,.ra •-- .... _. .._ - -~......._ lıı:at'i bir :,eklJıtt ifade e-'medim. Bu ta. ve: 

le{ ~iiieaılnl9 sulll_ :r"'* ~ IMc eılüııaf:9ini is~ı tuw. bol~aiuu. a.aJar ~NI Bunun iilıerine K.omilof ı.öe istedi ve rlhler Mnd; b~ ya:ıılı dell!dir. 
Banı!ian ~ Pu - ~ ___. -~ ....... __ --"--..... ....ı~-ı:. _.........__ ~..4 ---ı.. d-'"I n.ft. • ı.. M - ~· ~eıcawu --~m an_ ~-- - -IUI.. ..._anı, hl - t- _,.... nu-asın - ...... eyı aen O ıiinJ~e ben fazla. he:l'ee&nhydım. 

lıttc ~ti: ''"" 'fa.d sinde A)tdur Jadli9n ft 'llPUIWı Fahrlıe Uıı&'i ta_! ıı.ııeaakJta lıu aibi tefenü&. ~.iade dl ıaotımdan WJo:tıoe Qlara& JDAh!ıoeav bll ŞıaıJkm br halcte:l'dim. Bu ta.rlblui SÖY. 
2 - 3 Mart t&raau 1 e - -~ j•- ~~·~..::... 1 ..__ .... -""-·"' .. --"- -ı.udu. B..-..a A...._~---• . K'ıJ,SIBD Süle.,-.1111181 rlh nı De' - ıııc ...,.......,~·~ .. -.. • .---•m - .-n.- --1111 IO~ • _..,...... va _ _. "'"-' 0

....,......, le1*erı her banl'f bir ,.anhshp ~ydan 
rahman dtdı k1: ıc ~ ı . .. lem ı •'iW hıaı. ~ıli isie kılli biii Jl.l-mda bu ya]Muıeı ,alı.ll!larla ko. . -"-~ . 
J"31nız Uirkı;,e bilen lta.su t.3Dı:reD· -4. eytıt 501 - • Yennl$ ........... nm, ilf'dl. 

Man. tarih}j lfa.des!nile sene Sille~- n... ~ ~:~7'1aJ.ıldı. Paıri&f ,._ ~u lılWirlyordu. Tarihler 
Dm istetıanı eh tanıdıtmı söyledi. Bu_ Korn "lofun suali - Bu kadar ciiriiltii keı.:ıuan bİ7 müddeiumuminin sözleri ][.oınflol AWiirnı.lunanı.ıı. bJ ifMleahıe 
Du ela im.h ~siın! Bund&D llOlll'll Korn.iQf ~ AWüraJa.. hid!8eAle ilaııklB• mo&.lak ~ bir. HüıldelumlllDi mua.vini K~ Bora. eeYal> nttnk: 

3 - ~· 4 Mart t.arınli 
ifadesinde dt'di ki: ııPu·l•fia. S41 Eylôl mandan keoıılisinbı blr suafi oldutıuııı birini tutması lcaıb eder. Sonl•tınn ~Y. 1ııu itaie alı.tMbi'ı sırada AlMlmrabma.n - Ben de krtasiyeeüik yaı•uk de. 

•"ında tanı..,dt. Dalbtdd ben 941 senesi söylemiş w relır t«cüııaa.nla bu .!maimi kır teferrüat det'JI, aeıJdır. Ve bu mü.. !>ilk perişan. bfr )lalde btılımoyordu. ğiliım. Tarilıte lllMl bir hata olabilJr. 
.T ~ İ t b la lra.d ef,mesiJıi istedi. ıı.~ •aY1U\ın m-:..hiye11 Hlbarlle 

1 

çıcı1t h~TY'dı. A.bdtııT'llb.mamn bu ~ Abdıümllmı~ Kıtrııulef Pavlo ı u 
,....r ·ı~....;'--ı- a.vı on.Ja.rında. !i 1Ll'I U .,. ·-·-ı-~· ., ld Reis bu sır..ıı:ia Paviofa: «l>oğrıı otu. bü.yiik b!r ehemımi.yril vardır. Buulal' ifa.cksinde Eyliıl a.yı demekle ecnt>biler. ba,ıa 3.5 Birinoikiuıun Ç~ ııuıui 
-ı...c- . ._ ınrrach otm.aAı,ınt ha e •~''""' -· 1 nınu, böy~e ya.yılıp ot....Wma:.ı: 1'ııra_ ıısiloolejl.k mantıki esaalarla. cle!il, mad it taııışmış olma4ıı manasınm fıkmJY•. sa.a.t 1% de tıuı1'11-mlı ık-melde bir kat'I. 
bu tanııım.a Eyiiltck' .asıl mümlUi.11 

9 
p da!ıı tltıeli. di tleliJılLe iııtiınMl eder.> e.atını. Siileymıa.nm bu t.a.rlhlenle lstan. yıet. ifade ediyer. Bug-ünlı;ü if.r.dniıı.de 

lllU<flur? K~ll•l şu sua.ll sonla: Avuka.C. ~va.b ventl: bma ~dlti ma.ooşınm çılrarılmuı l<'a." l11e Abdi:irraluman lıugiiıı ta.bmini olarak 
Reisia ihtarı - ~Jlılllmllll •IMleJerinde ö_ - Biz. Türk adll7eshıi tnnsil eden e'.tiV-ıl c;öylftll. t;on11.$1DUŞ C>ld•iuaa. aklı başwda olma. 

. ~ ııe ~ ve llfminle taııııtadığı huku'ıÇUlar, şehadet kelimaıİıDbt ..-. A!ııdurrahm:an ela Eyliıl :ı:orını lnılta~ cbtmı u- dı&hııı ı.lr ta.lıım ı ~ric tarih. 
Reis bu sll'ad.a terc&maın ,....aaeile uJlrmds 8iy1Niii se.ler 111üpltema:r . smı ve bunlardan delil çıkarma.~ P.. mıasmm şaşkmhk esm oldtı!ıJnu. kendi lrT m.inde baaı ha.talar y&nmıs olabl. 

Pa'fdofa arka.sı&a. ~ ~ Bunu ıı:a.n -.e ~ık olarak söymDi!sini m fyl b'liriz. Tenasül iletinin Şt>kll lı:end!Dt' döşüne cfil.şiine &41 Enfnciiı-ş_ ~ni M'Jlti:rer. ŞfıııwU f.ek.rıır ken:Ji • 
eiti,onda ııe aramak ~ni sonlu ıı;t.erim. fle, WJmem uınnm maıaılab ik cleliil rinılt Sft.le:mıoanm W.nwla. pldilim ve ~- wrıuoıtuı. Bana en kat'i bir ll • 
Ye ~ bulıuadu. Möktıkık'ıl reis AWarnb.mıuu lıu elde edilmein bundllll roD1'a ecnebi\t"f'll' tanıı-wm ol • !llma sö~a. Pavlofu lıenclhıile •e ~•-

4. - 4. Mart ta.riltli :.:;-:::=~ ...U.Sin .,_ya.Wanw o!rer Direr 'l'enne. ffcr"ncı· suale cevab dutımn ~yan etU ve sonndan Eylıil JdlA ""' ne~ iamştınbm! 
rahman Süleymaauı 1 

. sıini söiWl sın olmadığını a.n\admı. dN!t. Do ifa - J \ 
dolayısüe bu işe ~ •ld1lkulııı ~~Y- ~"a.Wlır ahnm..._ ldıclia makamı Bund&n ı;o.nra. ikinci s~ g~: dt •e ~r-üman va..<ııtaslle Pavlota hl - apOR aarrUZUOUTI 
!ii.yor. Bu Uadl'.l'.lin JWlnA!lı ne olabıJır'l 1tamma. ı.a.m•avfn Kemal. n.ı.-a &iz a. Üç ve dört Mut C..rihli Jfadderin ırt.~ edf.ldl. baş tadıg""' ı gun 

ol "''°...__"'DUi bıı ına.k. ..ı 
Ve arkadaşı aıı i><P"'..,....- . ta.r..Jı; ...-utan raa!lrrin bılzıbf'nuu. var;ıd sa.yfa. nıımaıralan, Pariof tıa.ra.f-ıan p •ot R "ıdd\" aSl 
liadını nereden .illAib;l'll.Ç eLmışU~ I obn.Mtıtoı.ı siylt't'llhi ft iladelerift ~rlb bildiri~ üzerine :ıa.bıt.lar olnımlu. avı U 

5 _ AbdıırnbJDJm iJ'adesınıle b~vıı ~ 
0 

..... .ır...OM ;..ar.J f'dertok, su.allenle tt-kr.u Bu iladeJerin b.lrlehtde Abdnrrilhıuan. J>a.l'liof a...-vata ka.li.tı, yüksek srsle 
bil4iil ~ıyazı 1 ............. ., ""' 

la.rm Troçklst o:&.~ıı • elıtiii edllt>n ıra~t' ıu.sınıfarı.ıım .Ja.b,Uardan o. ~ !a~b, Wıiı..oe bilen ~usu ~m lddla makamı tarafından da 
tarafında.n cöcıdeıüaiPtıl j~ . 1 kanmıM!mın mulf(l.hk <:tluaıtlnı ı.tyan tanıd.ıiiını so.y\u~•-. ,ıifer lfad.esiııde ;yapıhıuş eldııtw.na, bu ifJııclecle berbanci 

ha.ide, aY11i z&mand.a. ~WDü.ııiı~-~~~; ~- Ma.hUmctt ıru taıeı. , :yerinde be, istepa.nı ela t4Nudıi'ı i.ıeft ediliyor. bir !Jllll*.ınbtm yer bulamJYa.cıa.tmı, ba 
meı etmek ~ ...,laııaif. ~ ,iirüJmii!ltür. 1 Bu fa.rkuı neden ileri geldiği gene söıJJırin Süleyman l'ibİ cahil bir acla. 
~ puftkrin be~.mcl ko f Abılurra.bma.IUl soırulııla. mm a.isıJH1an d~I, okuyup yasmMı o. 
mesa.besbıde oldııklarmdaD dobJI bil ~bdurrah~anın cevab!arı Abdarralmıa.n (l("tllllkn, Sileymanm 1aD w Tdt FlliWltesinbı dön!uncü sınıfın 
ise yaTdun etme8 kOıniinist.llkl~~ ..._ ü:ıerlne 3 ft " Jbrt iarihli Jı:~n. t.ürkçe bilen Ru.<J olan Kor. da bir talebe olan Abdilrrahman gibi 
telif .-..ııiınd• 1"I ~ ı. Aı'blurnbmaaa. ai41 ifacleltt .ıntnmuş, nUofu da evvelce &iDemJş ulnuıemın, bic m~ caı~n aPından ~ılLma -

sah edebilir? _ 
1 

bu iki il'MI~ erU911ald teaak11M; ~t Pav'lofun kendisi.ne Siüeymaıun çatır _ smın ve alioı.a iımusuıı kayrıııış- olma.. 
6 - Alıdu:rraı.nan ua.desi:ftde SOY e_ eııle-n reis Ra:rri Y•ldııış AWurnıiımana Dlll61nl lstt'diğtni soyllyerelt, bu Stkb. smıa bir lı:r,mıet. ifade etütinl söyl~dl 

. . . ..-ınde olan arka:bşla. ........_ S'"·ı...--~ +........... .....____ "-·. 
~' ~ mrndi ,..... _ _ :Baki Ce şu suali sonJtWlllur: ...,.. ...,.;.;r.-•lfl .uooo:vun ~ • ~ 
rlllıdau Fa.ik KJV"Jiam. u..- b"' Dil• _ Ne diyorsan, Abdıırrallman? Bu sıma ela muhtemel lndunılııtunıı. bn.au - Ba laıbiş tarilt ba-1.as •eUıl mun.r 
lil Gün. M~r Ta.cer, V-eJıı. 1 

- ihdenOe Ömerin Ankara.ya niçin geldi. bMi lmelllsl.ne iııUiıraç ettiğini bil _ da cöıı:üJ~biMnil. Abciiinalman ilM.ısUı_ 
. .. ••-n Rusl ver. d' .... ~ .._ ..,..,..-ı-•n ...... -da -Ya L. •• _,, du-m isimlerini •~çe """ tini Stileyına.n bili'YOrdu, ı-,orsun, .... IPIW&. UlC .................. ., ......... n. --~ ... 

..ı, oldv,l1ma cöa. n Celi.l IJe 1\(uaın. ilS lfad,eaılte l8e )lilmiy~ diyonıun, J ü,ane;i ..... tıe"Ya.bı Abdurıalamaııp da. denjy«, Eylül ayıuda diyor. Yanı a_ 

Jaerin Tııb ~ ~ hu.. ~ ~? ııtaD fsfendl. v r:Mlıa iki ay ılibi 111.r faı'k vardır. Bu tart 
•ıınmaı.rı .-elılUıe Abd~ keD. 

AWUR'aam.a.ıı.a. \>u cllıe~ de soruldu. 

Abıllirra.hmlln: 

- Balımm da.ğmıktL Şl.mw de pek 
i)i hatırl'amıyoram. A.ncaı:ı. hiı.dist.'lue 

liıayaman& şöyle bir şey si>yl1"'bi.Uirlm: 
Jll,pon t&a.lT'mlmUD ba.şb.dıtı bir ıündü. 
Acaba Japonlar Ruslara ıh taarruL e. 
decM.lıer mi ~e nndi kenıcWne düşü -
nüyordum. Buıünlerln biıisintle onunla 
r;orüştiim. xa.n bic Şt'l' lememe imkan 
yoktur. 3 wya 5 Kanunuevvel Ç~am.. 
bayı o cün ibie söytem4f.im. Fakat s im. 
dl n.t'i olank lıb ~ diyemem, dedi . 

Müddeiumuminin talebi 
Bunclan sonra Kemal Bora reise 

hitaben: • 
•....,. Efeıı.di.in bu rar!hlcr üzerinde 

Hayre~er ediyorum. Maznuıı 
idd.ia makamı rolünü. jddia maka. 
mı İse maznun rolünü yapıyor dedi. 

Dördüncü sual 
Bundan &Oma dördüncü suale ge 

çildi. 5 Ma11t tarihl i zabıt aran.dı. 
Burada Abdurrahman Süleyma.n ın 
b ir maddi menfaat mukabili bu i şe 
girişti ğini söylüyor, 30 • 40 lira 
kadar b ir parayı onlardan alm ı s oL 
duğunu b ild iriyordu. Ahdurrahrna. 
na ne diyeceği 90ruldu. Abdunah. 
man: 

- Süleyman bana bunları ken. 
dt-si anh.ttı. On.den i ş.iu!ğim ~)'4eri 
tekrar ettim. 

Bfşinci sual 
Bundan sonra beş.inci ıuale ge. 

çiTdj. Bu sualde komünist olduğu.. 
nu söyÜy~n Abdurrahmanın Troç. 
kist odan Niyaziye yardımı nı na1ıl 
izah ed ileceği soruluyor ve bir ko. 
mü.ı:ıistin b ir Troçkistle nası l bera. 
her çal :şacağı öğrenilmek İstenil i . 
yordu. Bu suale cevaben Abdurra~ 
man: 

- Bavulların tesl im.inde veya 
Niyaz.iye gönderilmesi İ şinde benim 
h içbir rolüm yoktur. Bunların te~ 
limi için Süleymsna herhangi bir 
~ey söylemiş değilim, dedi. 

Pavlof israr ediyor 
Pa:vkf oturduğu yerden tercüma 

na ru9Ça b ir şey\:er söyliyerek söz 
isted i ve söz aldıktan aonra ayai:,ra 
kallcarak: 

- O halde hakimler heyetinden 
nca ecliyonnn. mademki Abdunah 
ma.n b ir şey &Öylemek İ.s.tem iyor, o 
halde aTlcada.şlarınl lutfen çağırınız. 
Onların bu arkadaşlıklarından ve 

(Devamı 6 ncı sayfada) 
• 



Memlek·et haberlerj 
izmirde Çankırı da 

K.ı•kan~lrk . Yji~~d~n ~ir ~!li-1 Emal biT~ikleri lıuruluyor, 
~".''·bu k'!ıyı oldurdu, dıgerl halkın gıyecek, yiyecek 
bı~ını de agır •arette yaraladı maddeleri bu birliklerden 

&miı- <Haeasi) - Bugün şehri ·I teuzi edilecek 
mizıle Jı:ll!lltaJ11lllık ytidıııden blr clnaye4 OaıWrı (Hususi) _ Bükü.met ta.rafm 
işi~, -~lr dellbnlı tabsnca ile ra_ldan halb tıe~f ioab eden bllJıaua yl.: 
kiblnl oldünıırtif, bil arada diler b!r şah.~. ,iyecdt si1ıi ınMıl hrln Waıtık.. 
81 da atır •~ yarau14tır. la te...tıı. ve -..ıarm ır.oatroıa bakı 

Kıı.UI, Yılmac adında. bir delikanlı. mındaıı ~ ber S1D1I esnal1a bir -
da. llatfse admıla bir iııadmı bir müd. IUtJer k111'1DU1 yol111Naki 9'\lışmalıar Ik; 

det..e~I dost tutan Yılmaz, kadmmlı-. ft b&Mf. lllıloDl~dar blrliji 
son gunlenle keadlslnden 7fia: ontre. kuralmllf ve faa117e'4.e Aiecait bulun 
rek Salih isminde blri.ı.ıe nıüııMebet m#Mw. • 

peyda eC.mesinden müteeuircn bu&"ö• Kiieilk manifataraeila.rın f,ılralUle 
UmımıhaneJer sabtınıla. bir kah'ffııle .._....111 olan lll&DJlaıiuncıılar blrJJiJ 
oturmakta olan 9allbe ıabı&ncasuıı çe. Sümer Bank yeril maUaru.daa aldı11 
keNk 7 el ~ daıı., öülmüne Rbeb malları muayyen bir nieııbet alluula ft 

olmıt~ar. Çıkıın mennUerden biri o sı. tiat mıiirabbe komı19Jo1MU1un verclltı fi. 
rada lı:a.hftde ı.ıılımmMtt• olan Osman atı. al.maM&ciar. Bu&'tinkti va9"ı.&e fJI 
adında bir •nllıya da tu.bet ttmlş o. b!r dunun &'isi.eren bu birtik1eo bı.şka 
nun da at.. ya.raJ,a.n.nusını lnt~ eı • büikallann dııa lıira karmaları ;yolun 
mfştir. Kstll 111blanmıvtır. dald ~l&r bitmek üzsecllr, bu ~ 

ırönierde m•noen sa.illJ yerleri huır • 
Salranboluda ilti yeni köprü ıanmaktad•. 

DeY4> duruyordu. lsIİıtil ağa, 
- Ne gür.el camileri var ..• 

eski devrin adamlarından olduğu 
için Tü.ıikılük ve müsLümanlık ima. 
nı yüiksek ve zedelenme~ bir 
şahsiyetti. O da: 

- QğWm., beş yüz seneden faz. 
ladw bu diı:Yarlara Türklük ha.. 
kıimclir. Dedelerimiz bu diyarları 

P~» nın spor tefrlkuı: 

61/iaraA/fnıet 
Kara Ahmedin . milliyetç~liği 

kafirlerden !kılıç zorile a:lmı.şlar. Dedikten sonra derin bir ah· çe- yıor. Bu, .gıördüğün camiler. medre-
:B.iıze yadigar bırakmı.ş.l:ardır. kerek: seler, imaretler. hanlar ve kervan.. 
Kefereler, · öz Türk diya - Alhmed oğlum! Dedem anla- saray1'ar kaldı. Onlar da birer ha. 
nna gM.erini dikmişlerse de tırdı, ıbabam dinlerdi. Ben, çocuk- ralbe... Şimdi .gavur~aı'Ul vücuda 
biz, babaoyiğitler varken müstevli tum, aıklırn ererdi. Onlımn zama- getirdiği oteller. karhaneler her 
olınalk ne hadlerine. Görüyor mu. n:nda bu, diyarlarda kefereler de- şeye galilb!. Ağalarımız, beyleri. 
sun Selan~n içinde kaynaşan ki- ğil- atla, eşekler bile şehirlerde miz çiftliklerinin sermayesini bu, 
fideıi ... Bizler, senin gibi küçük L gezemez.lermiş ... Bir keiere şehir kefere yerlerindeki eğlencelere 
ken bu, yerlerde ecnebiler azdı. kapı.sına geldiği zaman eşeğinden sarf ile meşguldürler. 
Kefereler daha az müteharri<kti. ve atından iner, yaya olarak şehre Dedi. 
Sultan Mahmudu sani devrinden girermiş. Hey gidi günler heyyy!.. Ve, .gözlerinden yaş aktı. İsmail 

duju.ndan y.ani Tuııa vili\fetimizıo 
~ bulunması huebbe kMJr,. 
lerin son zamanlarda Türklere ne
ler yaptııklarını bilirdi. BHhassa 
Bulıgarlann ve Bulgar çetelerinill 
Tüıikler üzerine olan .zulümleriAi 
görmüştü. 

İsmail ağanın sö~ri Ahmedi, 
müteessir etti. Zeki çocuJr.:. İsmatl 
ağarım ,c>zyaşı döktüğü.nü görün.. 
ce: 

- Ağam, müteessir olma... Bı
rak şimdıi. ıbu s&Lleri ... 

Deyince: 
- Oğlum, nasıl bırakabilirim 

bu derdi?. Bu, bizimle yaşayor ... 
Böyle giderse maazallah bu. d.iy• 
elden .gitler ... 

- ······ sonra hWTiyet ve müsavat diye Şimdi görüyor musun kefereleri. .. ağa.. okur ya.zar, aklı her şeye erer _ Siz ıgenıçler bunlan düşün-
ortaya konulan nizamat numelin. Hem atta. hem eşekte, hem de a. bir adamdı. Biraz medrese dersi 
de kifi-rlere aman verdi. Ve, o gün rabada geziyorlar. Hep zengin ol- gömıüş Gö'Zii açık bir' şahsiyetti. mele mecbuntunu:z!. Biz geldik 
bu.gündür ki, kefereler yüze çıktı dular. Hüklıımete, ticarete, mahaL Ahmed, çocuk oldıuğund~n bu gibi gidiyoruz. Sonra gavur elinde esir 
ve meca:Msi idarede, hükumette, leye hakim oldular. Şimdi eşekle şeylere akıl erdiremezdi. kalırsınız! ... 
mahallatta söz sahibi ağalar sıra- atı bizler bulamıyoruz. Yavaş ya- Faıkat AJhmedin de içinde dercL . - Ne yapmalı ki ağam? ... 
sına geçer oldu. vaş her şeyimiz onların eljne geçi. ler vardı. O da, Bulgaristanlı ol. (Arkut nr) 

-~~~--..,..-~--~---~~--~~~~~~~~~~ 
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Ura Lır .. 

açddı Bu birlik ıe b&ll:m p1a ıu.ddelerlm . 71.GtUlS Ura HUH.UG.H 
'l'.39USt.-

Bennar• 
lb&lya& akve1h 

Adi ve fevkalt.de • 
HUSUll 

15.IH.tot-

Karabük (Hususi) - Safranbo- muanen nlabeıt''e vereceld.lr. 
lunµn Uhıs nahiyesini Abdipafa Çaallunda wamnt)l'leUe oa)'M tı•k pa_ 
köyüne bağl:yan 14 kilometrelik h&'.ılaeauıf. her madde bir 11ene evvehlnt' 
yol üzerinde İn.tası bitmit olan biri nıasaran b!r iki mlıılJ Jiikıelmlş bulun. 
160 diğeri 120 metre uzunluğun • mıılıQadır. MalaWn fakir oh.şu reçba 
daki ilci köprünün açılma töreni lmki.nlarmı ı.ıorlaff.at•nuıtar. Alman tecl. 
yapılmıştır. Kaymakam Suphi Ak- bW~er ~ lıertde bu :aoı'lulı:Jarm 
tanın açlf yaptığı merasimde na.. Tok ~ mllhCıemeMir. 
hiye müdürlerile parti ve Halkev- Kııtm o«* ol:aısn Jı:al'Ş1MIU!a bu paha, 

leri müm'essilleri ve civar köyler • lılatı id»li rirmıekle, menimin bahara 
den gelen heyetler de hazır bulun- bMması ileride miistahsllln yeni mah. 
muşılardır. ııuliı'Ue bu clanmıu:ı kendlllilnden çözü 

Ayni yol üzerinde yapılmakta ~eti ~pb~. 
olan 80 metre uzunluğundaki hir Çar~unda1d bu esnaf birlikleri bütün 
üçüncü köprünün de in~sı bitmek esnaflara şömullendlrUeee'.<, demirciler 
üzeredir. ve şoförter dahi 11k par'.lde birlik kura 

---o calıbrcl... Bllnb.nlan prl kalan esnt\f. 

Bandırmada bir Tıalk istihlak larm da birer bfrltlı: kw-Acakları kat'i 
kooperatifi kuruluyor olarak söylenmelı:iedlr. Bu :\.l'ad:ı, san'at 

Bandırma <Hususi) _ istihlak ma.ı:I maht~J ıa.,ıyan esnatı.nn birli.!< veya 
delerinin l'ÜDde1ı etine arian ftatla~ koopeor&Uf hnnalııan ihtimal d'1ıflinde. 
kar.ıı.smda 115 miiılkül va.ziyett:ı kalan :Uır. 
müs'ehllJderin bütün lhtlyaçl.aruıi kar. 
playacıak flir koopeuilftn kurallllB8ını Tr{ıltya umumi mülettiı 
clWJüMD kaymakamıauz daire i.m.ITlerilt' uekili Ankarada 
halk miimell!lÜlerlnden müteşekkil bir Edime (Busml - Trakya umum) 
'romb10n seoerek koopentif1n ana hat. rntifettlrs "PeldU Salıri Öney Ettimeden 
lar1111 te.bMıe bstl&mıtlaı'dır. BundAn Ankıara7& gitmlf'h'. 
.onra heye*..! um11111lye ıctplanarak esss Umumi müfettiş velı:Jll Da.biliye Ve. 
n1umname ti9erlnde konıqulacaktar. ldH Faik Ödrak ile temular • ya.-e&ktar. 

• 

BanlQ:ı.ot 
Ufaklık . . . . . . . 

DahUdeld muhablrlel'ı 

• • • . . . 
Türk lirası • . • . • • • • • 

Hariç&elü mııbalıirlerı 

Altan: Safi kıllocram ZZ.'l'IUTS 

Alt.uı& tahvili Ubil · ııe~ d6. 

viller • • • • • • • • • 
Diğer dövizler ve borçlu KliriDS 
bakiyeleri . • . • • • • • • 

Hulne tahvtllerl: 
Deruhte edilen evratı nakdi" 
karşılığı . · · · · • • · • 
Kanunun 6-8 inci nuv.!delerine 
tevfikan Hazine tarafından \'f,tl 

tediyat . • • • • • • • • 
Senedat Cüıclanı: 

Ticart senetler . • • • • • ı 
Esham ve tahvillt cüzdanı: 

c Deruhte edilen evrakı natdL 
A < yenin kar,ılıl.h ~am .,. 

< tahvilA.t <itibari kıymette> _ 
a < Serbest Esham ve Tahvili': 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine avam • • 
TahvilA.t üzerine avans • , • , 
Hazineye kısa vA1eli avans 
Hazineye 3850 No. ıu kanuna ·göre 
acılan altın karşılıklı avans • , 
Hissedarlar: • • • , • , , , , 
Muhtelif: , ı • ı , ı • • • 

111 

• 
• 

Uta 

• 
,, 

Lira 

,. 
Lira 

Lfra 

• 
Lira 
» 

• .. 

338.842.96 lff.859.'1''3.St 

H.134.58 19.Z3U6 

31.IU.519.91 

-.-
ll.013.074.78 ıto.812.664.69 

158.7'8.ffS.-

22.45U53.- 136.293.910.-

3'5.897 .112.04 HS.89'1.UZ.H 

'5.19U61.93 
IUZ'J.6!806 55.619.889.99 

3.IZJ.U 
uos.nı.-

-.-
181.SM.OOt.- 189.ıtl'l.SU.22 

uot.ooo.-
11.99!.6'17 .06 

Tellin 953.597 .OTU8 

• • • • • • • 
• • • • • • 

Teüvllldeld •n1mo&ları 
Deruhte edilen evrakı natcftJ'e 
Kanunun 8 • 8 ınoı maddelertne 
t.evfikan Butne tarafmdan vaki 
tediJ'at • • • , • • • 
Deruht.e edilen en"&kı n&tclly9 
bakiyesi • . . • • • • 
ltarşıJıtı tamamm aıtm olarak 
ilA.veten tedavWe vuedilen • • • 
Reeakont mukabW Uf.vetea. teda. 
vüle vazedilen • • • • • • • • 
Hazineye yapılan altın tareılıtll 
avans mutablll 3902 No. lu tanım 
mucibince lllv~ ted&vlle vue.. 
dilen • • • • • • • • • 

MEVDUAT: 
Türk Llra.-n 
Altm: Bati ldlıoına 177.411 

11850 No. ıu kanunA clre bazbı~ 
aellan avam makablU tncB ola. 
nan altınlar: 

Safi ldJ.ogTam 55.541.931 
Döviz Taahhüdakı 

Altına tahvill kabıl dOvlzler 
Diter dövizl• ve al&c&klı K1iriDs 
bakiyeleri , , , 
Muhtelif • • • • • • • • • 

.... 7.112.019.15 

• 6.I00.800..-

Ura 158.7'8.SIJ.-

• ll.f5'.85S-

...... 131.193.911.-

• u.ooe.ooe-

• 381UOO.oot.-

• 11'.Hl.Ht-

Lira 77 .590.02R.58 

• U3UGU5 

• '71.12U8j' .90 
\ 

Ura -.-

• 26.875.015.68 

. 
re1tta 

1 .,... .. 1938 larllabldea l&INlna: ........... " t .......... - .. 1 

D.IU.1119 •• 

Sll.T93.9ıt-

Tl.82U9Z.a 

'ILIM.167M 
. 

1G.s1s.oıs.a 

ll9.JS7.770.-

151.1!1'2' .17~ 
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e gra'.f, Tele:f 011. Ve T isiz ab 
Japonlar 
iki şebir 

dab işgal 
ttEI r 

!Kızılay umumi mec isil 5 bin Yunan 1 As eri z· et :J 
d .. t . 1 d Bulgar hudu:iunda Garbi Avrupa ı.nhaaında İngıl z-1 Biz, bundan evvdki yazıları -un op an l faar·ı\tete geçt•ı !erle Aiımanlar ara ında~ hnva mü m zdan bazılar:nda Norveçin en şL 

J c~deleı:ı aon ~~nlerde y_en_iden ı çok mal sahilindeki şimal burnundan 
• şıddetlu tabırının dahı ıfade cdc..jPnene dağbrının Gaskonya kör _ 

Abl.-ara 30 (A.A..) - ılay umumi 
~ buı-ün saat 10 da umumi mer . 
kt'E binasında )'illrk toplantısını yapmı,_ 

ı;ub olmayı n onun hhmetlnde bolun_ Londra 30 (A.A.) - Londradııkl E. m.iyeceği ve adeta 1940 senesi A - f ·ı·k· ld w k k 
_., .. 

1 
k __ .. ,_1 ı.-tn ._._ lrt.ı'--r 6 brbl .,_ len hükiımet mabfellerlnden oğrenll • ~ E 1• l la h l ez n mu u o ugu no laya · a -

.,....., c.LQAl6 " IJl&C ll1I " n ıgustoş VC :YU ay Jlnl ::itil ata • da 4000 k•• L•ıo d dlğkıe (On" beş bin Elen ~atanpeneri k r usur ıu metre lnltı a. 

Qunking 30 (A.A.) - Duo ak\&mki 
Çıu harb ıcbuti. )1lrmıW'7.ılakl duru.. 

yarak halkımnın Kızılaya ya.pi.ığı yar. l.'una.ıı ~ hududu il%eTindc Ro~jca1 derecede (kıyaslJyn) bır şek.il 1 d.nda olan AHupa garb s.ıh ller n 
danlara ukranla ~lamıştır. - a mıştır. Gerçekten. ngılızlcr sı • b 1 ·rı Am 

~uu- d.op dağbnndJL A'lman \C Hulga.rlara ra.sıl · l L. d k r h L r Il&~ z. erıkan çıkarması ba Konçt'e """''fi ... e Seyhan meb'nsn Bunu mütea: ib :Kızılay cemiyeti reisi c ışga anın a ı r: ransa sa ı k d I . 
, ikincl -L.ıı"'e Bf• .. ·öı meb'a i-h--• _ _._, u .. ., ,.._na Ta..:o.-n ha. taan-oz etm tf.edir. Bu ta:ırruzlıır birçok lerile garb· . 1• Al h im n an nce emış ve bu uh.11erın 

tır. 

nuuı v.ı.bl.mliibıi ~~r. 
....,_ -. ...,.._ • .,... ,UJÇU na ,..... ~ ı ve §Jma ı manya şe ır h k h k . · · . · d 

. u Feridmı Fikri, UtlbllklC!'e de Isparta tiblıerin teşvik edici (itlerine k.şekkür. kara ve demi11olu kııJUelerlııe tevcih e. !erini ve bu arada dörtdüncü defa iT ç •. ar~ are etı ıç.ın en musal 
\ln doğu <ıe.nııhııun vanından dola. 

şıp şimaJıe doP"U aüraUc Ucrliren ve 
La&ı!o ile andala7 arasında.ki de -
mıiryolunu k ek ~n )lslp.ıwı •pt.et,. 
ıncğe sa'AL6&11 Japon kuvvetleri, Salı sa. 
bahı yem Lashlo')-a ve il p:nv'ı.n doiU 
cenubunda.ki l\{jU}ma.JlO 'jcllrlne y&rm:Ş. 

:meb'ıısu Kenr.ı.l Turaq. Kütahya meb'u. 
SJıdri Ericm seçlldlktcn so ra umu. 

mi mcdır.z raporu üzerlode konuşma. 

lara ~ır. 

dilmi ve Sdi.nik doiu ondaki y~ane ciarak Rostok --Lrı'.e Heı nkel fa'- v.e munas b mtntakasını tay n et • 
den sonra ileri sürülen o<lıı:ı t.cmennlle. ~· o. 
re ~r vermlşUr. demirlolu üzt>.rlnde Alman askerleri ta. rikalarını, ayrıca Pılzen tehrındekı ukten sonra mevcud knrşıl klı sart-

şıyan bir tron tobrib ol muştur. büyük Slcoda ·ısh fabrikalarını ve lnra göre böyle bır ~lkarroanın ko. 
Umumi nttrk:e'L beyeUnc r,çibnlş o. hatta lta}'yanın Mıluno •ehri civn - lay b r 1§ olamıyacagını ve b naen. 

lan Edl.rne meb'usu Dr. FAtma Menıik. p ,.. 
arl·s varoşları rındak.i askeri hedeflerle fabrika - aleyh pek te varJd görülcmed.iğ n. 

İr.m1r mrl>'usu Şehime Yunus, :na ve • 
ları, hem de uğrndıkJarı ehemmi • tasrıh ve .tafsi) etmjş idik. 

kllei müst.eş:ın Cemal Yeşllln setlmleri 

la.rdır. 
Tnf!iY....t )'oksa da, H ipaw'ı.n Japon. 

l:u- 1.ara.fından ı~all ci:idı m·t.lcele• do. 

d b b 1 d 
yetli zayjata Lakmakaızın çok ağır 2 7 N' san tarihınde Vaııngton-

tasdlk edllm1ş'b·. yeni en om a an 1 bir surette bombal.adJ.kJarını biJdıtlr dan çekilen ve ukeri mütaba6 IS-
m:ı. temiz eller:le bulunı:lutuıın ı:-ormeklc Milli $d böniiye ve diğer büyükle. lerken Almaınlar da cenubi lngikc. ların fikirle:l'inı ihuva eylt'yen ıb r 
ıf.tlh:u" da dutunu siiylemlıf.lr. rlmlze taz!m ve lJatlılık telgraflat"ı çe. (&,tarafı t inci &ayfada) rede bulunan Batlı dır ine ayni te~rafda dn bu bahse temas t:dil-

Bursıı meb'usu Osma.n 3evkl Uludağ, 
ct'JdEatle cf.tU11utu ra.POrdıı, so.n yıtoı fa.a. 
Uyeti üarinde tenltid ~dll~'lt hiç bir 
noktıl bul uııı:rn:uhlını ve K uıl :ıy ı n dai. 

tu nı.e:ıktır. 
Diğtt taraftan Biruııı,n.ya1la.'d duru • 

:ıaJıi. 1il:'i ~nJileriA niımaD> ada 

töieaklben Afyon mcb'o BM"ç Tür. 1 kllmıeslne karar verilen:k 'opla.ntl)a son O&tande'da doklar \C Holiuda.da hava '•eçhile mükerrer ve ağır hava hü. rnektedir. Sovyetlerr. yardım mnk-
ker söı: alamk bu uh•i ceml~te men • verllml$Ur. aWWı.rı da ayni zamanda bombalan _ cum.ları yaptıklarını iinn ctm.ekte • sadile garbi A .... rupa 6llht!leı ne b r 

mun l m • i azmml M k 
=:.:;:m:uc::.~=n~d1:m Ça~ Cum·.uriyet er ezı 

Şektn Blnnan> ach çsrpış."Ul ÇiJl k 
l\ 'kırına metaoet ~Udu etmek ve 

51 Ban ası umumi 
bİil rupye para dağ'ıt.ma.k ösere blzza~ 

Bi\"nıuırara ıtımete karar wrdiğ'tn_ı :· heyet·ı toplandı 
dll't'n ı:epht rtsmi demeci blıllll ıo '· 
anektectil'. . r Ankara, 30 (Hususi) - C. M. 

Bh:ı ın3hfeUenfe, ,lapooJMın. $1';a 
1 
Bankası umumi heyeti buaün aene. 

. arc1ıııtan ıı.nnra. Blndı - J h B<rmuıyayg v ., li boi11Jl tik ıtoplanııeını yapmıştır. dare e. 
'--- d ,._, il rl"melerl lhwm& - . .. 19.11 . _..,. o,.... e . haber ..ıan yetının raporuna gore "" 5Cnes.ın 
dutu samJınakla İllf' de, 1:ı. Bi.ndls . de devlet maliyesi çok kuTVetli bir 
mıhfellv. JapOObr~· .;. ~eee1<lerini durum gösteımi"§!]r. 
tanı lsLDILya ıeşe-.Us e . "-'ı:rt·y~.. Bankanın 1 11 mil- lindan faz . ı.mayul .,_. .... '7"" 
tahmine do{:ru btr D la kıymette mevcud altını vardır. 
lar. On aene zar.fında 9 buçult milyon 

o-
lira ıhtiyat akçesi ayrılmı§tır. 

AlmaD V 8 Bankanın 1941 aenesindeki snfi 
kiırl 4.346.487 Uradır ve hiııse ba. 

S , et şına. 7 lira safi temettü tevzi edile. ov cek~~4o senı:eindc tedavülde bulu. 

t bl.g ... lerl nan bank.o-otların yekünu 403 miL e 1 yona çıkarıimı~ır. 
İdare heyetinin raporundan anla 

Bcntin, 30 (A.A.) ~ - Ahna~i~T- şıld:ğ:na göre, !}llh i t~z:uflar d~ 
duları başlı;omutanltgının tcblig ·• çoğalmı,tır. Memlcketlmı zın en bu 

Doğu cephesinin :merkez vek ıı.. I yük on iki bankasındaki şahsi mev. 
ınal kcsımlerinde. ıaarruz hare et-ıduat 19'4-0 9e1\C9İnin 90nunda 274 
Jerimh ve hücum kıt'•1lar:mızı~ sa- milyon lira iken. 1941 senesinin 
vaşl.arı . muvaffakıyet!~ bha~f. frı 1mıt- .onunda bu yekun 364 milyona ha. 

.. f rıd a ı aar. . 
tır. Dü!Pllan n mu~ ~- liğ o'knuştur. 

_1 üs.le ·· tiilrnuttur. ---..---
ruz.ıarl p ur . ızin gerilerin- ı• k 1 
d }_~av~. k~~:::ı;emır yoaarına er a ve i leri 

e.&.I muna zl sonunda Sov-

;y~kları~~;k•:nalzeme bakı- heyeti toplandı 
ye r, ıın. d"İr ]uıyıpları& uğram:ı 
mınclan hısee n ) k V Ankara, 30 (A.A. - ra e. 
lardır. M rmanks cep.besin- kDeri heyeti bugün saat 15 de Ba1-

Laponya ve ? t rruzlarl kanlı ve"-~l-••- D--vekil Dr. Refik Say. 
. ...ı d.. anın yenı a l. : .. .a ~ DO'!' 
Qe . uşrn _ı• · ıc k af.İm bıraktır! damın Ti,.._a.İc\dc mutad toplantı. 
:ıayıat veraırı re 

sıpı yap111ıJ111r. ---
mıştır. Abnaolıar1n tekzibi --o 

Berlia st lA.A.) - ,\lmMl resıni Bahar Bayramı 
ma.hh!Uerl. :ilmaı ~ölünün batı lnTI • 
SIDı4& Doruk ~nJ.D ~~lkler t.araflll. 

~MMI& (»Vflll~ ft ]il.Ol. 
daa aı-lıılı - beri )litt'i 
ko-ııa rad,..Wı•un yap\ı.tı ba ' 

eüe 1pp1eeatff•hrW0 
• 

lilQl'n ....:~-"8'1 a.ımda !jiddeUi ~ 
u~ •- ~i baklondiıl 
~in ~ vel'U. )ıııabe1" 
d·· g AA :YJ'D8k-

dlP ,.aı~a.::--teWiil 
So.,- o::. ter• 
30 tA.A.l - ıwY • 

MeMııeva n---' w-bUttacle jenl • 
GetılP .,..,., ~· 

11,.. ki: öneftlli ]alç bİT 
20 Nisa.-. ~t 

8 
Nl11&1'Ch '71 

11 ... tt.....ıa olındftl_.· 2 ~r. Biz 
~ ta,.,... 1a)lrllJ 

H tanan: pybe«MJı· ------o----
1 vrupada ikinci bir capha 

( ..__. ...... fı t inci ıayfad.ah) 
--r-- b ıka!'Jlla a-

dol.ayı. miıttdıkler ır ç h etınek-
:rdtct ın Poıtek2zl terci 

ted1.rkr. . j ıllcreııin ea-
f.ea9e11 Portck.ız. r nyanın va

Jd bir 1Jl\lttefi.kidır. spa l ltet ya 
;ı.: __ A bu menne 

zıy-etıne gemıvo;;• 1_ u· e iltıhalt 
_ L ı.ı hu hareıı>c n 

muttcıl.L erın h .. kümeti dev-
ed.eoek veya f rıanko u 

ırliecek.t!h. .. kize ya 
Aynı babealkre eore Porteharekeıi 

pı\acak olan bır çıwma gefleral 
:L~ l .. iınde tutan ~ 

Kitlerle Musso'ini 
görüştüler 

(e.,uırafl l inci sayfada) 
lıııir .,.... ~~ oldatuna. ::18 ite MQlllOJhıinla vaııı.rı•ıa açıldı.. 

biiıi11..-CSirhır. 
~1 -k-ı ~ bu haberleri, re. 

baJ18D -- ,_,_ .. 
IJliiııJleri:I sallı şayıalUını .,_,un 

~ -.- ie ~ sıkıntm hakkın. 
.ssb lııi pe ~emiş, ancak dlter 

~ .ıe ~ clarlıiı mev. 

cud oJdaıl'UllD ta)"1ey_ıe10_~ __ . ___ _ 

Dün Kadİköyünde 
bir adam kazma 

ile öldürüldü 
--.ıma ını soz.on Llzh na yaptı~ 
Fnuıko. geç.enkrde ~ (&pan- Dün KadJköyÜnOO {eci bir dn~-
9Cyahat eMNID<ia Port k müdafaa oJırnUŞ, bir adam kazma le ol 
ya araetnda bir müttere Y:~üştur. Yaptığımız tahk•ka-
anlaşmaaı akdıne ~~lır::::r~aziyet ~:göre, hadıse şoyle cereyan et. 

Dığer tal1lfta:n dY 9' da hal'e- tir· 
b~·ırında Lanl Fra":nas 1,c hrsÇ ınış ~nindc bahçıvanlık 
kete geçecek ve dona '-tır y, :M _L_...:ı;n bahçes ne b r 

. · olaca~ · ... ·apan CIU""''"' d d 
lıareketınc mant ., .. dd tt.cnbcri bir hırsız a an. 

~eu: ınu e Bahçıvan bu sebı.c lrır: ı. 
şmir T(y~ dr&nl k,onıedı ve ınıM;lır. }ams1t isin tertibat alın ş.. 
Müe.-~mı:an ~ ettir•L. nı yaka • <iufcn Mu.::.ufa adın.. 

çoou'k kıa.ırnl~rı~• rı!ek ar%U ede? tır. b~~~~':ı..~e yak:laqmış. Mch. 
k .. ~ plYCı9 ve 1_ ... _ da ırı 'IJ"""'!<""J ı.... .:ı_ 

me u~e .. eıcirn.lerİo dC~ ':'- ıned de !hırsız znnnıle vu awımın 
muhann ve ~.toı 942 taııhine . . tıRn.ıŞtlr· Aralarında ka\•. 
ni nihayet 1 d Şehir Tiyatroııu urerıne a neticede :M.ehmed kaz.. 
bdar ~~.:!: •,öndernıeleııi J&.. ga ~ustafaJı aiU' surette 1a-
c1Yamanows--- ına .ı.K" 

Talebe yurdları 
bugün ne halde? 

ltsa§tarafı 1 inci aayfada) 
muşt.üm. Bu ürkme. mevcudları çok aa 
o.dutu hillde in.bamı, .:da.nyl &ıo:. bcr. 
bad bDldutum bazı yurdlarda kalan 
inUbalarda.n olacnk. 

Fa&:.ı.t, Parl.i erk.ek talebe )"Un'lunu 
fl't"Yelki ('COC, cenıç ft değ'crli b:ışmoaylııl 

Cend ~nia rehberlitile l:'ezi,P. ~k mu 
•id intlbalarla ayrıldıktan sonra bu 

ürkmenin ™' kad&r yersiz oldutuna 
anla.mı.-; bukıniluın. Bir no1ttayı daba 

anlaclun ki, bir ) urdda mümkun ohm 
lı>!:z:amı, tanbtigl tcmlıı etm& için 
para dd11, d!kkat, lınkhı detfl zevk ye 
n.ı:Ite ıışkı Jiaımd • 

Ull!'j, cliışman sularına maynlnr dô • dirler. çıkarma lazım ve çok faydalı ol 
kiilmüşiör. Harbin muharib ordulara veya makla beraber bu hareketin Manş 

1."çk:ianmmn aU noksandır. onların hayat ve de'llanıını :tem.n ve .;mal denizi k•yılarına )'apılabıl 
Alınan tebll~I ~en ö.nem.li bcdefkrc nh:sar etti. mesi İçin bugün lngiltere adaların. 

. . . gı dcvırlerın çoktan geçmiş olduk. da mevcud kuv'llet n Uf gelemı 
Berlın 30 (A.A.) - l~ı lcblığ: J,_ • ı.. ·tin k "d f k ' -. ıarl geıçı ul me te J ı. a at, yeceğı ve bu ku" et aras:ndak 
llaTa un"W."tlerlmh ta.ralnılan loı'U.. her ilciai de dünyann en medeni ve · · 

~ye ktlriJ m.ı;lllcme o' ra.k yapılan ·ı . . . H ti . d b ıAmerıkan kıt aları sayısının aylar en J erı gıtmı, mı. e erın en ırer d .. · b. 
taacrntara devam edilıııi lr. 29 30 ~I. · . -!.") d 1· l zl l AL geçme en oneml ır wtetl,., arttı-- tanesini (e'l"'ı e en ngı ı ere 

1 

) w • 1 . • 
san peni saı uçakları teşkilleri, iyi la b " b. ) · b ._ d rı amlyacagı h dırıldikten 'Sonre 

. . man rtn ır ır erıne u Kil ar a. A'L l · N , ı ··d f 

'
_.. ... aarUarı dalıinnıle .ı."ıler 111 ıch ınrllııı: b ı. b I l Mıınan ar 19ın on eç. mu a na et. - ..... ,,_.. m , r ·~ıreıte ı.ıya ccex en ve 

şeı,rini bombakı.mışlardır. Şehrin mcr. memıleketlerinde ancak uzun asır _ mek, Fransa, Belçıka veya Hollan.. 
k.e-.6indt' 'ft! sı.nai te.slslerd~ bu~k ve re. ların yorulma bılmiyen çalı§lllala • da aahılıerinı mü~afoa -~tmr.ı.ten 
sa4 rancınla.r ve 1..-uneı.lı lnrllaldar ol. rile viicuda getirihniş olan Lüyük çok daha zor oldugu t~~ruz ettırı~ 
dutıı ririilm~-ıt.. san' at eserlerinin bu derecelerde de mckte ve bu sebele ingıl'iz - Amcrl. 
Düşımanm Paris varoşlaı'ı.nıı. yaptıta :rin 'bir ld.n ve infial ıle rehrıbi ci. kalıların tayin edılmıyen b.ir zaman 

~lr haıra a.kmı. binalarda buarlara ~ hetine gideeelderi doğrusu pek ha. da Norveçın ışgaJıne lefeubus et. 
PviJ ba1k aruında kaylblara aebeb ul. tıra gehnezdi. mcleııı ihtımalinin ziyo.dclcşı ığın-m__.. i~ bununla bllıni~ ol6a ne alal den bah.solunmaktadır. 

M1in.feri4 İngillıı: çaklan Almanta Hayır ... Görü~ öyledır, kı ikı i.ngıliilerlc Amcıiknlılaıın ger. 
şim:ıl k171Sl uzerinde Jııropalama uc .,has:m sinırlerıne bakım olamıy _ çekten bu fikirde olduklarına biz 

Partinin ertl:dl yun'lıınıla, ufak tefek lan yapmışlarda. hı İngilh açalı diışil cak. lain ve inf ıallerine mütekabıl inanamıyacağız ve belki bir propa.. 
noksanlar 7oll cleğfl. Gönül, yuksdıo talı . , - ....... Li ı. d · · · k~ b 1 
sU talebesine daha yüksek şaıi!ar &emi - ru mu.,..u•. g r na tayını ım a~.nı u arnıya - ganda. y&.pmak ıstedıklcri zannında 
~--'-' __ ,_ .._ .. _. _._. D Parla civarında ölenler cak, -bu suretle bu agır hava darbe..ıbulunacağız. Çünkü, her taarru:ıi 
~~ ..... yor • .,. .... _, Çaunme le . k b " . . ) 
dem 8Öy1İy m ki, ba yun!. gezdi~ . Clermorrt F~rrand, 30 (A.A.) - _rı ıea ır _zaman ıçınde be kı ye. hare.kette muvaffalı: yetın hemen ya 
erk.dl talebe ~·urdluruun hr • but lqgi1iz hava kuvvetkrinin dün ak. mden ıkı du~an memleketin ba J!el o hareketin· ani olarak baskın 
kıı: ta~b" yun)larmtn ekserisiııe fallrtir. ıam• Pam şimal batı çevresini bom f ~.r~eJ ~ne, 0 .guzd. Londrıt ve ~~r- tarzında ve dii§m nln nazarı d k

Başmllll.,.n Qcftd Erenln b&n& verdi_I baladığ1 öğreni4mişttr. Birçok evler\~ın~ Jntıkal edccektı:r "'C §ll.yed boy. i\a •• nı başka bö.g lc:e çekerek onu 
ii mbat röre: J'ımld• 330 talebe v:ır.lk:snrcn tahr·b olunmuştur. Bir has.. e ohırsa ne kadar ynzık olacaktır! a~atacnk ve pşırtacak 'bir surette 
Bu ~lttderı ayda t5 Ura :almıyor. Bu I taneye bomba düşmüştür. Son ha. Hava hücumları ne kadar ağır lcraBıle elde edil'.ir. Yapacakları İp, 
JJlU'a ela normal om:ınlar hesahl:ıntnk herler~ göre Seine vilayetinde l 8 ve ~e kadar de.va~ı . olursa olsun, zamanından evvel hasımlarına bıl 
tesb<ı. edU111Jşir. Eııklden bir~ e 5t ölü, 60 yaralı Seine • et .O.se vi\a ne. ıçın ?ar.b e.Uıklennı bılen azımlı dirmek ancak Comhat sıngulier 
kunış Jnıırtı: masrafı L!iabet t"f n bu.. yetinde de 34 ölü ve kırk yaralı rrulleclcrın ve orduların kudret vı: munferid :muharebe devınerıne aıd 
.-ur. bu r..ıkw 18 e '*-..,..... Bil nal •ardır t~aı1erıni tam:ımılc kırmağa kafi b" kil ld" b lh . · - · ı zı B ._ _ _ ır ırc ve usu ur ve ı l!.9$8 gu.. 
;re*&e :lclare .. .--. ..-a. ..-.... Falı.at • -•--- • • ed ...,.1 __ .__ ııe eme er. u .-.rbc:.e, hava hu - . . .. ._ _ b I d b 1 b 
Par!! açıtı kapam&lıı&, yurdu ~~ lııa. K hi 30 (AA) D h.l cu rlna artı mu avemet reko - ,.ulun artık yer kalmamıştır 

...- •-· UKeDaert)' e oaauel' ınla k k /nurnuzun mu..-rt:" c enn e oy e r 

ıı:--. lalma,.m al'-41& aıı.luM-.ak a .re, · - . 11 1 ıyc NnU bergün yenı bır tekıJde kırao · · 
- tıezaretı tarafından netredılcn teb. Mıı.hıa ad .. ı bu dü,Unccnın en beliw Fakat. Harn'burg ıle Bre t arasın.. 

Wır. liğdc. dünkü tebliğin nqrınden 90n ___ ,,:_ t .ı.. 1 ı eder Hava ııilahı ıı dakı tımal ve Manı denızlen sahıL 
Y-", fMlliloflr, lıııanJ'O ,...... aW. • • ri n~I e- • • k k 1t•f 

Ayda iki defa banyoya u ltal117•um.ira WtSalenderıy~dcn .alı~an .rapo ar- nın hatbdeki uç e...lı vazıfeaın • ~-er ne bl r bç !arma yaprnal. 1· çmAa 
. . da ı geceeı tchrın uzenne yapı. d b. ·1 muh•rebelerde dıöer sı 1'UVVet er u unmıyan ngı ız - me 

Bu bükiıln bü!uıı ynrdla.r lçlndir. Genç . , . . . en ır 111 - e - . 
adı&ml&rm ı.oı bol Y~ lizımdır. ~ .. ~ınl~r ?~uc~~ınde 102 kıtının nıfı.arla her bakımda.o aıkı jl bırliğı rJk:ahların Sovyetlerıtn tarar! taleb • 
"\ ~--•---

1 
., l ol oklugu badırildııı kaydolunmakta- yapmak ikincilİ ha..ım ordusuna lerı kartısında Norveçe b1r çıkar-

U~ ç--..-ı •:r•• ı ur. Kalyel1', d ' . • 
~ ya1'll ..,._, n4a wrilmekiıecilr ır. faydalı olabılecek ve onu devamlı ima yapmak ııstıyeceklerıni bir an 

7 k~-... •J · bir tel ilde be.lıyecek ve takviye 11,..in lbir hakikat farzederek bunun 
Jlı.>pııı'nin Mrer ......... n MüWea la • '"'"" 
lcımbrın.ta da MI-er ldtao koymı.ra m h. edecek olan her türlü mmnleket da. naıll ve ne euretle yapılacaıı. nı, ne 
ıı.-ı dolabJan vv. Bu da ~ ~anUar_ Yıiıı: bi•lette halk hi)i veeait ve ietihaalinı azami ım. derecede muvaffak yet ıhtııı:aJ.i bu 
ti& olmQ'9ll lııir b...S,et.. kan ile tahrih etmek, üçüncüsü de hmduğunu ve muvaffak olduğu h. 

Bir 11e9IMI- dijoer acana {arala ferah jhiç ,üpıheı:z ~hdud bır ıek~de tjmalinin kabulü takdırJnde !ngı!iiz.. 
ba,.nk koısusu yapdaak biiyükla·ktelll halkın lllaf!evıyatıııı . a:arsma rtı_r. Amerikahıerle Smı ycılere ne gibı 

Hasmın kudzct ve taka.uru tamamı. f d la t . Al la 1 •. 
Wa&yı. ~ ıeMim. Ta&akbaııe. d.. .. k ay a r eman ve man r a mut. 
lede 111ıiiıbleM aalonlarınılıMi ışıtı aa le kırarak onu a~na U§Ure<:e en tcfıkler.ine ise ne tanda urarlu 

....._ müe•lr vasıta. ;>lmdıye kadar oL <- d "-ıı..·il ~· b " d f •_.ı 
tıııı.lıılıaill11 -,-..... eı1,yı... Dir Ja .-t _ .. d hi d ıraa e eıo ecegınt IY e a goz.oen 

d - b ı.....~un a plya enin 
o.illip, e bribi ,..ı ilıeçeleri ele lletif!.lri_ ugu gı ~ ~ geçirmekte bir mahzur olnı ) acağ ,,_ -...1-- •- _____. b'··· "'·'-- ,.._ aüngüaüdür. d - "kA .ı y ln b d ..,.., ,,_ .. _, ~ ~-- "- -- . . rb h a ati aroır. a ız u goz en ge. 
-.Gt$eeelt. Sinmıalanaü Onu~ ıç~j Av~a r 118 a~;'i 91rme keyfiyetınin daha • fadeli 

ReYir. ec:nlııane •utaaa.. Ya&ak.. 'Diinyanm 81 sa.lahar ertııetl da yen! b~ıyan u, ln v: n
5 

a o\ıab 1mesi ıçin 'Norveçi.n en imal. 
haoder t.emıl&. l'dl k•ar ,cık llaJ&Jaahk TYRO E POWER'ı"n dolu • 1k1 ha~; haı-dtetledı cgcr ı.~v deki kıamile Fıntandiya şımal bu. 

'' yet Rusy.a oı;uuauoa yar ım ma;ı.;.eıl-
oluflan.. Son mtl('.iusinI seyre ~-· d 1 _ 1 _,. bu yardım ıancak dudu ve Sovye.ı Ruayaya a d Mur. 

Mut.le& salerılannı dobeıtltHl. ceno. tıc: yap Y0 •- DA!!k h l' · d 
lerle O:clden WUMfıel.i bubihaller yJ1ptık. z o R o 'N u N endirekt ve bir dereceye kadar o. ma ve ava '131 aras!n aki coğ. 
Hf!'plil, bll&'iinku sa~lar müvaoeheshwl~ lacaktır ve İngi:liıkrle Amerıkalı - nfi ve sevkulceyş.! münasebetlerle 
Rndu daha b'Waln can satlıiı oldu. ktr, velev büyük fedııkftrlıklar haha traber l~;ç ~rabı!hava ve deniz 

ıwıu s81lü.l'orlar. ~ki, abTale, •ı ş AR ET •ı ema dahi ol.a gaııbi Avrupa eah3- vve~.eıtının lcr~ind &e kar· t1111. 
lafıina 7er Yeft'.11 bil şaar şa)'Slll &ak.. aında y~ni bir kara cepne.İ tesis e.t- maııı azı.~~. lg e~ hacm mı:zin 
d!niir. Gertk baciinkü. ıcttUe yannlı:I m.edikçe Sovyet Rusyayı tatmın müsaadea :ziıgı hasebile bu bahs 
ywrd i~ k-~e.a şa cWleklıerdc '"'· edtci bir yanl.ım tam manaale 68ğ. bundan aonrald vazımız:ı b ra1cm .... 
t....ı.ıar: Nefes nelear. ~ heJ"ec&olarla lanmış olmıyacakıır. ğı muvafık addeyledık K. D. 

aliutlanaror 
- Mlıtalea oclabnncla.ıı M4k& ohlr • 

ma o&w. ltonlenımA ..ıeea. biu itinde 
b&nyo, lııina19 D&S&Nll ra11a olmı,·:ın 

bir kadre, lılıpıiı jlmnuı&~ aaloııuı- Bir 
de- ~a.tn'IU'ın .,.au yıkaıılDKI. 

Yani- -.ta kaAadaki biu"iik ,.emt'_k 

ııa.e '4mıis ft mUD'.a.a .. Mu1.balaı dik . 

lmüe do'••-Atçı in&ükleri kii91ik bir 
laf_,c, lıı*r. Yeme\ lleWerinl llemi • 
yet ve keyfiyet lUlılU'lle 7ayif batma. 

dan. TaıebenJn plaaına ~ eıtem.. 
~~ verlldi~nl temiıt eıWJer, 

Ayrıea: As'rm iımtıı: eRrl 

OLMEYEN 
A.SK , 

Yaratanlar 

BATTI DAVİS, 
HENRY FONDA Yemekhanede nobau olan el yıkama 

Yerlet"i, Parii renet seltrcterinin emrile 
ih't,eca tekabül ~ blr bale getiril • ,,.•••••••••••••r 
miş. 1·unhm onunddd zaılş s:ıha g-enç 
ıertn her spora ya.pmalanna. da mu ld. 

u ıtalcle ben de bir klSllll .-cnçlerin de. 
dlti ribi yu-ı Mtlre)'lm:. daha ly . 
can saliıtı. Yaı..11111 diftümlcrken daha 
eYVCI ıaııtfilm hMı yurclbı- göz\imllD 
önUM g1'lllyer. 111İlbaJiia yapt.tmıı hle 
~fyenım. 

Nmnt Safa Cotbn 

ra'Lamıştır. Yaralı, kaldırıld gı 
Nümune lhastanesınde ölınüşttir. 
Tal*ikata devam edılmektedir. 

(TIYATMOLA8) 
Bu akpm 

Mubt Sabahaddin Op<'reti 
J. Toto, Celal Sururi tılira-kıle 

Şehit tiyıı.tro6U komed kıemında 
devamlı operet tcnuıllerıne 

bnıt.yot. ilk operet 

(KADINLARIN BECEND1Ct) 

Pazar: M tine 16 da 

Bugün 
Senenin En Nefis ve Mükemmel Filmi 

Ask Yıldızı 
BEDD\' LAMAB 
JAMES STEWABT 
MELEK. Sinemasında 

Etsiz bir rağbet ve muvaffakıyet görmektedir. 

~--.EL HAMRA' DA 
ALEV ŞARKiSi 
• 'nyeıit operası a.rUsUerl tararından tüBçe sözlu fevblide 

A y G Ü L 
Buyuk mactn filmi 
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SON POSTA Mayıs 1 

KAŞELERİ 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve bütün ağrıları derhal keser. 

Sıhhiye Vekaletinin ruhsatına haizdir. icabında günde 3 kaıe alınabilir. 
ile sabah, öğle ve akşam 
. Her yemekten sonra giinde 3 aefa ditlerinizi muntazaman f ırçalayınız. 

Ankaradaki suikasd davası Çarşambaya kaldı ,. Yazlığa Gideceklere: 
BASiR KOLTUK 

ve MOBILYANIZI (Baş tarafı 4/1 del l dostlar da olduğu anlaşılıyor. Bun. 
münasebetlerinden ne gibi şeyler 

1 

lar kirn:ler.dir~ 
düşünüdüklerini ve yapmak ~stedik- Tam bu sırada Süleyman birden.. 

'lerini b ize, tuden onlar izah etsin. I bire ıııöz alarak yerinden fırladı vıe 
ler, dedi. bu suallerin hiç.birine cevab vermi .. 

Reis bu söze cevab olarak: jyeceğini eöyledi. Reis Süleymana 
- Abdurrahman evvelce bu işin j hitaben ve ellerile işaret ederek: 

•adece sempatizani olduğunu ve - Otur bakalım, otur dedi. Da-
ı:i:mdi de artık nedamet getirdiğini ha sana bir şey sormadık. 
ve bir şeyle ata.kası olmadığını be. 3 -.- Abdurahman bavulları ge. 
yan edıiyor. tıirdiği zaman, bu bavullar hakkın. 

Pavlof gene ı~rar ed'iyor: da Fahri ile bir şey görüşmüş mü. 
- Abdurrahman Ömerin komü. .dür. Görüştü ise neler söylemiştir. 

nist olduğunu ıııöylüyor ve kend·isi. 4 - Fahri talimatla Süleymana 
nin de komünist olduğu için bu gi. neler sormuş ve neler istemiştir. 
hi i şlere giriştiğini bildiriyor. (gü. 5 - Bu bavullar Niyaziye veril 
lerek) ş:rndi anlaşılıyor ki bu a. mek isteniyormuş neden posıta ile 
dam bir komünist: değil, bir Troç. gönden1mem'İ ş de !!efarete teslim 
kisttir. edNmek istenmiş veya bu bavulla. 

Yedinci suale geçildi. Abdurrah. rı daha evvelden N'yazi elıp Mos
manın Üskübe gİd]p gelişi tarihle .. kovaya götürmemiştir. 
rinin n~ oldu~ bu sualde İsteni. 6 - Süleyman Niyaziye gönder 
yoııdu. Reis Abdurrahmana hitaben mek üzere Fahriden mektub almış 
ne diyeceğini sordu, Adurrahman: mıdır. Bu mektubların miktarı ve 

Abdurrahmanln go"z Y ~ıarı münderecatı nelerdir? 
Y 7 - Süleyman Ankarada Öreeri 

- Bunları ilk ifademde söyle. teşyi ederken Ömer Süleymana ne. 
dim. 93'9 ve 940 tarihlerinde Üskü 1er söy'lemi~tir. Ve bu sözlerden Sü.. 
be g ıd ı p gelmiştim Orada anam ve leymanın intıbaları nelerdir. Süley
babam var: Onları görmek için git. man duruşma esnasında hiçbir şey 
rn :şt im, dedi. söylememiştir. 

Ve bu sırada gözlerinden akan Bu sua}lere ayrı ayrı cevab ver. 
§kı damla yaşı tutclmlyarak: mesini kendisinden T'İ<:a ediyorum, 

- Pavlof bana bırçok isnatlar. dedi 
tla bulundu. Bir T roçkist, bir faşist Keyfiyet Süleymana soruldu, Sü 
olduğumu söyledi. Ben de onlaıa leyman çevrilmi~ olduğu demİT par. 
diyorum k~, bu. ~ese~~dı: . onlar d~ ı maklığı iki. ~.liyle yakalayarak: 
~ir komünıst gıbı degıl, bır Rus gl - Bu gıbı adamlara ben cevab 
hi hareket ediyorlar. Ben de bir veremem. Ben hakkımı müdafaa
Türk gibi hareket ediyorum ve ede d-an aciz bir haldeyim. Nerede kal. 
ceğiml Bu kadar, dedi dı ki onların müdafaasına yardım 

Türkçeyi gayet iyi anlayan Kor- edecek bey'anatta bulunayım. 

~1~~! ~i~ab~~~ havaya kaldırarak ·Pav~of tekrar konuşuyor 
- O halde evvelce neden Türk Bu sözler de Pavlofla Komilo. 

gibi düşünmedi. fa an:laıtıldı. Pavlof ayağa kalktı. 
Reis: - Ne bileyim 'ben. (gü. Gitgide yükselen bir sesle ve adeta 

\üşmeler). b'ir nutuk söyler gibi konuşmıya 
Müddeiumumt muavini KemaI h lad s · b ı ı b aş ı. esı azan a ça ıyor, azan 

Bora: ıesini yükselterek salonu inletiyor. 
- Korınılofun Ahdurrahmandan du ve şunları söyledi: 

• eorduğu sualin zıı.bıtta mevcud ol.. · - Süleymanın bu eualle.re cevab 
duğunu ve tekrarına mahal bulun. vermeyişinden benim anladığım 
madığ ı nı beyan etti. şudur: 

Bu sualin cevabı zabıtlarda aran Bu adamın iılk tahkikat sırasında 
clığı sırada Pavfof TU9Ça bir şeyler söylediği sözler o halde kendisi ta. 
~öyllemek istedi. Kemal Bora: rafından söylenmemiştir. Uydurul'. 

- Rica ederim reis bey, söz be. muştur. Bu sözleri ve bu sorulan su 
aimd ir. Yalnız söz istemek. kafi de. alleri ben hadisenin aydınlanması 
ği~ sözün reis tarafından verilmesi için soruyorum, Ve bu suallere ce. 
de 'lazım.gelir. Onlara ihtar etmeni. vah verilmesi de bunun için şarttır. 
zi rica ediyorum. Türk Ceza muhakemelerı mıulü ka. 

Reis elile Pavlofa işaret ederek: nunu ancak çıocukların aklen malul 
- Zapt! okuyacağız dedi. Ve olanlJarın ve lıu gibilerin ifa. 

zaptın okunmasına başlandı. Zabıt delerinin ıi.cabı halde tahri-ri 
ıtaİ Abdurrahmanln WKob~ldil~~l~ yalnız olarak alınabileceğin i bildi-
stepanla tanıştı rdıgı l \rl ıyor ve 1. Ç k d ... · ıd· _ '-1 · il d ... h.ak r yo~. <><:u egı ır ve ax ı 

ba,k.a bir l<lmse e ta.nıştır ıgı d ıı__ ı d dr B d b . ı · .. l · d a ıooa.ş n a r. ura a enım ıroa'-' 
kında b.lr .şey soy enmı!'?r u. . lerime cevab vermeyişinin başka 

Kornılof - Şahıs degıl, tarif ıs. b bl 1• } 1 ı.-_ dı B d . ee e er o mas razım r. ura a 
tıyoKrum. 1 B Abd h konuşmıyan ve hiçbir şey aöylem1. 

ema ora - . u.rra man yen bu adam, nasıi oluyor da ilk 
bunu söylemek mecburıyetınde de. tahk .k t 1 d b"tı.:··t 'b·ı k ... . . . . . b k .1 ı a esnas n a u PUr gı o.. 
gıldır. Rı<:a ederım reis ey, ço 1 e nuşuyor :her şeyi en ince teferrüa. 
r i gkl.iyo~lar~ dedi. ıtına kadar an1atıyor? Bu konuşma. 

Gereği düşünüldü, Abdurrahma- d h ld b ·· 1 · b' · · . d"l k yan a ama o a e u soz erı ır.ısı 
nın ifadesi bahıs mevzuu e ı ere ..... t '-+' 6 M t hl. s··ı ogre mıy.lr, ar tarı ı u eyma 
Kornilofun Pavlofu Abdurrahman- ' f d · k ·· 11" "h. ... d k' nln l a esı ço şumu u ve mu un. 
la ne zaman tantştırdıgl hakkın a ı d' 

d ı _ı• ır. 
talebi redde i oı. Bu ifadeıtinde Süleyman adeta 

. Vakit ge~ik~iğin~en duruşmaya bir edebiyat yaparak hadiseleri an. 
nı•hayet verı1dı. Ögleden somaya tatıyor. Böyle olmadığı takdirde ve 
bırakıld ı. bu edamın konuşamadığını kabul 

Og'eden sonra edersek, bu ifadeler tamamen uy. 
dunnadır. 

Öğleden son.ra saat t 4,30 da mu 
hakemeye tekrar ba~landı. Pavlof 
bu defa da Süleymana S'Ual eoraca. 
ğını bildirdi. Reis bu müracaati k~ 
bJl ederek Süleymana ne ıoracagı 
ni birer birer söylemesini Pavlofa 
bild irdi. Pav!ofun sualleri şunlar. 
dır: 

Süley mana sorulan sualler 
· 1 -;:- Üsküpten gelen bavulları 

Sülleyman tütüncü lbrahime bırak
mlştlr. lbrabimi n bu işle atakası var 
mıd ı r, yok mudur? Bu bavulların 
ıiçindeki vesikalardan malUınatı var 
mı idi. dükkanında toplanan adam 
lar kimlerd ir? Ve ne gibi şeyler k<ıı. 
nuşurlardı ') 

2 - Üsıküpteki Fahri Süleyma. 
na yazdığı mekotuhta Abdurrahma.n 
için şayanı İ'tİmadı biT arkadaş btT 
!!_~r. diyor. Bı.! ifade~n ha~"' 

Ve ona izafeten söylenmiş olan 
eözlerdir.» 

Reis tekrar Süleymana döndü: 
- Bir diyeceğin var nı.ı diye sor 

du. 
Süleyman ifadesinde ısrar ederek: 
- Eski ifademde her şey ya.ztlmış ve 

anlatılmıştır. 

gels: 
- Hiç blr şey söylemi)'to:cek misin? 
- Hayır .. 
Pavlof tercüman vacııtaslle şunları söy 

lcdl: 
- Bu suallere ceva.b vermesi bizim 

müdafaamız içjn değil da.va.um aydın. 
lanması için Iii2u.mludU1'. Reıs Pav'lofa. 
Jıita.ben: 

- Bir maznun suallere oevab ver • 
me?Se, bikhn ımu kDnn,tunnak için 
ıstaT cdeme.z. E1Jınf1.de 7Alıl' yoktur. An • 
caJı: karaıda bu rtbi şeyler n.zan dlkka 
te alınır. 

Bunun berine ra.vlof Siileymanın bu 
sua.llete cevab vermek lstememcsfııio 

za.~ aynen geçirilmesini mah.1Leme 
reisinden rica. ~t.i ve bu sözler aynen 
zapta geoiriJdi. 

Her Yerden Ucuz 
İstanbulda Rim paşa. yokuşıında 

Kirkor hakkmda rapor A;~ı ~~;ı;:ı;A J 
Bunu müteakib Koroilofun dii.nkü ~ :.uatazasından a.lınız. 

celsede şahid kapıcı Kirkorun akli du. ---------------
rıımu hakkında bir raPor verilmesi üze, F R E N G 1 
rine ta.bibi a.dlice gönderilen rapor o • 
kın:rdu. Bu raporda, şa.hid kapıcı Kir • 
korda. hafif derecede•belahet varsa da 
melekA.tı a.kliyesi tam:ı.mdtr>) denilmek. 
te idi. 

Abdurrahmanm söz!eri 
Abdlirrahma.n s&z lstiyerek dedi lıl: 

- Ben ba.na a.id işler etrafında. uzun 
uzadıya iza.ha.t verdim. Komünisllkle o. 
lan illşl&imi de sadece kitab okumak, 
dünya. hidise!erinl de ~Ierden ta. 
kib eotme1den ibaret olduğunu da anlat. 
tun. Bende bıı.ı:-ün vakl ola.n irkilme ve 
uyamna. bu yaıııtıtını beyanı clotrudan 
dotruYa bu müessif hadisenin vukuu ile 
ortaya çıkmış bu.lunmaktachr. Bu ifadem 
da.hl nedaımeümtn dereeeslnt izaha kafi. 
dlr, dem. Onların bir Rus ı;"lbi ve kendi. 
sinin Mr Türk &'ibi hareket ettiğini 

bildirdi. 

Pavlofa sorulan su1ller 
ıBu sırada Abdurra.hınaru.n avukah 

Şakir Ziya Pavıorta bir iki sual soraca. 
kını söyledi. Bu sualler şunlardır: 

1 - Suvaneıtya. adlı Sovyet ticaret~
mhll De Pavlof memleketine gitmiş mi. 
dlr? Gitmiş ise bunuıo tarihi nedir? 

2 - Hariç memleketlerde ma.ha.lli sol 
teşekküller elinde bulunan veya bulu • 
na.bilecek olan işler, mesela komünbt 
vt'IY'a markslst birliklerinin fa.atiyetı ve. 
ya bu.nıların tertlbatı gtbi işler oula.rı ne 
dereeye kada.ı- alakadar eder? 

3 - Pa.wot komünist parUslo.e dahli 
mldk, değiı micUr? 

4 - Pavlof muhakemenin haşladığı 
giiııdenberl elinde meşhur Sovyet ihti. 
lal şairi Ma.yaofsklnin ilk tabı Jdta.bmı 
ok.ıı:maM;Ia. meşgul buluBuyor. Bu kitabı 
her ceslede okurken &'Örüyoruz. Acaba 
'lftdyakof, Servtnsld gibıl Kus şairleri 

de okur ve sever mJ 
Pa.vlof ıUJeuk a.YQfa kalktı Ye dedi 

ki: 
- Bu sua.Uere ceva.b verecetbn.. Fa. 

kat Sovyet tiea.ret &"emlsinln benim her 
hıa.D&i bir şair ve edibl okuyuşum mü.. 
dafaa Ue olan m~ebeti nedir? Bu 
sualleri sonrıak nıubl.eram a.vukııtın a.. 
caba nereden ha.tmp.a, relmişfü? 

A911ka.t Şa.kir 7Jya: 
- Hadisenin tenviri l<>in tjuııa sebeb 

varıdır?. dedi. 
Pavrof ceva.ben: 
- Esbabı muoibeslni anlıyamadı.Jım, 

bu sualıln c.eva.buı.ı vermem. 
Avukat Şakir Ziya tehevvürle yerin. 

den kalkarak: 
- Mulıfttem ms bey l'avlofuo ya. 

lan söylediğini ortaya Qıkarmak için bu 
suaDeri soruyorum. Dünkü e.&lsede bu 
&'emi içdnde Sovyet ba.hriyelllerlne kon. 
feranslar verditlni söyledi. 

Dlğer taraftan Sovyet konsoloshane. 
s4.nde ise bir memur na.ım.edi olduğunu 
bildiriyor. Namzed ola.ıı a.dam öğrenmek 
le mükellef ofan adamdır. ötrel.mekle 
değil, sonra saydığllD bu 5iovyet şairleri 
bilhassa ya.hancı fakir. münevvet" reno. 
»k üzerhıde bir sili.h tesiri ~·apan şiir. 

Jer yazaırla.r. Yoldaş Pavlofun bu sflr\e 
~l olmasını c\lkkate şa..va.n buluyo. 
rum. v~ onuo için bu sualll'ri soruyo • 
l'Qbl, dedi. 

ve 

Belsoğuklugu 
na tutulmamak için 

EN iYİ i:LAC: 

Protejindir. 

DERMOJEN 
YANIK, ÇATLAK. EKZEl\lA ve 
CİLD YARALARINA fevkalide iyi 
gelir. Derinin tazelenmesine 

yenilenmesine hizmet eder. 

bir alikası yoldur. 

ve 

Avuka.t ~kir Ziya bu izahattan do. 
layı Pa.vlofa teşekkür etti. 

Pa.vlof sözlerine devam ederek: 
- Ben komünist partisine mensub 

değ!Wm. Faltat bu nokf.al naza.rın ben 
tara~tıyun. Lfderlerlınin yazdığı eser. 
lıeri biJyük bir şevk ve heyeanla. oku • 
ırum. • '19Uı parti.ye g-lrmedlm? Onun 
8ebebbi burada izah "'tmek çok uzun 
süı-ecek. 

AYUka.t Moskovada toplana.n komü • 
nist enternasyonalinin muka.rreratmdan 
ve bunların icra.atın.dan bahis ile uzun 
bir söze ba.ş.ladL 

Reis: 
- Rica ederim, bu mukarrerat bizi 

al.iıkada.r etmez. Fazla işlerimiz ur. Mu 
lıaikUlt ISOyiemek ıstiyorsantz g-eleoek 

celseye lı:al'm. 
(Saat 16 yı ceçlyordu) ırörülecek yedi 

dava Yar dedi). 
Mamumlardan ta.hklkatın tevsii için 

bi.r talebleri olup olma.dıtı soruldu. 
Kornllor: 

- :\fa.hkemenin sordutu bu suale 
$1..mdi cevab yıermiyeoeğlm, Bir istida. 
verdim. Ve hemen cıevab veremem. Şlm. 
diye kadar daha yalnız bir dosyayı röz. 
den geçirdim. Da~ hakkınt1.akl tahkt. 
ka.t n tetlı:lkatım hen\U bltDlP.oıiştlr, dl. 
yer.ek müddet istedi. 

Pavlof da ayni mütaleada bulundu, 
Ye Uiııkçc okuyup yazma bilen Kornilof 
tara.Cmduı dava mündereeatının kendi. 
sine anılatılmumı hikimler heye!inden 
rica etti. 
Abdümahmanın anıka.tı Şııklr Ziya 

da müekktHnln şimdiye kadar memle. 
ket menfaatine muhalif bir hareketi o. 
lop olma.dığutm İstanbul zabıtası ma._ 
rif~ile bildirilmesini · mahkemeden ta.leb 
e*.tl. Dosyeyı tetkik için oeş &'Ün müddet 
istedi. Süleyman da dosyayı tetkik et. 
mek i91ıeıditlnl bildirdi. 

HWm bu talebler ka.rşısında iddia 
nra.Rmmın ne dil,W.düiünü sordu. Ke. 
mal Bora te.hkika.tın tevsii hakkında 

şimdilik bir diyeceği olmadığını, ancak 
maznunlann bu talebleri yerine geti • 
rildikten ve onları dinledikten sonra 

Pavlof 
eli: 

Cevablar söYliyeceklerint o vakit beyan edeceğin! 

suallere toptan şu ceva.bı ver.. bil.dlrdl. 
Bunun itttrine 10 dakl.ka. kadar cel. 

- Ben istanbula g-elmeden evvel b:ı. 
his mevzuu olan vapur İsta.nbulda. de. 
ınlı1l bulunuyordu. Geldiğim zaman bu 
gemiyi ora-da. buldum. Bu gem.l.nln mü. 
retteba.tı ile tanıştım. Birkaç defa da 
onları, vapurla.rını ziyaret et.Um. Ara. 
sıra. onlara. gider, onla.rla bulll.'}ur, ko. 
nuşur yemek yerdim. 

19Z9 senesin.dcnberl Sovyetler BirH. 
tinin muhellf büyük devlet arşivlerinde 
tarllıi tetkikat ile meşıul bulundum. Bu 
meşgııllyetim bir hayli ıamıı.n sürdü. 
Bımda.n sonra İstanbulda4d Soyyet b:ış 

konsolosha.neslne reldim. Buradaki ev. 
ra.k maM-ıenlnl de tetkik ~iyordum. De. 
dikleri &ib1 rllvıa.k.1 b1r staJyerim. Fakat 
lNı stajl,.dfimln diploması lij~rile hio 

seye niJıaye-t veril4i. 

Mahkeme gelecek 
Çarşambaya b rakı~dı 

Karar şudur: 
:\taznunlarm muvafak:ıtled veçlıile 

dosywıın teroüme edilmedik kısımları. 

nm tetkik ·edilerek dava. miinderica.tı.ua 

vakıf olmak ü-~re kendilerine bir müh. 
let verilm~lne, Komilof ta.rafından doğ 
ru olarak t.ercüıne edllebllnıec;i için Eş. 
ref Demircaııın tercüman sıfıtile kendi. 
Jerlne gönderilmesine, Abdürrohmıının 
va:rJiyeıtln'ln sorulması için de İstanbul 
zabıtasına müzekkere yazılmasına ve 
muhta1ııemeınin G l\tıayıs Çarşamba gü. 
nüne •ıratWıı:ıalllA karar verildi. 

ODtanou tertip Birinci celdliş pli.nı 
7.Mayıs.1943 
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Tam bilet. 2 lir:ı Yanm '>ilet 1 lira 
Yüz bilette 21,74 bilet ka:r:.l.ltrıcalJtır. 
Haınlatm % 60 ı f.kramıyedir. 

SERMAYELi 
Kantin idarecisi aranıyor 

Anadoluda 500 ila 700 işçisi olan ve bir iki sene devam ede. 

bilecek bir inşaat mahallinde kendi hesabına öğleyin ve akşam ye. 
mekleri verebilecek ve bir kantin kurabilecek sermayeli kimeele. 
re acele ihtiyaç vardır. Taliplerin ıhergün T 7 den sonra Galatada 
Büyük Tünel hanında 6 numaraya müracaatları. 

Biletçi aranıyor 
İstanbul elektrik tramvay ve tünel 
işletmeleri umum miidürlüğün·den 

İdaremize biletçi ahnacaktır 
Kabul şeraitıi: 

1. - Tamüsıs'1:ıha olup askerlikle alakası bulunmayacak. 
2. - Boyu 1,65 den aşağı ve yaşı kırkta.o :rukacı olma.yacak. 
3. - Okuma ve yazması olmakla. beraber biraz da besab bile~k. 

İsteklilerin Gala.ta. Tramvay Harek.~ dairesi.ne miit'aaa.tlan. «5031• 

• KAÇIRILMAZ EÜYÜK FIRSAT! 
YALI ARSASI 

Büyükden Beyaz Park karşısmda Dede YUMI ııamiJe ma.ruf ya.lı ile lttt. 
saJ.lmleki y.ı.lmın arsaları tevhlden İstanbul dördüncü icra .iall'e9l tara • 
faıdao ıaçık arlı.rma ile ı Mayıs 9t2 Pa-m.rtesl &'ünü sa.at H den 16 1a 

kadar satılacab uaın olunur. 

Dosya So.: 94.2/629, Mesa.bası: 2310,50 Metredir. ., 

Memur alınacaktır 
Devlet kitapları mütedavil sermayesi 

mü:lürlüğünden: 
Kadromuwa münhal bulunan memuryetlere Use ve orta mekteb mewnn. 

larında.n, a1>kerlik.le Ulşlğ-i bulunmamak p.t1flle 3656 sa.yılı barem lr.anununa 
göre ücret verilmek üıere müsa.b.ıka ile memur alına..cak'ır. l\liisabalı:.I ll/V / 
1942 Pa-ı.arlesi ıünü saa,t 10 da Sultanahmed Maarif Matbaası d'l.hillndelı:I 
müdürlük binasında icra edileeetiııden istek.lilerin 9/V /1942 tarlbloe kadar 
vesiJı:ala.rı ile müracaa.tla.rı. Ticaret mektebi m~unu olanlar ttrc.lh l'dlleckeUI'. 

«4945• 

1 lstanbul Belediyesi Han:arı 1 
Yalova • Mlllet çlft!lkt yolunun katra.n kaplama ameliyesi açık eksiltme. 

ye konulmuştur. Keşif bedcll 8008 lira ve ilk teminatı 600 lira GD kuruştur. 
Keşif ve şartname Zabıt ve ı\luamcl:l.t :\Iüdürlüğü kaleminde gortilebillr. iba. 

le 4/5/94.2 Pazartesi günü ;;aat 14 de Da.imi JDncümeıde yapılacaktır. Talib. 
lerin llk U-mlnat makbuz veya mektubları, ihale tarihinden üç ~ıin evvel \'l. 
!ayet Nafıa Müdürlüğüne müraçaatl.ı. alacakları fennı ehliyet ve 942 rılıııs 
aid Tlearet Odası · vesikala.•ile ihale gÜnti saat 14 de kadar Daimi Enctimene 

,oerm.eleri liznndır. (-1689) ................................................. -............ ·-·········································· 
Son Pos.~a MatbaftSI: Netriyat Müdürü: Cihad Babıua 
======= 
SA.H1B1: A. Ekrem USN<Ll.Gb.. 


