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Faik Oztırak istifa etti Suikasd davası ayın 
Dahiliye Vekaletine ·or.. 13 iincü Çarşamba 
Fikri Tuzer tayin edildi giiniine bırakıldı 

FRANSIZLAR 
MADAGASKARDA 
OAYANIVORLAR 

Memduh Şevket . 
Esendal Parti genel 

sekreteri oldu 
Ankara 6 (AA.) - Dahiliye 

Vekili Tekirdağ meb'u•u Faik Öz. 
trak rahatısızlı it dolayısile vekalet 
vazifesinden affını rica etmiş ve bu 
arzusunun kabulü ile D ahiliye Ve. 
k&letine ETZUrum meb'usu Dr. Fik 
r.i Tuzer'in tayini yüksek tasdika ik 
tiran etmiştir. 

Ankara 6 (AA)· - Erzurum 
meb'usu Dr. Fikri Tuzerin Dahi .. 

(Devamı 5 inci swfada) 

Uzakşarkta 
muharebeler 
şiddetlendi 

ı Dojada 
Almanların 
blcumları 

İngilizler 
bedele 

1 varmadılar ~~ 

Leningradda 
yangınlar 
Çıkarıldı 

Adaya hafif 
tanklar da 
çıkarıldı 

Fransızlar 7 İngiliz 
tayyaresi düşürdüler 

Ruzvelt dUn Mada
gaskar meselesini 

görüştü 

Jeon'luın, SJrf işpJ e~WUerJ ıneınle_ 

lre11erde sa.rfetııneJc ürıere çı.kardık]Qn 

ıtı>b:nlanl.ım bir nümune. İngilizlerin 

l14di86ınıa. cörıe bu bııruınoUann hio bir 
~ ohna.ılth gj.bi., ba~ ahvalde 

Nurmansk cephe
sinde muharebeler 

devam ediyor 

sert nlllmllrası ve imza. bile Berlin 6 (A.A.) _ Alınan ordu.. 
taşıına.manctadırla.r. ları iba:şkumandanlığının tebliği: 

Yeni Delhi 6 (AA.) - Birman Doğuda taarrurz mahiyetinde b ir 
yadaki ka:ııa muharebelerine dair lıiç ıcpk t~bti{slar muvaffaki1yetle 
bir taze !havadis alınamamıştır. Fa yapılnnıştlr. Düşmamn b irçok ma~ 

(Devamı 5 inci sayfada) (Devamı 5 inci sayfada) 

·-c·-iskerı-~vazıret··-::J"··-

. Sark cephesin e Alman 
sa~~~li

6

~~·?~4 ~~~~~~u: taarruzu nı·çı·n uecı·kı·yor? kar<lalti mukaveıınetın .ı<:at ıleştı ~ 

ğinı bildiırmektedir. • G K O 
tniŞili'z ikıuv1ı·etıeri karaya çılk ~ Yazan: Emekh eneral • ~ 

ttğınıdaınlbcrı.i oelhcn~em sı~ağ~ ~~ ; Ortalık iyİ<:e ısındı~ı ve yerlc;r?e 1 rik~n kara ~uvvetlerirun Libya ~ep. 
tı.naa a'l'l!calk. 30 ıkılomertıe aı. a k k hatta tarla yolları bıle hesıne, denız ve hava kuvvetlennin 
i1erlemiış1erdir. Maamaiih Diego • h uru~~~~ 'f müruruna müsaid de Akdenize gelmit olduklarının sa 
Suarez ile An!siırana şehri hedc:f- b7r hturl u velds~ı~~nhalde Almanların lahiyetli Anglo _ Sakıon makamla. 

.. d" h .. l lnu değil- ır ' a e ge . gı . . . . b ı.::une, un ~muz U .~.ş.ı ,,'~ henüz §ar'k cephesinde beklenen ta- rınc.a ıha edılm ış olmala~ı ?a U 
di. Hareketleıe bugun <l_ dev~m başlamamış olmaları! her ta- 1 tefsır ve tahminlere hususı hır ehem 
edıln ktedır. Faık:a~ h~l:n netıce ar~za türlü tefirler ve tah _ miyet izafe eylemiştir. Tefsir Hüla. 
ma 'bulu!l1lnaım~. ~.a .. :dı :. ~nrer serded ilmeıine sebebiyet sası: Mihver devletlerinin Sovyet 

7 tayyare duıuru u . t'ı burada bazı Ame - (Devamı 3/1 de) 
ou t. Ferrand 6 (A.A.) - vermış r ve 

.ın alınan son haber. 
r be erm ş1ddctlendiğrni 
Kltediı Wıgılız. tayyarle# 

o r tll ta!kı.ib ev.en dalgalar ha 
ü as:sa Dıcgo - Suareb'deki 
Franshz deniız 'ku vvetlerme 

ti etmekıtedirler. İngililer ta • 

Pavlof un tahkikatın tevsii 
hakkındaki talebi gerinde 

görülmedi, reddedildi 
Parçalanan adamın Ömer olmadığını ileri suren Pavlofun 

mütalaasına iddia makamının verdiği cevablar 

Suçlulardan Pavlol'un üç poı.u 

ma!hlk.emesın<le suıkasd teş.ebbusu durrahmana \'erdı. gulüm. 
Aını'kara, .6 (Hus~si) - A.ğırc.~z~ Bundan sosıta :cıs ilk sözü Ab-ıliktir. Bunu ben temiılemekle ınet-

maznunlannıın muhakemelerine Abdurrahrman - Geçen celsede Abdurrahmanın avukatı da mü-
saat 9,45 de devam edildi. KOıI"llL Pavlof ve Kornılof içın aemiştim ekkilınin ayni ıtadesi üzerinde iza _ 
:rot elinde bir mavi dosya ve bir ki, bı.ıınlar yalmz biT komünist gL hat verdi. 
de Ulus gazetesi oLduğu halde, bi değil, bir Rus .gibi hareket c<lL Süleyman tahliyesini i tiyor 
Bavlof ta kı.tıc.ağıında bir tomar ev- yorlar, Ruıs menfaatlerini gozo-
ra!k ve rusça gazetelerle beraber rııün<lıe tutarak hıareıkct ediyorlar, Müteakıben Siileymanın mahke.. 
maıhkeme salonuna girdiler. gazetelere yan't.Ş a'ksed<"l'l bu ifa- meye bugünkü tarihle takdim eyle-
Ce~e a~ı1ınca, il!k sözü Süley_ dedeın maksadım, .. b~nları.n. hem 

1 

diği .. ;stida okun~u .. 
man ıstedı. Rus, hem de h."Oll'lunıst ~ıbı hare- Suleyman bu ıstıdasında ezcümle 

Rei6 kendisine: ket ettiıklerine işarettir. diyordu ki: 
- Acele etme! Ben bir Türk ev?adı gibi hareket tcGünlerdenberi bütün dünya 
Dedi. etmekteyim. Bu, içimden doğan biır efkarı umumiyesini alakadar ede.n 
Süleyman: harekettir. Onların bana vermek is- bu davada zanlılar ara5ında yer al 
- Biı· isti<lam var! ted·ikleri İsim henim lizerimde bir mış bulunuyorum. Tamamen bih~ 
Cevab~nı vıerdi. örtü değil, üzerime atılmış bir pis- (Devamı 4/1 de) 

Filistin, portakal 
unundan mamul 

ekmek yiyormuşl 
Ekmek darlığının önü
ne bir lngilizin keşfi 
sayesinde geçilmiş 

Portakal ekmeği insanı 
besler mi ? 

Bugün, ekmek 
istihkakını tam 
o arak alacağız 

Ankaradan dönen vali bu teCibirin muvakkat 
olduğunu, şimdilik ekmek istihkakının bir 

gün tam, bir gün yarım verileceğini söylüyor 

Vilayetteki toplantı 

.. af ndan mühıim Jrnva kuvvetleri Dünyanın her tarafında gunun 
ullanı :dığı dun 7 İngiliz tayyare- en mühim meselelerinden birisi hiç 

sn n du.şi.ıırülmüıc; olmasile anlaşıL. şüphe yok ki, buğday ve ekmek 
maktadır. meselesidir. Harb vüzünden her 

Lon.dra 6 (AA.) - J'ich) den yerde yiyecek sıkınt;sı çekiliyor. BDrıkı:ıç ır.indenbeıi Anka.ra.ıb bulun_! ,._ Vi:la:ı-t"lin kbllğln~ de bildiri! 
bUdırıl yor: Devlet adamları, vatandaşlarına: m.a:ı..-ta. ola.n vaıJl ve beledi.ve reisi doktor diği Yeçlıile muYak,;.aıt ve b'.ılıin mc·-,, 

Resmi Fransız ajansı haber ve • «Belinizdeki kemerleri biraz daha Lüt.fi K.ırd.31' d.füı li:tbah Ankaradan Şl"h. lelııete ş;i.nıil olan bu tedbirin deYaın c. 
1 y-01: İngilizler, Diego - Su~:ez (Devamı 5 inci sayfada) rimize ırebnlşiılr. deoeği ~u birkaç güıı ~inde mahalh 
deniz ~u ı:Ie Madagaskarın dıger --o- VaU ve be!'Ciliyc rclsi doJ:ru.c:ı vlla_ dınka.nmJD 8.2:3.misiıni lru!hnarak ekmek 

Jmsımıarı arasındaıki Saiınrtandra - Amerikan ordusu yet mabmm3 gellmiş ve \'all muı\'lııL dst.i.lıkaıkıımn bir &iin tam. ertesi güni! 
lkaka iberzalhını kontrol ~tnıekte - mmt:ı.kıa iaşe mfüLiirü, beledi:>l' iktısaıl ınISır Gkı.rak verilmesini temln için c-eJir 
dir

1

er. İngiliz kıt'alaın etrafmdan 6 mı·ıyon kı·şı·ye mü<tüııü ve dlter alğkadarların iştirak gel:mez -rntŞgul oldum. Pek mU\'llkk.a.t 
20 bin kişi taarııuzlara ~ştira'k et. ~ tophnıtıya riynset etmiş!a". Top_ Ohn bu müddet zııııfında ekm , istih 

moktedir. b.ntu:la ekmek vadyet.f, c işleri gö_ kakının btr gün tam, ya.nt eskisi gibt: 
Laval Berline gidiyormuf çıkarılacak rüşülmüstür. em.esı gümi -ır-;ır verltnıesinl tem:

11 
ctUk 

Londra 6 (A.A.) - Times gaze.. VQ.U \"ıe belediye rei!d do.1<.tor Lt\tfl Buna göre ha.\kımı:ı yarınki (bugiinl 
teslniın Fransız _ İspanyol hudu ~ Vaşington 6 (A.A.) - Harbiye Kırdn.r g:iirıltüık ekmek lstihlroJ<ının ya_ ekme'k tstlıhlm'kları.nı tamam alacaklar 
dunıdıın aldığı iblr habere .göre, !"8

• ~ . rı~ .. müstc.şan Pattereıon Amerikan or- ıuya lındiribnffıl meselesi et.rafında dün dm:. -

va..l Ma.daıgaskar işgalinden dogan - Fi:a.ı~~~tlınesstal oıto Abettz, Ma~ PıetıaAıı1 Ye Amlra.I dusunun aıltı milyon kişıye çıka. loodııılsile göıiişen bh' muhatriı:iml-ıe su M.nJ111ıkaıt dşi.ne gelinoe: Ofisin kal!. 
•a.zi'Yetlo tetkilk için Berline gide • ~ · Darlanıa bir araıdia rı1ac8ığını billdiırm~ir. b~ bulıinm~ur: CDevaml 5 tnd ı:aula.t .. \ ~~~~-Ll:l~--..IL.~...L.-..J:...L..l-~..\-__;.~--.:.:::;.;---~~~~:.:=:~~~~~~~~~~~=--=~~L----~--_, 



2 Sayfa SON POS'lA 

Hergün Resimli Baka.leı = Hırsın hududu yoktu' 

Atfadagaskarın işgali 
ı ve gibi netice:er 
uogurabi.ir 

\. Ekrem Upldtıll ..J 
lngilıtere ~ işpl eılıtl. 

~ em.i.n bit- eöl olm.ıı.ktau. cıUı 

r~u :)ii:Y~ş 1üı tc:r.keıilJ<ınioiir. ın.:u.. 
ter~ ~ H~tam. ita.dar 
uııaııaıı yol arllk A.Jlrlolııanıın Üm.idbur • 
nı;n.tı d.oJaşcyor, ~arm kenarın. 

üı.ı..ıı ır4i;fo.r. Burada Mihver d:eıı:izalt • 
la.rmm blllt ~ tiiçük hir 
İls B.fml'ilsımm bes~ tıeıll da.maırı k.e,. 
SEtb.!ir, bu tıeh!lll\e b&,a.ti biıf tetıllkedir. 

İş..e Anglo.Sa.kson alemini ihtiyat 

ted:b:li alınıya aeneıden ba$lıca diiış:ünce 

bud&P". 
Londra, yaitllll c1a Nevyorktan gelen 
te~ Mad~ jşgali için bir 
sebeıb, ~hulJ bir mazeret ctl:ırak bu a .. 

da.:om J~fi4a. tam.fı.ndan işgaJ edil • 

m~ı. "'-• '--1-->ttDıı• i 1--' 5oo..:a-1.4a, Eakl Osınaulı idaresi ___ n.,.lnda hlr f_L.!._ - buhrattf olay-, padı." S ef •--C ._..... u.=ı.... -----.~ •en '"wıu.-.-. ~........ KnU1I1e ..... ert' , gçu:a. veya saadetin son haddine vannlf aıhml8r için ıık 11k: 
diT. fali namına sadaret, rütbe, teref ve aervetin en yüksek. aoktaslnıl.'ı ka. - Daha ne isteyebilir:? cümlesini kullanır, hayattan daha ne beri.. 

llaırbden evvel İng:Uz, yahud Alman d~ sivrilmiş, _faaliyet devrini de çoktan bitlmlİ§ bir ihtiyara teklif leyeblleceklerini düşiiniirüz; bu, b~ hatadır, 
ikmi2 lkıım:Pall~~brının en sü.ra.tLi pu~ta. ediliyor. Bu ihtiyu başl[atibden teklifi tebellüğ ediw::e sevincinden İn.san _kalbinde hırs iki dağ arası bir ltoğazda alef eden bataryanın 
va.pur·l.L., AılenMn Siıı:ppıua. '1 nnde ne yapacağını ,...ırfyor. Söylediif cümle flldnr: ttkanlığı sese benzer. Uyandırdıği akislerin nereye kadar gideceği. 
g'kk:r'.k-roil, t\Ia.da,r.uha.rd'a.n Singapuruın - Elhamdülillah. dem.de Bugüne müyesser imrı. ni blTumeyiz. 

:::.re;r:~/= ~=:iul~~ ·-lr _ .. _._ n•·--·---.... e. ·-····-... 1.·: r ......... -·-11-·----a·· --.,--· .. ··., r 1 e r .-
Iiz v:: Amerilu.n ku~ yok bn.c. 
deorek, çar~ ~ yavaş gideceğine göre 
14 giillfük bir yelculıığa. çıkması lhLi • L lf 

' J 
mali iı;DİG~ kabuf edJ,feımez. Buna 

blU~btı AJ1"4:lo.Sallson alemi memleketi P•yango numarala Temvı·z mabl'T . . 
=~=="'::s:E:~ rmı tahrif ederek - J ıdJmesının 
=::-~~:::::7;: para aımışıar bozduğu Hamlet davasına 
= .. ~1k&:~~==~:~~ iki erkek ve--bir genç kızdan do-n yenı·den başlanıldı 
rıu:ıa mumeı.sWeri son gunlerd'e \ış ye müt'--'-kü a'fan b k p· 
g~kır. ~ M.U"epl. Pct3'in olm;ıık C"f~ • ıe e e ıyan. 
mıere Fraıallıanm. ida.resinl ellerinııle tu. go ldaresınden.~ numaraları 
Qı~ 1llllll1 uzadJ;fa lr-on~ıışlartlır. değiıtitereA bir hayli 
t>u k~ Iumuşmal:ırı 1ıakilı e. para ~ekmiı_ 
ıJıeıı ~ııin ~iliz $:İpbesini kuv. 

Celfileddin · Ezinenin açtığı hakaret davası 
sükut etti, müddeiumumi ve Mullsin Ertuğrul 

temyi~ kararına uyulmamasını istediler voa lenıd~ o4nası- cb: mümlı:üniliir. Uıı Zabtta Milli Piyango biletlerin_ 
şüphe haklı bC.ı- şüphi! miydi, d.:ğil [ d.e .sahtekarlık yapuak uydurma nu 
m"ydl? maralarla id.areden para çelmıeğe «~ eli.--. ~ tlört, ~ ev. tmamDan olıım:ımU1iu. Bil .iıliunlaıüa boz 

~f:ınş3l Pe13.iahı 'Fmnsn Ş{'!rdizıe I muvaffak olan ve aralartnda bir de \161: ~ Mıll"9 1 iıı'd aeia ~ lkı.uw.'ıram mudb sebebleri am:a:u.ı • 
a.)"ltlrı br:r h:ı.re~te b:ılun.ıbileeeği mu... kadın bulunan 3 kişilik bir şebe • ımıııhıkııoınni t.aaatı I' • iaıVa. ıııatıan • .ıı:ıaA;l!Q ....., \ilbasn b11ı Pliıl ~ ~ 
ha.l!flıeri t;ı.r.ı.fmd:ı.n bflıe henliz iddl!i keyi yakalamış. müddeiumumiliğe mŞtıi. laııımda. ı.w tariz ve muıah~irı ı~ 
edil~i. ljtaıısrz. kuvvetleini elinde tu~ teslim elmİşth. Fa8ıı:lt, ~ :idilia. makamının, ıe • i~ fabiıi" olıdııığa w bıı c{bi · yiıw,; 
1ıaın Amini Darl'ıa.n ise daima diirüs.t b:r Fınd ı klıda oturan Şemseddin a ~ ~ tQl'laiflarm ımuiıtellıl baaum.lllnlan Jaıııııo ~ balla:ıde değ.ill, kül Jıa.öın. 
aaıker ot:ı.ralt taıunmıştır. dında bir gencin idare ettiği bu sah kamır.ı; olJımıyiz eClındr.ri üzttıine, dosya. dıe 1le4lD'ki icıaıh etwci beliı•Wm.ctdıeıM.r 

Piyer La.vale geliınce, 935 yılmd:ı. ilt. tekarl·k şebekesi Agobla K.iryakiçe t.om~ m:llıı:ıanesine ıröndellY:Jn'lş ve Bu:ndıaın !iıCll.ll"a, ~ a.ııkoza. tt.tl.ba. 
Ucbr mevkmı.d'ıen ayrılmasını ~g~e . j isminde genç bir kızdan mürekkeb~ 4 ÜDCÜ c.eın dm~ ~ :raı1>1llm dJıp elmcmeık J:m:susunıiWııi f~irleri. 5o_ 
reden btlditi ve o vaJtitt.enberi bıgırte. dir. ~ ~inde Celalettm Ez.lneye 11uı:Jn:nıştaı.r. Dk oiamık söz aJıa.n CeliJ.elt.Uı 
reıye ıılüşma.n 0I~i'ı.1ğu iddia. edilir. 1 Suçlulardan Şemseddin, ikramiye aiti bmaıeC. kamrı tasdik eclilmekle bera. E:ziınıe kmJd*91ne ya.pıllım ağır bakaft1le. 

'Es:ill 'l&ri~ lıir 58\) fu1111 ıum.ea b:ı. ı ~ı km ıyan biletilerin numualarını lber #.ğıer ımaaıımınlıar haJdmıdııı verilıen rin en yij,;usek m.a>hke:ıneoe uı.m.~ 
tırlata!:mı; gayet mahirane bir tarzda tahrif e- ımıll:ıJı.~ knftlliam ~ı.Jımiş!ir. b!lııeır teınkid oliıraik ka.bul erlilffiğlni söY. 
ILaMş meselesi ç1luırca İılcilt~ 1 d e re!<- bunları ikramiye isabet eden Aiııcalk, bu mlıiıı amranruı. il.a. be.şmü.c? • lmnl.ş 're demiştir k'i: 

i~aı rrıecrl teclbirleır 1ıaJJWt e<liJJnesme 'biletler şekline sokmuş, Agobla, dehımumilllk 1ua.i'ıındtıaı itıira.z ~ «- IRwı:ııa. ~ peyda. et~t.en soma. 
liizuln güıınftiı;til. Fraımacb. iktubr m.ev Kiryakjçe de bu sahte biletleri PL dosya temyis llDWlllİ heıycı1lne avıudıl. a.l'ilk bir söz 9llde~en.iın ve müdafaa 
kliııJe bu1u:ımaı aiik.&mel: ille bu tdblr. yango İdaresi kişesine ibraz edip m!ş, burıaıca Y"1!)1ılD.rı telldkaıt. ıuııt.Wıes:iDAU! ya.ımıatııı'll fQıydas:rılığmıı g"Öl'ÜYOI"lmL Bu 

leıiıı hem Fr~ _ itatya.n mönMe ·j muhteviyatını alinı~lardır. dle b;ışmiiddıemmmnilıiğiııı itirazı vaııid ~ kaqıgnda. bıu:arıı aıtıııe. 
be~i ~mm ~ Avruua.nın Fakat Piyango ldaresi k:ısa bir ~ 'Ve ' fult."ii cea,; dairıesinm flfni7Alen çekihnt'!me 'fiil mahkeme sıı.Jıo. 
at.isi- >ıçln ~~ olıaeısiıım bm!di. zam.an sonra bu sahfekarhğın far. borana kıatru1rıı tasdk oJıımmu.şiıur. mm11 1Xırbtımeme mösıutde bnywma.nn 
plyıer ıı.a.-ı iaırDtere ba:ricl;re na.zırı Sil: kına varmış, vak' adan zabıtayı ma;. Böy"fteıce 'fıeknılı" asliye 1 inıci cem mah ri~ emrim.» 
&ım:tneI ~ 1'endl fUainrı . ı:ek~ I lfimattar etmiştir. Bu ihbar üzeyine keme!Jbe ıt.adle edilen $VllDID db.ruş • CeJiJleıttıln Edınmin bu sıö*rint mü. 
:bal.)u 1ıaraıflllilım 'k:Wtul edıleceıtme,harekete geçen Emniyet Müdürlüğü masDIQ düın saat 15 e ;reıııiden başl:m.. teaadi1b mJlidıJeııne lcaıb eden mü.saıtleyi 
l>ıaıt:i:!'~e i:Ranılgı bir a:nlaşnıa pl:l.nı memu:rllarl suçlulardan Kiryakiçeyi, ~- vıermiş ve Eziru? ille vel.dJi •I.Oııııı t.eırket;. 
~. Faıka.t bu plan İnıri.Kerede h.Oş cö. Şemseddin tarafından taliri.f edil - MbB~ <tara._ b~ vel..1Ue. ~ ..... MtiıtCAıkıiibeın mulharrir Pl'\Yamt 
rü.~ c.~~ ki, sır. samıIBl Ro:ar miış bir sahte piyango bıletile idare l1iJc bi~ hazır bufapmuşllar; eel&enıin Sa:i'a söz ıafimık şuııfan söyl~lştit": 
kia<bi~rn ~ mrund:a kaldı, ~esin:den ikramiye. almağa kalkı~ ~Jlmıı-. ~b tıemyisin Dılkz ,._ BOllılJKI. 1ı;ıanın.ntı uyulıinasını t!l. 

Fraııısa& ise k.aibin~e 5 uazır vererek ıo:rken cürm.ümeşhud halinde yaka.. ıtli'"Ol'lllm • ...,ürıkii bııL ~ o-@steriJıon aJist. f ~ ..!" •• il ......................................... -......... ·.J ~ .. 

hiiik~ tutalı raıli.kal - so:.-ı ır_ olamışlard.ır - ' muıciti sıııbelııll'.ır! bık da.va Sll"3--1a1ı.i e_ 

~ ılıılı' idıila.IVa ıore İqllte..-enin tftlirlj Emn.yet Müdürli.i~üne getirilen Mudurnuda l:.il? sas mirotafruıml'ldl:ı detaatl~t Heli sür -
amLuıda mı.ırlarmı ka:bind.len çekmlye safıte kız. kısa bir sorguyu mütea - UUı, (De'nlDll 6 ncJ sayfada) 

lııa.m.I' ftfl"dl. bu karar ~zerinP. de. Pcy~r 1 kıh suçunu iti:ııaf etmiş, bu İşte tek br•k 
Law.I ciiııah.ur:reisiwe (lcb:ttk lloıl)ı.n-e:ııml başına hareket etmediğini söylemiş.. i g~ 00 fa 1 ası TEŞ EK K u· . R 
~Jlll verııı'y;e, m~bur oldu.: tir. 

Riıom mu.baiıleın~ münasebetUe h 1-1 Bu sahtekarlık suçunda elebaşı - rı. u ... u~ u Y'-'"f 
tı:r'lBıtdnuş olan bu hadise o za.ına.n har. lık ettiği anlaşılan Şems~ddin Fın- 1\ .,ı U 
lıiJlıe _. obın Fabr.yniıı hatıraıannia dıklıdaki ev.i.nde yakalanmış, üze • 
ıfa vzan uzaıdıya nakleili1J:nişfü. AYJlen 

1 

rinde birkaç biletle 17 80 lira para 

Feoi 'biır ıkal'.a nıeticesiın.de kD.ybettii'i. 
miz a.awall:ı oi;lum İlhanın c.ena.xe _ 
s~ bizmıt bulıma.n, t.elgr.a.L veya mek.. 

doğ"ru mınfın. ın-tır mi, hh} b;r idill~·a bulunmuştur. 
r!rişm"yelim. p·yer Un! t.a.raf~n ° Suçlular:ln üçü de haklarındaki 
7.aDlaın taklb e1lilm'e; o1'sn slya.seho sulh tahkikat evrakile müddeiumumiliğe 
jçtn fayda.lı olu:» 4limadtğuıın ınütea - ver1lmişler ve tevkif e<lilmi~lerdir. 
lob bad'isele~ anhşiliinl&' ol·\W ollıınadıtı -o---
ooık1tltu üzerlnM de dıınnı:ralım, tarlh 
y..-m.m tır.1111 ht!:Dils. relmedi. Fakat 

çıktı 

Bolo -.ıilii.yetjne bağ"!k M\ıduTlı.n tıubb. ~südııriııi bfildıiftn bütün doı;l 
lm:zasmi!:a. bir. topla! iğne ve. dik.iş ve. ~lılzımı:m ve yavrwnıın Ga... 
iğ;ıııeıııl fabrika&ı! bırrul:mıw içbı :tı<;. la."1.saıra;,vlı aırk:ı.ıbşl:ı.Nle me-kLeb mü _ 

tBıd Vdtalelli tarafını.lan tetkikler dürünıe :Jı:ıa.rııı ctuyduğumnz şükran ve 
~'Qq)!Lııınbnaktaıdx. Kurula.elik olan bu mmnfltli ~ a.yn bilkli:rmeğe ke'der ve 
fııılbl'i1iıaru :mıııfumndlı tesiSinin ıııe. : ~anJığnn dm.Un vermediğinden bıı 
bebi ıbu ka•mmn eskidenbed bur vaztfemln sa.\Vlll paıe~nılıı; vas1taslle tra_ 
ınew küçük el suııaıi ile taımmışı ~ sını aile •dmdı namına rica ederim. 

oTımıııs.wlıll'. i Tün~ Meb'lllill 

'••lllllllaıa••••••••.&aa•aeN1•1•11..a111111••••' 
I M1lat Ymel 

ikinci parti gHla 
maddeleri ekmek 

karneler ile 
dağ ı.tılacak 

Dağıtıl'acali rıuufdelerJeıı 
bütün halkın istifade ede· 
bilmeai için liizumlu ted -
birler, al~dı. Bıı dela niil~a 
6Qfına ,anmıar kilo pir,jnç 

oe lamlye v~cek 

BBA:a teni GlGııacıa.k iılWı<".i ~ 
,pd,a m.tıfeferirııin · m.Eııtıııuas.. aid 
~ dlevam Oilıımwlkt.amr~ 
.Bu SRfertU tevzilılttn Olu 4r~ bir 
eekiJııte 7Q\Pııa.... w her Tıt ıwtaıpn. 
~ tltaıımim 1ıiıımİll: ~fzl al&lm;. 

dlaır.lıaroa yem .tıedbhıler aJaımuştar. 
Baılka g:r.da maddelierini Jıııtizıamla 

tev.d. idın esnaf cem.Lyetl:crl va&ı. • 
ta.sıilıe her naıhiyede, a.Wıiye ba.100ı1. 

ıbirI:iJdeır:l kurulmuş ve mümeıiiilıar. 

f&yiın olU:Omuşhır. Ru na.hiye için 

mii'.leıaıdldid bı<ıilı:kaJ.t:ıır .seçiJwiştir. 
Halka. bu defa. nüfus ba.şuu ya.rım. 
şaır ıJill:o ıııli.ıdnç ve fasulıye teni olu. 
IJD('lllllıtıP. Te~ meve.ud stolı' ta. 
ınmnTı:mmeıa. ti .-üne ~ lia.şlcına: 
cıaılıltir. 

Bu sefedi iıe~ 9'mek karne. 
il'erile ~. K...vnelerln ime. 
.ıiınıldııl (lta:rt9 ve Ba.zimn ekmek 
lıı3ıı1.I) ~ (M.a.,vu) kelime 
s1ıı.ıe ~ klSll1'll baadı:a.llaı'ca. ~ilece k 
'fl8 lııunıon ımuiı.ıa.billinchı yıı.rm"1'51r 

Ufıo fawıtJ"e 'ile phiı:~ ttrllıeceltitr. 

1113.:k ıırlCal: tibnıek liPrııesiıni aidı.l:ı 

ııurıfıab da.Jı.ilnlndleki ba.k.:m.lifun m:ıI 
~tflr. Bu 6llllrel.Jıe Jzdih:ıoıa. 

meydıılı vmı."0ııll7eea, herkes 1m (.ev. 
~~~. 

Bakkııliaıım da tıevı.!aıtı muniı:Lzam 
3'lllıJbP ~lLlhkları elmı~k ka.tınele. 

ırıloilen k·esillkm ~a. adedine ıröııe 

llılcm!;rol ediieoekıtfür. 

İa6)le m!Uürlütü ıta:ra.fmdaa ek _ 

mıalk ~ ad~ne ırör~ her 
Mıhi;,.e;ye kiti nrlktaılıaa. p!aıiru;ı ve 
ta.ut:ve ııwnıtmrştır. 

\.. J 

Yeni ~ir mangal 
kömürü nev'i 

Mayıs 7 · 

S~h~htan Sabaha: 

Memleket hizmetinin 
Gençlik terbiyesinde 
Yüksek kıymeti var 
~··--- Burhan Cahid -G aı>etıeci ~IMm.ızda.n h1d 
. mem&eııııet. vazifesini .Ya.ı>aıalt l.cia 
iç Anıadol'lllf" Püü. Tam forw illi 
c&. bil" . . • 

llllllhıanliDli. Kaıfa.ı dolgun, ya;. 
Zl6l olgll!l1'for. Bir f.ksitl vardı. lla.lkr 
ve tDleımlekıetıi .taınıma.zdı. İyi bir tuadilJ 
memlııskeıt vardfesıi. ona memleketi de 
fıamııtı. Bldaroram, ne :ı:a.mandır :JQl it 
~ ..rua.taa .takınUar ya&ıyor, ve 
lllln'aU'ak ~. 

Bu meslıekd~ eter bu va.ziıe~· i iıı: 
iıa.nıbulda:. ~mış olsa.ydı\ bellı.J rfc İç .~ 
mı.dohlyu göriip bu eıkıliği'lll iıa.mamla 
~- gooikeceıkıU. Be!tci n böyie bf; 
fı:rs:ıt çıkına.~ ve menul:ı.rı he-» 
şehit'li, haıtıta istıanbu.Uu ka.hıcaırn. :\lif.:. 
~ıi.ın vaıtaaı vadtesini aır..ı v~
mn i4l k~!U:iıııı:Ie l'a.ınnMan hem kım 
diJeırıi ılı.em mcml'eık:et hMa.IUn.:ı. çu't is -
tir.aıHtU, hde aıdt.er 0~111ı.n du:vurdıığ~ 
do.ttuk, ~" f~ b~J.ber 
aı hisleri mıılıakıkak ki taze d maıll:ır; 
~ılmaq; 'l>ir ~ talıkim edh or. 

Yiikseık ~ ocak.lları.nm btQ<ıill 

meır&eı:ıle nJ.e oli.ışu geD er ğ en h '"' >ı::a:o it 
deviıiııdnde şehi:ıTI!er.in oldukça koı.ıno.;. 
pol?t hMrıis111ıfu. bot-.ı. ·or. Dii un ı ve 
ıröııü.t ~ daralıyor. Şl'h0r h ... 111. 

tına ~ ?e ..Ullııtıcı güMiı.t.u u iç.in. 
de bivboh:ıyo.Na.r. ~bu ça,td:ı mem_ 
bek.et Wllitesi onian bu &'iirti!LU l""J çl!'_ 

kıip bü.sıbü!iin bııııı:lcı bit lilemıe alqar. 
Bmoada; deltot" ~mili'. Ba.yr:t;( mmka; 
siJlüı, aç1it haı-m: ~f.eri, emitı Te 

lıımnıa:nda. lı:mı:ıııv3.lın ba.wı. ko tuş 1( r..mı 
ve ıtamı bl:r dlsJ:plln. İşte re~ ruhtan. 
taze dimağla,n, körpe bünyell!ti io~ 
eitecelı: bi:r nıelııaıııizma. 
~ ıW-bclen soıı.m, müta.rek;e a:v. 

llaınnda; hli. İltallbullıfa lbırudıi':rnı eskl 
bh- al.hım ıdiell.ltaınh evlidı fçiıı ~yle 
~lmber~: 

- Frmtıer •ddıebtndeıı ~ıknrı"' Frım. 
saıya. .-iLmeıı. ıi'!llıb"Oftnnş. 

AJınJ ~ menııek~ vaz!fı!siL. ta. 
ğm:ı. da. gelien bıı dıeJl:ıtanıı:rı ailesi 
F~ göndiEırımek fikrinde idi. Dr. 
dİJn ld: 1 • 

- Acele etmeyla. VıL?J.lbbı.l yllJisın, 

Froi-rm.D a.."?tan te~kinrıerilıi? sehfrtenen 
~~ ~ ooa.~"a plrüııit~< olutj 
Soıın. Avrıııııqıa' JOllamnıs. 

~i>etıJıınm va7J'ıve'ff beınee t<'lıfikeH 

l!"öriİnıii:vonhJ. Çünkü yP{l.1 ytlhk Frl'rJel' 

h'lt.yaılır onıa ıtramıımiftfl" pençmin1! alm~tl. 
Aillesi del111\tarı-!Uım 1'!'!"3l'ına day:uıama. 

diba-. ve o dıe'Vl'iın Z"U"U!'let'mn1' marak 
F1rel'Tıer.in de yanlmı1 ile delibnhvı Fran 
sa.va ,,.,m.ıı.u. Bu k:ıy.h~ Tıir\'. ~o. 
cutu bugün Toufmıse'ıT:r. pa.pashr. 

c23ıu~han Cahic!. . ........ _.._ ........ ~·--························ 
Peyami Safanın 

bir mektubu 
MUil:ıaln' ~mız Peyami Sa.fa. • 

da.n aınWJmıı; Be biiıeın P3m l'İ!l"ffi. da. 
\ll&Sl münıasebetire diin ŞU ~tubu al. 
dik: 

~ haıhımm dıekerli gazete • 

mar. llG"'llllSl ~ SILYiı.lıaQnla ftıea 
oıle.rlm: 

Pıaım. pı!ıy~i ld.l;f.ıımıda. ;ya.ziLığını ve 
bir da~a. s..<>beb olın iıe-nı.1.tlrı'·11· gÖ" _ 

mmıı'ı!J ~ ok~armız. beuim 
ı.wveltı::e lblır ımilthal. ~ 'buhmdır-. 

i:ımn Wde soınımııhn riicn etüiiml !illll,. 

ınaıcaklard.-. BaıM>tııkt ~elimde- b'!tl Ore 
PlJ1'0 WeS!lle Panı piyesi ar.ı'H'll.dW 

be~ <dster l'l.tdr alıma, !Ster tesiı' 

l a.hııa, ü,ıtıeır ii.lhwm alma, ister iktibas, 
ister- dtm"~fuıll, ne ~ dıl'nsin. bu be<ır 

~ tıwariit ve tesa.diifle 17.aln asl3 
mümkün ollın11ıd~ğını•ı yazmıştım. l'Wra 

plıyesioe Wiiı:d da.m~sı Vlll"Dıuş d~. 

dim. Yalınn aır:ulakl benzey!Şlerin teva.. 
rüiı ve tıesadiif ma.bsulii ~la.bil<'<'e~hı- de 
a.s!la ııiı.a.nrmı:vonlımı. Mabkenrede de hep 
bunu ~. Dün ite ıııynf'n MŞ. 

retmiş oldutamız gıibi, Necip Filnl ~ 
9lllkıi:irt'i'ıe sınlaşma·mmn ilk lkl es:ı~ bu. 
ılur. &n ~ı tsood etmedfğiml ve 

l'i!'B" u,yad.ln İDC'i:l!creti !flWSl.n. 11eV - Turfanda çilek tehrlmi:ıe getiriL 
mPIİD. ~ f:Udııı ıretJ.receiine irum meğe başlanmış ve 25 O kuruşa ka. 
nıadJiı. bir po~ tdib. ecle~ dar müşteri bulmuştur. Malta: eriği 
ırö )ıımulr, b\llllllll'!lıl 'benıııDer ı.rbıl'ıe ise 50 lruı:uşa kadar düşmu~tiir. Bir 

_ç blr de:Yletin ea .-it. lhthmaJierl haftaya kadar lzmird.en ille domates 
ııb vilayetlerinden de 
ınılü geleceği söylen • 

olan 
b& söııinii1Ht aıılmlk is~ şliphe - ve bihe:r, cen 
eıfiİ:llr, şu b6r ...- ili. ;rddfterini takiö patlıcan mali· 
Meıı bu; teılhirlıiııırilıl F'l'llDl&1"l eüıriin bl.. mektedfr. 

------------------------------·'"" 
iSTER 
İSTER 

1 NAN, 
INANMAI 

ya.:ııuıdao böy.lle bir mıı.na çıkard!amr_ 

Bir imalathane sahibi azım y;ı.ca~ı U-kmdıY'lll"'ık Gti ~ar "rasmda 

miiJ'Jet yanan ve ucuza mal irıfıilıall hükmiine va.rdıra.eaiı: münase- • 

olan yeni bir kömür viicm{e 1 be~ okn-a.'tll!ğmı ka-bul ettim; Pan mu.. 
~:-J• ~· . ı.: l d' bild" d" ha.m'iır:l de iki esar arasında.kl t.e:nzeyfş_ 

imle bıf,ç ~ bk yu1ıil eevftet_ 
r . ~ "6llrmlııa. ~. Nit.eklıln ÜQ 

çok tlairmmnış bir Fr::ı.nsız 

İ:n,gSICıe.re kime k1ıt"$ı barbe • 
altınilra. ya.zdJıtı uı bir 

~rbıi taJdh edelı 

Jı.isWısılın çı)l;a.?'JnljJtı. T ıW. 

şimdi ~ me,;,, 
lWeftın smımm eldiivc • 

TAKVİM • Mayıs 

Rıu.-ı .-.. 7 AraW •uo 

1168 1161 - Pertembe -
?.U.aıı Reaoıl .. :ıe K .. ın 

24 ~.C2 181 

GÜNEŞ R. ahır lM;ıoAK 

b, ' D. .i. u., 
. 

il 6-1 21 8 58 

09 40 il C11 ""' 
ö~ı. l\-ludi Akpııı Yatsı 

:i. '"'· .ı.. :U· i. ü. 

brıta.v ~ 
~i 
.U,Or ııetli8vhaısl 

' mawm- lbıı 
~ bir 

ı ı m'ln ediyol'm ki, 
l ı ıııeteısini dıe o 

(lffııftr. 

JGdlSenia 
banlU ..-.. 
firollın'. Da 
len ı1ıi1-

1U'Rnı4in1İfl tesire c8ince, 
~ı ıllal9il'iıtdle &ildi 

~ ARrerikadan ıre. 

~ - ö~ ki; l\fa. 
ıı Anterik.adia. Mihver tçhı, dagaSklaııim iına 

bk hıır.ıg9l, tbir 
~--r· v. 1R 10 17 OA 

E., " 59 8 li8 

::o 12 aı &7 ~ l;& - 1 46; 

dmtae oıarak teiakkJ e • 
KıeıBl16 iliıesılliamn 'lnmuc pek 1..., meıtm.; a"J""'3aıMlilllllZ 

>-._ / __ - .. - '7 .1 - - L ı. - : I 

Uzııu il* ~ 9Clı1ll'llt )'enideu 

~ dÜll.Tolsm.a dömm ta.ıumrruJ bir 
~ı.ııımı sa;bah pu.ıW~ 

1iirin:de bir roman yazıye'l'. Realist bir: 
göröşTe eı!kiı dievlt!Jeri 11e o zamanıır 

tipik salis.iyeiferiınl usta .fı'r"çasile ftS.;. 

me)'eiyen, camandmm bu rıJJDancı • 
mırı:, Mımmmım bir yerıiiı.de ant.ika 
meııalıılısr. ~l!a.mmla.n birin1' 
antıWal'Qrın sayıp döktürüyor ve bir 

aımt.a ıröıltıerdfği bir: lia.llı lçhı şiiy1e 

dedJıı;tlyor: 

- Şir.aa (haılıl w.yahod ~dıe) on 

all:mcı amr... Bije'. v~ ıaeum elli_ 
şüıımiişliim:. 

BbiUı bild~ ""' mü.tt:has&ıs. 
Jıaırml:iaaı t!IOllUD anlı:ıdıtım121a. göre, an 
~tmm •ınb.n. kalma halı wsa ~ 
c:ıdıe bulmısa bile sağlam ve kınıunmz 
olmyacmb içhı pek öyle değeri yok_ 

lfur. Bu 391"8 c1a]'a.11ı&Ca.k, lı.i m:uhııla._ 

z:ı edllmi$ Şlma; hah ve !l:eccadelıerinL 
btıim* ise hemen he.men: imki.mnz,. 
ılır. 'JllırtııjerınJh rüzide edlp w ro • 
niantmnızm liıaii iştıiufe pek öyle fhU. 
sam o~ biz lium1yoruz; Fakat 
ey~sen! 

1 Sl'ER 
iSTER 

l AN 
iNANMA! 

ge1.&1 ıgını oe e ıyeye u ı , 
leni ~iğ'jm ı:-!lbt tefırl.nhı s.erb..<>st. ol • 

Fatiht..e bir imalathane sahibi be. 
lediyeye müracaatla kok ve antra~ 
sit, tozundan yaoılmı~ yeni bir man~ 
gal kömürü vüdı.ıda getirdiğini bil. 
dirmiştir. Bu miiracaate göre yeni 
mangal kömürü biri bir kiloluk, di!.. 
ğeri üç kiloluk olmak üzere iki şe.. 
kiEde hazırlanmı~tır. Bir kiloluk kö 
mili: 6 saat, 3 kiloluk ise 12 saat 
yanmaktadır. Mangal kömürü gibi 
dışarıda yakılmak.ta, her llusmrta 
istifade edilmekte<llr. 

Bir kilolıığun lillosu 6 kurut; üç 
kiloliık kömürün beher k.ilcmunun H. 
atı da 7,5 kuruş olacaktır. 

Balecliye bu hıısuataki tekili Ü -
--....!-...l- .. _ ... 1.n .. ı __ ···-~-ıı,.."'tı,:a, .. 

dıı.ğınıınu kaıbnıl e-ttıl. ti~üneü. ve on 
esası gcliıııc~, yazımda halllttL tar.wlu • 

o:ı.n lahzlaırı da evvelce Necip FaıAlllD 
bmıim h~ ~ ıınn,dtğı 
Celiıkki >lf.tim. Mü~ bir haka.rete 
dlıWQt etmlyen bu mukabıele ka.n:ımen. 

de ıneşını oUUğımıı göre, a.r.t."1'.lrulıı mıı. 

ra ~ aıid da\ı:mm ınevzımım teddl 
eden 11591tiP mesaie ka?maık. 

1. Galibin bugünkü 
konferansı 

Şehir tiyatr.osu c;an' atkarlarıncl:an 
İ. Galib Arcao, but;ün ı::ıat 1 6 de 
Eminönü Halk.evinde «Aktciı na -
sıl bir adam.drr~ » mevzulu bir kan.. 
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Çocuğu iyi besliyerek 

C Askeri vaziyet~ 
Şark cephesinde Alman 

taarruzu niçin gecikiyor? 
Yazan: Emekli general K. D. 

hastalıktan koruyalım! 
(Bqt.ıırafı 1 inci eayfada) ı Fakat, acaba bazı gizli ve esaslı hareketi icraya münid midir? 

• 
Yazan : Prof. Dr. Ihsan Hilmi Alanlar 

Rueya taarnız:unu, velev bu sene bi~ sebebler Mihver devlet!er:ni Sovyet ı Bay Hitlerin, Rayhştağ'daki son 
tirilememesi pahuına dahi olsa, bir Rusya cephesindek; büyük taarruz- nulkunda Sovyet Rusyaya karşı O

"lı.:i ay daha tehir ederek şimali ALjlarını bir iki ay deha tehir ederek lan harbin önümüzdeki kışa kalabi. 
rika ve Akdenizden Mısıra ve Or. ıyukarıda bahsetmiş olduğumuz ha- leceğinden de bahsetmiş olduğu ha 
taşarka doğru bir taarruza geçme-ırekete hakikaten sev'.,edebilir mi} tırlardadır ve eğer, Alman devlet 
leri ve bu suretle de Hindistan şark Sevkederse bu yeni harekette mu. reisinin zihin ve fikri başka dü~ün. 
hududuna dayanmı~ olan Japonla-jvaffakıyet ihtimali ne derecelerde celerle dolu bir halde bulunm.1:-.aydı E skiden hdc.i.ml~ eS'.is .te- faJkat arada-n biı1ka.ç h&fta veya ay ğini, her anarun. 1her •babanın rın hareketiı~e muvazi bir harekete olur ve bilhassa mevsim böyle bir (Devamı 6 ncı sayfada) 

davİ> olup ckoruma. deyin- ~itten ~a _ ve eğa- bu Sı- ı:rn:ıtıaka ~ ve ~ııı:tfa•k_a . y~vrusunu başhyarak lnıgi\iz imparatorluitunu r - - - - - -- ----
1 oe an.caik bula.şıeı hastalıklai"dan rada ken.dı ya:vrul.arıının yaşdaşı ıyı ıbw1 .• :'>'"eCQg.rl: . b.ıldmr ... f~t eynikhea.9tı·ns:sıebr·ıidr ı·sra. ha!!ndan ayrıca taz- ı\.. "Snn Posta, ,nın bulmacası ·. 21- (toı ..) 

ol.aıru anla~lll"dı; şimd-i de hala bir çocukla da lk.a!'Şllaşıı.rlarsa o prat:lk yani bızım hergun gor. ~ 
bi.iı)1U'derıin !hekimliğinde esaslı ~maın - artılk yaıvrulannıın sağlam düığüımüz, beni bu suale hazan Alınanlar:n ~ark cephesindeki 
saıyıfan •bu kaidenin manası çocuk bir çocuk gibi o'rnadıığıru ve geri meıllfi cevcm vermek tztırat'"n~a taarruzlar: na heniiL: ba>ıla) amama- Bunlardan 30 tanesi1ti hall•Jerek bir a.rada yollıyan 
hekimliğiınde ıbü·~füütün başkadı·r; kahru~ ol<iuğunu göriirlıe1'; işte a_ hı.rakı.yor; mademki bizler hergun larının ve bunda biraz gecikir gibi okuyucumuza bir 1.-Jiye takdim edeceği& 
çocuığ11 fe-n.a ha·v&dan, kızgın gü. sıl fenalık burada :yoani bu ha!ta- fena besbeınımi.ş çocuıklar karşı- olmalarının zahiri s"beblcri belli.. Sol.ia.n saı;a: 
neşteın, haddinden farıla sıcaktan Iııklarıın 'birdteırılbire gelımemeleri'n.. sında kaluyoruız; o hal-de fena bes.. dir. ve hu scbeblerd•!n bazılar• :;un. 1 _ Son ~ün_ 
l/'6ya soı.ğ:ujktan k.onımaırıın ~·an:n. den ve ana-y) fb~bayı· gafil avla- leme vaı'dı<r demektir; burada a- lardır: \erde detlik,,ıı...,,u 
da vakwi bul~ı •hastalıklan:l.an maları:ıxladır; böyle .. ~mkluk_lar n~~a'.ba:ı:_ı.n !lhımali, tecrlibesizliğ!, 1 - Ortal·k f'Jtnm '!ve yerler ~u dillerd~ doi~n 
l«>ruma da varsa da boolann üst samaın altımdan su yuruiü.rcesıne bı]gısı:ılıgı V'e bunlardan da daha rumuş olmakla bekrab~rk~ukkı~ ya~- ·ı büyük b ir ada r 

başında bilhassa süt çocukluğu pek yava.ş .gelirler; hani. muhafa.. ziya.<lıe akrabalann, k•fYl'l\'Şuların mış olan çok mi tarda.ık a~:n erı .. llO). 

- nda daı'ha mühim olmak üz"e- z~ a~~ma alırunayan, hiç tamir yü.. yalan yanlıış olduğunu bi!erek bil- mesi henüz devaırı etme te ır ve 2 _ Eroı.fı ~u 
ça.gı . . . ek b" takı :ııu gonmeyen, hava şedaidi altında rru:-.~ek \OOUlk be:sleme6ı hakkın- Ru9Yada pek çok olan dereler bu ne • çevrU. be• 
re - onu ıyı besliye- ır m h-eDgün bir taşı. daıba cllişen ve ni. da a.ğ:ızlaTııoo. geleni 9Öylemeler' yüzden henüz müt~valı birer mani pa1"93Jannın teşkil 

4 fena ıbozukhı·klardan korumak r .,...,,,ı gu··.nün boiri-....ı· bird , k kabahatlidiır. hal inde olduıru_y g:b; bi'.hcuea büyük rd .. b . . çocuk koruım.asınm ıa.Y''" ı~ eon } ı 1- ., e~ mawırıume 
va Jt ' •. µ .ış. · . .. .. .·· t lan eSki mimari eserleri g:bi... Ana baıba bu.n"Para '.lmlaJ< asma. nehirlerin genişliklerı pek çok art- ınu c3 oeV'he.rr~ı t~lnl eder, çunku su Böyle bir çoouk ta g:.inün birinde dan :zıi'Yade lhüıkümetin, Çocu.k E~ m·ş bulunmaktad•r. Bu cümleden (G~, _ Ga~etlıer f. 
QC>Cuklı.ı.gu zamaırı.ında fun~ _besle. ne kilo alır, ne uzar, hatta o za- sir.geımıe Kurumunun çocuk besle- olarak, Don ve Doneç nehirlerinin (GI, Rüyeti bu.. 
me neticesi i(IÖI'Ül€11 bu gıbı has- mana kadar kcnıdisinde g&iihm mesi ıhaıkıkrırııd.aki riısalelerini he. Bazı bölgel~rde 50 Km. genişl k • landıra.n cevvi blr { 

j 
ta.lılklar hemıen kapı arkasmda oturma. ayakta durma, yürüme kimleri'l1 bıu ba:bdaıki mü.laieaları.- te sahalar: kaplctmdl~ sıuretıle ak- bidise flJ, 
saklaınııp böy'lece bilerek bilmiye. ~'bi teraıJ.dki. eserleıri b1le birden .. m okuıyaralk, dfo1l!ıyerek hareket makta oldukları 3 Mayıs tarihli bir 4 _ Kör 
reık y~ıfan ufak ·bir hata . veya bir.e kay'boluır; oturan y~talak, a~ etmelidir; iböyle yapaın ana lımn Stokholm teLgraf ı nda bildirilmişt. r. Validenin er!!~ t 
\lhımal 'büıyl\iı'k. ve va:~m· ııe-tı~eler yakta duTan oturak, yü.rıüyen Jt(i. çocuiltlaırı ~yi büyür, yoksa üzücü 2 - Sovyet Ruııyadaki Alman ı.ıı 
ve!'Efui.Iir; ~uk tabn ve saglam türiiım bir vaziyete düşer; bunla_ lbiT talkım hasta!ldara uğrayan ve müttefikleri cephesini bütün 

1 
kış 5· _ Tersi 

941 9 büyıürmesine son vererek yanlış ra se!belb çocuğun iyi beslenmem~- çoculk yalnız iyi bü:yüınemc-kle tutmuş ve bu sebeble çok hırpa an- tun uıidl (2), Be: 
yıollara ~ sonunda cm-da bir s"iıdir. '-calımaz, betki 'bu esnada hayatını m!ş ve yorulmuş olan kıt"aları biraz !ler (4}. )(, 

çdk fuüıcü ~e ezici hastal:ndann Yu!kancH<i fen.ahkliaırı.n görü·L da teıhliılreye koyar. gerilere çekerek ye~lerine _nisb~ten 6 - Bir renk 
ıJct · 1.. taze birlikler ikamcs~ ve gerı çı:kılen 

' 2 3 4 5 6 7 8 g 10 

Ç l'ğı ~ur. memE!IS'i !ç_in bıir teık: çare vaTdır; Çocu.ğu iyi bü.yütmek için bir 'd . t .k (2). ~mi iıııUmlııÜde bir ki.tul m, ~- tır.ıail (2). lonlerin yeni en tanzım ve ensı -
Bu hastalılklar herhangi biT neı.. 0 da yavruyu U6UlıÜne göre besle- vol vardır: Çocu~u hastalıklardan leri keyfiyetinin henüz tamamlana_ mf (3). 4 - Bir -.U.. su kl.tiı (3), Sıcak m. 

le, herhangi bir iShal, herhangi mektir. korımı.ak ... Bu da onu iyi ve YO-
1 

'1 _ ZJJa, panlıtı (4). Bir miU'&t (4), 5 - Meydamla oknafan ı.ıı. RM>d& 
iki 1 mamış o ması. bh.- at(!Ş, 'heıiha.ngi bir havale gibi Şimdi burada bana ana baba lunda besleme e o ur... 

3 
_ A\man ve müttefikleri or- 8 - Bir emir (2), Soru e.iaıtl \2). (3). 

bird-enıbire ve alıaıım yaptitcak su~ bir sorıgud.a. bulunabilirler: cNasıl İyi .beslenen çocu~ hasta o1maz; duML dört beş ay ıüren bir müdafaa 9 - Yaymalı:, if'3- e~ ((), Kat~ 6 - Hiikiimdıariann ıwnzi ı.ıı. 
rette başlayıp yaıvaş ya.vaş ve iyi olur da bir aı:ıa..ba:b~ y~~usunu basta olsa bıi.le onu ça~ ve hafif ha.-binden sonra yeniden taarruzi dmraırı (3). '7 - Hubuıbıaıt y~ (5). 
ce yerl~ten sonra ancak far iyi lbe6lemez; lbu ~b~ mıdır?~ ~geçirir; o halde .. b~~·~ıı çocu bir vaziyete geçebilmek için yeni ıo - Kadınann elşlerindıe lııol1an... 8 - Xasıwım ba4mda oba m, XU.. 

a varılacak surettedir; ana-ha. vet ... Do~ru ... HiıQbır ana h~bır larmı .yarının büyukl.en olar · kuvvet grupmanları yapmRk ve bir cl*t.n bir 'iV (3), Bit Tii~ saa rt). nada ba78it Tereııı madde (t). 

o zamana kadar çocuğunun iyi balba yavrusunu iyi beslememek bazırlııyal:um 'V'e onlarL ~?n_ı.leck~te çok yeni tedbirler ittihaz eylemek Y1*ıanı!ıuı a.,apya.: 9 - isıtNslıaıı (3). Mersinle ~ 
l:iüyi.iıdıüığıünii· sanaraık görü~ a. istemez; gereık mant~, gerek aklı yaraya~ . ~etıte. buyutelı_m. mecbu~eti ndedir ve bunların da ı - Büyük dükü.n (6). Ma.tısus (3) • a111SJDib. bir iskele (6). 

ırırLaları uiaıkıtefek ve her çocukta selian vıe gerek se~ v_e ~f.kat M~eketm ııstil~baAl onların elm .. henüz ikmal edilememi~ olmaları 2. - Mükemmel, Wıı llO). H - Bir ~ i$ıni o;), Hafif • 
pü.Jen ~~ J..as~!.. ~~~ ~~ ~~ tasaıvvur edıl~ımyece~ dedir. u'hteınekllr. 3 _ Bir ~ ~maıu (4.l, Balık ıi9ıi (4~t-
...._,.~4747wrw.x-..•w.n_."7.-r~..-r~~ 
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«.!on ,.oatn nan lari.hi tehilıcuı: t6 s p o R 
~~IPATllONA HALİL 

1
l iJiK~L-J! 

Mührü hoh1ayu.p kiğıdın altına sdktular. Hanı h~i ağa)", ko. I - o lkoJ!ôş pemengi taıııma- Bükr JŞ mu .• lef iti ! ~ 1'-.W-~ . 
ba:Jı.ıt, .ıç.ıa:ııu.e ne ya:L.1lı oldugunu lundan tutup ortaya çı•kiı, gür bir zuz! ı·ı~ u··ç kulu""b "H . 
10imay1 ôlK.Uılla l:>i..e getirmeden sesle bağırdı: - Ya seikb3'llbaı:n kimdir". '1ıl i er şeyıı s~n~na kadar yürütmcğel .. - Ne oluyor kuzum? Bu gürül• 

~~ :karar vermıış ınsanlara mahsus şu- tu nıediır? 
ka aibalıık aır.aaı.nıdak.i. hasıra. y.ü.ril.. - B*a yoldaşlar, bwm .mu. - Urlu yoldaş. • feJ• • ;\ınmz ılilr · dl 
dU, brıc: kaı!aın yerine bagd::ı'-'tı. valkikat hüıkilımeıtİ.JnİZ> var mıdır? mu 'I ıfi m~çı i trla aı yürüyerek ÖUÜDe Ha,yri efendi dlJıvara joğru çe 

"Y ~ Patrona az durdu. Haseki şaş. • 1 a ~ç.dkaın ilk kapıy~ açt.ı. Burası lri?'JJJCe Neriman birdenbire koc 
Haıseık.i a;ga ~ ece.ı. terleri Biınlen:e lkıllşi bir ı8lğ1izdan ceovab k .......dlr.- ba,,.,.,,,.._..l B 1 .., nd O m ~ ~ıvı•uu. un ar, :.ı o. u .. radan yeımeık edasma glN'. sınr karşısında anrdü w b r sani1 dOke dfil.e i>e\kı.ııyarou. Bır yeni•,e. verdr: .ı.-.l· 1 __ ..ıı -"-'· .1.. -- N --:. h~ 

:s ~rwı ara aı . .u.ıua muv-at ıuir B ik G r :Lı:.v erım<ım11 odasının koridorun , şaşıkın şaŞkın ona baı!m. 
r.ı. ka.a.b&u~ yarıp geçcmewği - Belıi vaııd.ır. hüıkfunet ıkı.uıınnı::Iaır) di"'·e düc:ün. eş taş, a atasaray, :d:~r taır.aıfmda bulundu~unu an... Blıf•~" .m•-Jeı:ııbem NeZihe ha 
tçıın a:rkarlan golt gürler gibi ba.. - Ya ~~ dahiı var -r .ı " f :J ~ .......... ...., 
jırdı:: mıdllr? dü. Patrona blır daha sordu: ener.bahçe Jen fıarıgı i ~ı. Tam_ o sır.ada . karşı~ı. nımın ~ ~ıbumı aldı ~t za. 

H S V _ __;ı__ - Kol :kethüdası da var mıdır? • • :~ e:&nıdi. çııktr. H mııet~nm maındanberi Öınıerirt g!!l~ginı b" 
- ey... avu.lWl, yol V4!riıı. - cu"Uoü·. OJU 1 ld ? •b<>ı<>" d t.- . ..l-~xıWaşım. _ Kiuıdilr? - Vardır yoldaşım, Deli Mus- ncu ar seçı J : ""'f>ı.rn:1~!? . .uymu.~, h<:lp~ ne o. liıyıardıu aanma onu saıbaıhın şu er 
ha.ıı.1 ve :yaaıındıakiler yerlerin.. _ Medirııeimünıeıvvere kadısı tafa a.ğadır. i•UI> biıtıti.ığ':ınr aNaımaık istemişti. keır saatinde beıklemi-,ordu. Bun 

den fırladılar Me~uılı yeniçerı M mtafa efend h ri1a- Patrona Halil başka \»r şey Bükreş aMfılUıll GMteea..,, •• iBiadenbire ômeı- B~ iP ·· talıım2:ı edemem• 
tekrar bagır~: ~_::Ya İstaı~l ::ı 

31 
~~~ı-? samı.adı. Hasellti ağayı kolundan ne~~. Beıp:ar.C.,, ~tıeıu. ~ı ~i'b flaıyıretle :lir ıiilci ad'ım geriledi. O. Kocaısıının küstah bakış-!arını. 

- Savwun yıolda.ş.:m, .t>a-trona _ Müd~ Dell 1braaı ·m efen. çekerek az evve'l otw:dukları ha- h~IJP ıııılım: a5.9-tı ııa.. •üDit Bülınıtı t ~ .. NeCinalulı bJUw~~ ö" Hayri ere.~ ~a.şmı, hm.etçi 
Haı 1 buında mıdır? di ih.auet.leridir. s:.r kenarım getırdi. Karanlıık ıw1 t m-. bqa .,...lleldr olan GW., :d~ .. ~ "!'a.kaıl"ıktaki ~ ~·Ar..-~l far.ketti ve 

Halıl ıpalaSlllı kaldıraıraık ıhay. _ Mııiltkemesirli nerede kur.. basmıştı. Koca meydanda katran.. f.wnır, ftiı , •te, -. ..... maMellti ~o~~öl'ü~mıeile ~rm~ bak~ ani• gibi oldu. . 
:mlıı.: ., lı rneşaleler parlamağa baş"la)72ıp '.a.u ..........,.. tlıilııll. ed-. qatJılır. : a.pJmıe-n • de. ~ı ~ . . . . ~ lboya, Hayrı ef~ı 
- Bre '-"Ol verin. muştur· kalabalık ·· "nd d ı . ı b" k ..._. ,_. ~m- me*ür p.. : arafa . g~ cHıyen bır •hali imm 1n vucudlı yanında kmdisı 

J ?9- ort da urzerı e a ga ı ır şev • d Jh•: ~·ı .. ~-·~- .ı- iıl--..ıı- ı . .....ı ~;.,.··k ,__,: 
Dhtiua!ıcıler ıkıiye bölündüler. - uncu a . . k .. l l . d ~ ... l& .. J'eoar MM-d.:ı hh.ır bulan : aır L wyar ·ıa anın. oz yavrusu ... "U\,;Ulll. uc:n --~ acarar ··-ıU ACW..I 
"-ı nıd b 11..ı.. 1 "" b" · Haıselki ağanın yüzü ba~mumo aynamyor, ıman ~t. e :.rı.. ! ~ maan fıeblii ~. • ~bi se'7'di.ğıi Neriala.nı bedbaflt e-. '1ıiı balde '\larUyete bir an için ha:i 
.n.ı!Cl arı aın aıııu.ırıçıp a~ ır:ı. 1amp :mgıalamyor giıbı gorunuyor. ~.......... :.d- b ad . imk, zd kim oldıım"'"U •--'·-ttı· ve wıa· :l... 
~a s.ıkı.şa geçmeğe saıv3*1. rengr ahrıııştı. Hali'l bir ilki defa d Hııselk" ~ . • b" .. ..,..._,., Olman. M-ehmed Ali, Fanak, .... u u amr seınnesı ansı ı. ·--· ..ı.ı»ı'Aot: .,., J.:u ! 

Paıtronanıın yüzü biır a.nda gii- öksiirdüıkıten sonra bir daıha. yü'k- ~· .. . 1 •• aganıın ıçıne . ·ır 1;1r- Sa»m, M1ft.dl. ibnıhim., E!lfa, Esaf:l\ ;ömer bmıu aınıladıt v.e biır saniye tiyar :müsf:dızi bir tamda güJü.m..i 
hiırnsed!i: seık sesi~ sordu: kün'.tü ço"ktu. Patrona Halıl elm. ömer (i'met'bılb~). Mustafa. '°~ i:len 'kısa. biır zaman tereddiidle O- sedli. : 

d!..n..: ı· v ı 1 b" . • 1 _ Bre Urlu, sen m:sin. - Ya yeın:'y:eri ağaımırz k:ımıdir? .~ı.u ven ı agız.a pa ay.ı ır ucu sı.j H~ l1lın*, Arif, Ş~ret, MJ!!!1a. :na baıktı; fakat o da biır m5rri teş.. - ~ bu erken saatinde: 
UI'Juınun üstü başı 

1 
t<n toıp-:nk - Saraç M~med aığe. lahıhgından dıışarıya Ç·ı.kan kmııın Bııı.'lkı. Gündüz. Siikrii. ~ edane2ıdi onu da bir kenara "rta~ı altüst eden sirı miydinfa~ 

ıçındeydi. Yüıksek ve zorlu lbir ses. - Padiışıfuıın yemçeTi ağası Ha. sokarak hase\kiınin 'ka~sına diz • • i(1.1111atab:rn:ıı:di. ' Ömer Bey? i 
le cevab verdi: saın aığayı Umur mu5U.z? üıstü geldiı, kaşlarını çatta. Heud~k .. Halke~mıban ,_~ırla.· i - Beni tanıdın değil mi Hayri Genç .adam bu istihzanın a~tın-J 

_ Beli, biziiz. Hep birden !küfıretttilfe.r: (Ar.kası var) ıgı 8W'ef. llUl&a aa ... n :efendiı? da giaılerıen miisamatıakar ka.eulüi 
- Ya, Siıleyımaın efendiyi gör.. Bımdııık llalmwi Z4 lla:r•...._ siinii - Evet beyim. anladı. ö&esi biraz düştü. E 

dün rnü? Konağında buldun mu7 Ankara Valiliğinden: =~ ~ ~=,,,;1• ....... a - Öyle iSe yolum üstünden - ~~~se-~~~ bbi~ k.a..j 
- Be1i bu:duık. u:.ı ... ·-- ., • eki4' ı.yı zor.....,J'-• ıınun_,-uı;;~sı:z ır a.:; 
- İl'tilha-k eyler mi? ı - Yib\:ra lıi·aıbı.linıle muhtelit yolla-O l""P1ıa~ :u a.dıed muhteollf tip b:ı.. ~""h. ....::.,,....L.. nı-G... .,.~ .. G - . Fal-at küçük hanımefendi ~. yerme koyacaksınız. H.zmet-i 
Urlu key fli 'keyiili sınttı: • ralıB t.nı,aatmm .,, • ._..,i ZS.S.9f2 ıtıaıı\laine r.astlalvan. Pw.rtesi gii.nö ... ..__ ----. _.., - ~·· kalkım-..ı.. erm:ızle ad'eta boğarı boğaza ge..t 
- Dört yüz süvari ile y:oldaşlıll1.. 82Bt 15 * Viffıı!S Daimi Eaei~ yapıhn11it üzere kapalı. zarf elliııili nı...wm cibi. famnnut ~-- uz. . cıuu. .. leceıkıtik. Size yakJ.aşrna.k hayli: 
Patrona ş~m şaşkın bakan umıa ile ~ lıcbnlım.ıJllır. mn ~11nk ~bet miMıabaıkaJıar Wn .. - Iyı . Y~· onunla odasında. go • ., - bir mesele ~ :meğerr t 

hatsekr a.ğaı) a döndü, mağrur ve 2 - Keşif 'btııWli «C6096ı> Ura clb lııunıfJ ve. amvaldlat ~ «3457' Htınııllekıtıe bÜyült bir h:lzırl.Jk yaPllmak. : ı.ışm'Eik ~~rom. Buna ~a~1 ol.. Kon~!1ken a.ğjrr ağıır k~rıs·nai 
mmaffer b. r eda ile dedi: llıra dl lııorqtm. tadır. M1lhteliıf sılclle«dtl peblivaalam. ! n~ ~a Otışma, yoksa ~ şıdd.et ~laışrmştı. fak.aıt N-efiımarı bfr-l 

- Süleyıman efendi 'kimdir b·- 1' - is'~ ta• ııneı'.ı1tıuDJMınt mıı.ıvokılıııırt ~ melrtııll ven mali'. &Qı'.o ola.n bu m.ün.baılıeJmıa a.naı eden ! ;tıırrııaılli~ ~u': edersın. mmbrre ne kııyalfette old:ı~ 
lür müsüz? b--. ile TfCM'let Oıl.ısı veslkallnm ve ihale sünimden en aa U. sün rüreşçiler de k:aydıeımecek'.fr. Giirıeş • : - Do~ bir lŞ ~~m.ı.yo7~u ltatıdadı ve y,aıbancı bir adammi 

_ Yak su~rt.anun. evveılı l"lti.~ tıdla ile mötıı.c&aıi edaıdt 1"ı \\ ~ aJııwıülııırı femıi eh.. IPJ-de bfrind o1aoatian lkra.miyeler ve. f>eyim. Müsaade ediniz de ıçerıy kan1151na çınl çııp}aık Ç'J!kmış gil!rii 
- Yenıçerı efeın<l"si Süleyman liyet ftB·lmlumr ı.tnllen )'1llıamıla. aıia •eomı ıırönde .._ 14 ile bı1a.r İüe-cdtttr. Sıaıber ve.reyiım. k:Jpkımım dldu. f 

efıen<Iidir. Varın bunu c:bıbi şe'Y- Daltmi Enaiimen Relallthuı r:eı.ehıd. : - Ne dedio? Ne dedin baka.. - Aftedenr.mz si:zi kabul ede.f 
hi padtşaha söyl.ıen. ÜSkildar. f - • - • ~ve ~ beırdn Nsı. Müclürliiiünde Pnbile. Konserv.e ve ba'ık ! 'ım?_ ~rmıı~ ~· ~çlıl .se cek vwyette değilim. Bir Hti da.f 

daki ordu çaıdı'l"ları sabaıh.tanmu ........ •USb l 1 sien .rzın mi .16~ı)m şimdı. klka yandalııi od:'ada bekler ımsi.: 
nda taıŞlnııyor 'yuldaşım. İşte tuz ayıcı arına acele :: Geınıç adam, htzmetçillerin tela- nn? Deriı.ai ~ gelrim. : 

g'&zsleriniızle görürsüz. tstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: · teneke veriıecek ~ım görd'i.ilkçe tıeıeca.n.'lamyor. ka.. Bu söıı1ıeri aöyledlen büsbütün! 
- ! . . . :rısının y.alruz olmadığına hükme-~ş )'Ü.%Ü chıha (Ok lu..!. 
Patırona Haltll etrafmdaki elıt- ilin l'lf•. • ıM Bafık tuzlayıcıfarına ve konserva :fJYardU. Onun yqtnmda .ıd.ın vardı? zamn•ı~ Yalkammn iki u.cu.-ıu tuJ 

baıfıılara <löneırdt emir verdi: 1 - ToJll'U M-..9erl OIW t .. tmh haılla ~ cılıw'ak saı....,. cılara acele olarak. teneke verilmesi ~ Taan. o sırada bir oda kapısı a. tarak eliıle ~ basbrd Bui 
- Koman yuldaşıım, bunda bu. iiızfm ....._..._ teni o!mlan bıt :ıeml Ye ..,...... perakende sa.. i;in alakadarlara tehliğat yaprlmI§.. i~dı ve Neriman, ırnavi pijaması mreSe kıendiılilrıi daıha: iıYi g·v·nıniışi 

] naın yoldaışlan meydana saf ey. * u' > ellle eıAltf* lııi.-r ~ ldacl maddecle siisterllmfış.tir. tlJ'. Dün bu fıususta, ithalltç!lar :'!e .gii.rünıdü. ~lan dalıga dalg f.a.rzıe&.yordu. Awni zamanda kal 
Jeın. H111Se'kıi. ~ saadetıJ:d pad:ı,aha Z - Kuş 1etı11nift G& Mtlt ,._ .ıarm -............_ eıı.r.wı .maıl.b"eUne llirliğin~ tıir toplantı yapılmıı ve f"'muz1anna dökiilm~ü. Ya.nak.. pı)'ll ilt~r. kocas& arasına birl 
söylenecek1'eri mlann $ndan ..._. '1Jlbı r n a. s ft mü ~ 4 il~ ~ ....-ra. ~ toplantıd'a birlik umumi. katibi Sa. farı~ yeni uyıkudan kalkan çoc mama ~a. ca!l~wrdu. ! 
duwun. eem8lnlt ....._. ı lımnlt st ....... •• mlll .-Glnle z kuNt tı&ft '!maddin Cuhruk da nazır bulun • :ııanın yan'iliılaın giibi pembe idi. (A.rkui var) i 

lillielbaşılar lkal'albalılğı niiHona ... , ı lal' ı.. -..... .U25• \... •==··-- --· • ·--- _ ................. A 

r .............. -....... ·------·-....... · .. ··-···-··-·--··-··--·-··········-········ ... . . 



SON POSTA Maya 7 

Suikasd davası ayın 13 .. ... 
uncu •• •• gunune bırakıldı 

(Baştaratı ı inci sayfada) l onların mevcudiye~erine ancak du.. eın~:~ler va~. Di.nlenmesini is- l \"e tet.kilk ecbıiırnesini rıca ediyo • j kı1meti obn_ıyan ~dünahman ve t karakolda fotoğraflarımızı11 birbin 
er ve biıgünalLım. Baaunla beraber ıupıa ..uuıd& vi.kıf oldum. tedtgı.m ve biraz eıvıvel adlarını ruırn. Stileymanın ıfadele:ınden baıka bi,.. ne benzemod.iği görülerek seıbett 
ii-rkçeyi az anlıyan, fena ko -1 Reis - İyi ya. ıimd.i vak.ıf ol. bi~ni@m şa.hroıl:er :d~nlenild~ği. Sülıeıyman geçen celsede sordu.. zim suçlu olduğumuzu bikfoen ve. I gırakılmıştır. Ben mle ka~ılaıt rı • 
uşan, tahsili kıt, caha bir vatan.. muı bulunmaktadır. takdirde bu. husUSllar daha iyi RY- ğurn ~ sualle!'e cevab verme- ya ikame eden ).'çbir delil ve ema. larak bu fGförün tevkit edilmesı de 
aş olarak kendimi müdafaadan i. Pavlof - O zahıt varakalarında dl~_Ianaıca!kitır. eli. Halbuki ·bunla.ra cevaıb verme'.k fe yoktur. Bu eözlerimJe tunu anlat benim 19 Şubattan 7 Marta kadar 
'z bulunuyorum. • bazı notlar el~ vardır k.i, bu notlar ~n te~""Lesi Bayan Hilmiıye ~ tenevvürü. ifjiin elzemdi. mak. istiyorum ki yap.lan bu kabil konsoloahaneclen d.ışar\ çıkmadı ğı.. 

Mtltalea beyanınd& mağduriyeti. hakikate uygun değildir. D' ğer za. ve Ga.'Lilb Muftlarrem, dığer .şa.\.ıi'1 Bu babından bu şaıhidlerin de din bir . .uik.ud cleiıl. bir suikud tuni. mı ve hasta olarak orada yatt.wıını 
-e meydan verı«nemek Ü.Zere bu, bıt varalr.aJarına aeU.nce; ıahld.lerin Hasım Y~ci adındaki phidler lenme~üıi ist.iıyQrum. id:ir. Ortada bir fıile suikaad dam- göstermeğe kafidir. Eier polisler 

dbsyaya konu~~ı ıifadeleri kadar nıüt.eha.u.ıstarın ta.. vıerdi_klen ifa~leıt~. ~in bir Patlıyan cisim &UlDl Ylaall Ye bizi maznun mev - beni dıtarıda. görseydiler benim ye-
eıdıeyt>rum.. İtham . edıl~~ı:U porlarına da ancak bir Ma~ıstan 5 ~lıiiy~t g~irmcc:fi._ğinı en açık . . . v. A • k.iine aoUıı p]mız Abdürrahmanın rime goförü tevkif etmezler ve d.o • 

u suça sıd ~~ h~nme ıyılik 

1 

~ayıaa kadar süren lr.ıaa b r devre bir ~lde ifade edi.y?rl'.!1". . ~ ~g.ım §Udur: H~ ye: ,,. ~ tezadlarra dolu ifa.. rudan doğruya beni yakalarlard . 
lsucı dııye ~~lttımış b~lunu. jç1.nde vilr.ıf o~dum. . . . A D~ taraftan ~lumanlann riııde tahkikaıt yapan taıbıb~ adlı delericüı. 1 Abdürrahm.aııın beni gördüiüoii 
.,~ K~ııırn ~n-, bılmem. P~vlof tenli .tahlqka~V•t-:Je~lllın &det~~dt:~ olan sunnet olın~ ~~ Be!bçet .. ~Y' ve polis ~s Amalın bir suali idd'a ettiii günlerde ben hal ol. 
iklı~ırn bir maka~. bir kaç ustu.. lıaneı eaaalara »tınad ettıauıı ızaha k~h ~ mevcud değ:L t'ltıüsö p-otesorieriiDdıen . ~ dum ve koneoloeıbaneden d 1 ar ya 
dan ibarettir. Olüoceye kadarldevam etm.iftir. dir. Omerin aıkrıabaJan bu hususa Puonun ~~ verdikleri rL Bu euacla eoa alan u·ukat Al> - çıkmadığım için onun bu ifa<lel r 
lnn buınLarla yaşayacağım. Reis teroı.iman vasıtasile Pav - OM'r • iuhat ~~rdil'. 4 polarııııdav su.:ıkasılin çok ~~a durrahman.n kımıa ajanı olduğunu tamamen uydurmadır ve ben m bu 
Süleyman .istidasının müteakıb 1nfa hitaben: Möit tarihli zalbıt varakasmda Ab. ~LlanıdJjını v~-e pat~an .canın Pavloftan ._ıi.b etmeaını .i.tedi. Pav halimi şoför Mezbum an-lataca t r 

. deJerini bir silsile ba~ teL - Esasen tahkikat evrakı mün- d~r~ ~e~. ~~~i oh~ ~l:l'. bombav degil, bir di~t .'!eya loE ceva~ ~!.ara~: ~ . 1 28 Şubatta tevkif edilen Abdur. 
116 ve telkıraır ederek masum oldu. titticatına ve şehidler'.ın. ifadesine o.maıchgmı hıhnediığinı soyluyor ve jObil olduğunu da ~rı muıe - - ~ım.ın •Janı okluwun~ tayın rahman benim au.ikasd terfb em 

nu idkiia eyLemeltte ve ıstidası.. daha. eıvıvelden muttali olmanıza d'ğer ıbir iıfıadesin'Cle ise, bunun çok hueb~ 'bey~ ed yorlar. Bu bana dlılflDez. B~ huıuıu tay~ıt .m.U. olduğumu aöylüyor ve kend sinin 
ı şöyile bitkme~: . ıimk8n yoktur. vaıkın bir ıd:ostu oldu,.~.mu bildi ~ maıdd~ şen}iık erde kuıll~nıla-n. kemeye, ve tah~ k~t lmi:lerı~~ dü. de Ömerle beraber antıfaşist ve k.o 
cK~ kar:r:ılina~ nedir, biL Pavlof: riyor. Bu ıkaıda:r yakın b"r dost bu me~1Z ~ru s~ atılan cın~n şer. Ancak. bu _ıddiayı : bat Jçın ve n:ı.ün"ıst ol-duklar:nı ilave ediyor. 

· ~ıllgim ve .~lıPın zaten bu.. - Ben, dahıa çok mütehassısların iştEm nası.l haheır<la.r olmaz, bunu o1;d~unu iılaıve edi~la:. F~t h.iç bunla.rı.n bır aJan oldugunu ~nlat - Bu sırada hakim vaktin g çm 
a . mu_said ~~ldır. Masıı::nu~ r.a}'.>OC"lar:ım lkıastıed:i:yorum~ dedi \re anlıyamıadım. Sülexman da kendi bırısi bu paUaya.n cısrmırı bir ~ ~ ıçın elden gelen her_ t~YI yapa. olduğunu eöyÜyerek öğleden onra 

ır bir san~tkArım, kaç ~ndu.r sözlerine şöyle devam etti: elinde büıy:ii.ttüğj.i Omeriın bu hu. ölıdlürmeye. matui bu.lundugunu cagım, dedı ve evvellu ız11hat nal maznunları dinlemek üzere cf"lseye 
al!arda €'Z11n'IO~. Tahl['Vem.e , Türk ceıa mabkemeleri usulü sus:ilyetin.e Wkı:f olmad'.ğını sö~ lü. beyan t!'tmiywiar. Bu ç~k ustııca devam ederek: . n 'hayet verdi. 

araır verilme!ini yühek adaletı. lk.anununuın 136, 236 237 239 ve yor iti buna da hayretler edivo _ huırlanmtŞ ve adına suıkasd de.. - Bombanın patlama yer .le 1 Q"'ı--a 
i7.den dileırim.> .m üncü .maOcieleri' hüıkUmlerin~ ruı.m. • nnen tıadiseden anlaşıl~ ki pat- .uuikasd yapılmak istendiği söyle • g""'en SO. ra 

Pavlof'Ull .. a.zıerı' göre mb hususları mahkemede Eflo.' kk ... &..· rı,.an cİIİm yalaız b"r kifiyi öldür- nilen adam araaındakı mesafe bat Övled 14.30 da 
H -::....ı.:-.:.. i..+M.ıın .. u.m. ulS8 ve aya CIUI ....,,;;LOtü.r. Ve bundan başka. kim.-ye ka ba,kadır. Muhtelif phidler 15 -1 Lk & ent~na ~~- ci p ~u. 

lıLIY K:llJICI\. ~ .... J..,.. · u•....-• ' B ıkdird 16 el bah d"'' k - em.eye ea.rar u.9U"n J. aY.v 
Aıbdurrabrrwı.wı ifadesi ve Sil- İlk ta~~kat sırasında. dhı1enen Bu gıbı kat'i .ema.ı:ıer m~ydaooa ~ za.ra; o~ştır . U ta e-1 _mene en-'- ıte Hu }l·bor ~e Y'1k •~r~ sözlerine devam ıçin resat.en mı.lsaa. 

anın Stidasımıı m.ündıericatı bazı şa.."'ı•dler va.r. Bunlar mahkt=>. durwtk.en taıhık:ikat a.ıruclen ele ge. bu ha..lisenıtı bır su.a.iAlasd olduğu dogru çıkıyornrr. a ukı au aııa d İM d.i R . üdaf d 1 
b dan ft_1......;ı..,_ Dinl · "Ld f ditd""" ·· le hı b e e · ~ m a&ya ıa 0 mı. 

rcüman E!ır:ef vastasile AfrlAsa. me h1IZ'1ntnda ditılenmed'ler. Ba- çen &: ıse parçaların \•e ger~ye nereden ... ~JA>·~"';·. e~en ~ ı•tın a . e ıg soy nen fil 9 u yan. tahk.ik.atın tevsıini alak dar e. 
u •• _ .............. unl ... - ~ıatıldJ ve van "UJ:ı.....ı- Hasan Yet'md. Sa.. ikala.n bazı ~--=adac parralanan a.. hidlerden h•ıı; bırısı. bu fıil\n bw mesafenın 6.7 metre kadar oldu • d . 1 .. :-.J lı: '- 'L 
.1.llU<:) ... -.. .... -· ·llll:uıu:,y"', ôme'-y,;/ 11 _::...n • lar b'ld' . V "L "- • en ış er uzetı11><.ıe onu n u 

ne tercüman vaslitaSle bir diye. tilh Mımıa:rrem. ve Feride Gülcer damın r olrlu.ğunu sby.ı-u.yor. suika!d oldu.~mu ~ıe-5~r ğunu d ınyo}" cl _e 00.~oanın,. ıae clird'. Pavlof. •on günl konso ~ 
ler.i olup olımadığı aıru.ldu. d'nl.eılmi'v'en ... ahkJ~ . a:ııcım~adı.r. ~· :Beri t:ar~ _du.şürunüyorlar A_T11C' k ~~.aın.an18: u ı~n a?kaaın • ~ata rıgını J av~ .. eelyo~. lo.baneden çıkmayı•'nın seb blen 

Pavlof saz .istiyerelk dedi ki: BunlaT'J'll d-a hırzurualımzde din _ dti lb.lT şetı~ ıçensı~de bıı:?ır.ne bmnde ~nısttiıklerin.i ıfad; ~. · Y~hıız bu ı~~cle ya.p lan. f ılın ~ .r ve bu tarilılerde k.imae ile g'"ı-4-
11.ır-ı..t-...,.,,,...~.,; .. ~~-u" ..... ı...kikat .. -~Jerinı' rica ediunrum beııziyen bıl1QOlk elbı.sele-r mutead.. '-"Orlaıru ıburnm da. sui?kasd a ırtı - auıkaed t.snıı oldugunu ızaha lco.fı.. d .•.. 'fa.J- _.J k .. b ı_ c- .ı•.1.A1~n~• w:-vo u;;uı ~1111uc- J~ • • • . me ıglnt ı u.e °"ere aoze Ş6& • 

....,~ dalti müracaatınu . ka~l ''8 b • dam did &daıt:nların slırtuıda olabı~r v_e batını anl,.,~:medım. dir. .. . dı. Ve 15 Niaan l942 Çarşamba 
iml".Tıno.c-i"nı' rı'ca edı'.vn.rurn Dıleklerı- er ava o an a altı kauıçuık ayakka.bıyı da .g yebı. Pav'ofun Sllley·nan Bu aozfer ele zapta gec;tıkten .. .. .. ı__ k . . d L • 

J~- • Q d .,, 1·...11_. Hallbu.k.i S"l b" f ' ıı. p 1 f .. l . d gunu aoyRm1e ısteyıp e \a11.bn 
y<rOOııım, o:kuıyacağım. mer egıl lı~r. u eyman tr i a. sonra aeyet av o & 30Z enr.e e • . 1 dola ·ı .. r 

R . p-ı-Aa • ~1. ' v t r •• ,, desinrle Ömerin ayağinda siyah hakktndaki sözleri vam etmeeini eöyledL geç;~~ ~ = b {~~ ~ ~! lıy~ -
eıs -b-"-~aka ~udsun:._, ~· e • Boyu ı 62 dir hıristiıyandır. Hal. deri.li ve a1tı da kösele olarak ?en. Pavlof aeoe ayağa kalkarak not.. md e g -~ .alnı. r. ~· . .ı nd. a sobz er~~e 

-•m" .... a. il:U\.>öra sız e n- ı..-uınız, . • ' . . . kk b Sü') ·ıı_ -L'-'k t 1 d k ı_ •• 1 d" evam ıcQ.CCeg 90pe ı ve u aoz. 
lat buki öme'l' 23 yaşındadır, boj u celenımı.ş esfk.1 ıbıır aya a: ı oldu. eyman JrA tawu a emaa n a larına bakara ıumarı toy e ı: l . . 'k sd f .. 1, h kk da b 

ıırsm.ız. M- eh v b"ld" . B --1·ta .. . d d .•. ı'f d.ecl Ömere \iuı isnad.. ennı n su1 a llı.ı a tn azı 
Pavlbf notlarım okumağa baş.. 1,56 dır, miislümandın-. ut as • gıınu · ı my~r. u ıNA. uzerın e: -.er ,.ı a e Sowyet konsotoshanesinin tahliller yapmak istedi"inden buna 

sı.slar verd'iAdEri raporlarda parça. de durmak laız.ıımdır. Nih~t ter. larda bulunuyor. Fakat barada malı b" .. . g . 
.,_ Ma.Wkemeye arzetmek iste- lanan adamın karnından ameliyat tib edilmiş o1aın bu suikasdi ince-lkeme lumuu~ h~ir'n~ .öy~em~- ŞOfllrD ır zaruret• otdugun~ ~fade ettı. • 
·ım ı:.udm: Usulün 143 geçini.iğini de söylüyorlar. Hal - den iınceye düşünecek olursak ö. yor. Bu tak:dırde Süleymanıa ılk 1-. • • M 4ddeıumumımn tak!lıi 

ır • fi:kan h buki ben şafıidlerin ifadelerinden merin e}bise ve aıya.kıkabılarmı gjv fa.dai hancı eaaelara aayanıyor~ Bu -: Ben ~d söetermek auret"le 
madıdesıne tev .. e.. aru ki ômer hiçbir ameli. mıeık sureıtile ba'51ka birinin bu ~ .özleri keodieine kim öiretmıştiı. lr.ench bakımımdan dav•y· uzatmak. Müddeiuınumi muavini Kemal 

duruşmaya başlamazdan. once :ı.yorum "'de .:.ı..•: al dah" ,., · L! 1 dı· · · t mezdim. Fakat hadisenin ten Bora Pavlofun bu isteöiıu"n müda. 
b.,,.,1anA~t zaman bütün tahki. yat geçimıemiştir. Bu taW.ırde tııışetibüs etmesi wıwm ı - .,_? vabzıye~_en t~ıu~enndan a gb_~.za ~ ~ . . L- k' -' . d' l - •. 
~ ~ _ . .k f bellhava olan adam Ötnef' değ'il, lindıecST. pre u a-m uır a1• Jr ve :ı ~ 'Yırl ~ın gazi ıDUc-t~r n ın enme • faaaı.oa taaUUk. ettığ" ic;in yers z oL 

t eıvr8!t1 muın~.eırıeatı.na va~ baŞk.a birisidir. ö.me.- de, halen Pavlol tahk!ıkatm tevsii için ha.. le görüıtüğünü aöyliyerek bize iftıra nae, ~ruret olduaunu anlıyorum duğunu ve b? hususun ıuüdafaay& 
lazım gel ~en~f ~~ rt dan ita~ olabilir. zırlMrmf olduğu notlarına gö..z ata.. ediyor. ve bu arada la.tanbul Sovyet baıkon bırakılması jçın maznuna aöz veril. 

tamamen dün ° a 
1 0 ~tkaç gıündenberi ~ik. ettij:im r.ak efderine devam e~i: Reis: .. ~-~i. ~~örü Mezgumuo da\~yerek ona bir ihtar yapılm.,sını 

B
. d d 'Jk h'-"'- - ~ ımaındericaltmdaıı anlı.yo .. - Tüdt dimhurlıyeti ıle an'ane. - Mahkeme daha henı.ız kanaat dJnlenmesını Jatıyoıum. reısden teleb etti. 
un an maa a, 1 ta xı.:at sıra ~J... .ıı...n..1-r1 b vi bul S Wıil>" d vild' deci' P l f ··aı Şof"' M h' k d f b G v· d'" ·· .. ld"' V k. 

da tanzim edıilınit olan 13 ve 17 mm lai bu pa~alan~. aam. ~ vi d'Js;.ll.8&1A a ı...:~ 1' ndunan . .ı CNt: • dl eg ır.. ı. av o eo e. b <?~_ keaıglum b ı1r açb tae a ana lmere&dl U§Ullu d~_: a tın geçmi§ 
. ._ •~ b k 1 rınc:lan mim fk:imısenin ibilmedigı başk.a bır yet Şurasının ua vata aşı sıııa ı. nne evam etti: e~tıaere ıtao u za ı sı tara. o asın an ve ıııer mazr.unlaıra 

art tarınu za it vara a a &-· • .....,..,,. ,. • • ..:ıft.ı.. ft ok ftı.a.ik H' b. h k k• h '-'k.• b' f d '-'' _.J•'-- • ,L _ (n--· S ı--ı _,_ _ _,... ı · &kıf d~itdim ve aıc1ap'.\ da olabilir. Buna aid bıı~..- le bu hadısenın 1.U111ı.a ç t"lUlll> • - ıç ır u u ı ve aıu ı ıı ın an tev~ ıcGınnıt ve nııuıyet __...,..... - ~) ,.... u-~er erınc v . -· _ . _ _ ~-



Memleket Haberleri 
Nazillide 

Okulların köy gezılerine çok 
ehemmiyet veriliyor, tatbiki 

dersler yapılıyor 

Karabükta mezbaha 
yapıhyor 

Mrabük (Hu.J 
susi) - Kara. 

N:.ııa!.m, (Hususi) - Ka.s:adum1.:& okul. bük belediye$t ~ 
la.Mmb. tııı~ ders C:ı.aliıyet.~1-lo.e, te,_lhir haricinde Fil 
kı~ g-e~lerlne ooem ~t.edir. 6001yos ırmağı ke • 
ta.ltıb.;!I ~ 10 öğret.nelıli NuilLi İsiiklıil narında elektrik 

Cankırıda • 
Bu yıl biT çocuk haıtanesi 

ve doğumevi yapılacak, Çocuk 
Eairgeme Kurumu faaliyet 

gösteriyor 
()ııırrJurı, {H~il - Ç;,1n;l;.1rr.ıM.ll ha. 

reGU~ ~ eaın.11 gal.ışmı:.LL:u ıös~reıu kılı. 

bir lamonu vaır: Ç<k:ııi Eslrg-eme Ku. 
ukuLu, ka&llba.ıun {7000) nüflltilu bir ve su tesisatını rmnu. 

11oem iııin 00!.'UIDa ihllf\yJtelD!.l karşt llC>Y. havi modem bir ~ mubitıiıı yok.<>w sıoe~rana iN.. 

n•s.ı-~ ça..hşma;kılıa.dır. Muhlıtim.d.e cLıJıaı mezbaha yaptıll. Cdl.ıl 'bıa*ıım kaınadlt.u'mı her ~da aç. 
oı:uta.lııileoeti biç değ'ilee bu k<tda.t- oo. mağa karar ver- mııdiJl.a -0lldutımu gördütümuz kuruım 

oıık va.ndl.r. Fakıııi ~ klfa.yet.s.iz.ım~İr. K~if be. OallC ôeyeCıi duımaıdıaı1 ça.iışmıı.kt:ad'ır. 
litı ~ f1ı0ılıaanllıığı lııunı.ı imıta.n verme. d-eli 20,000 lira ol.an bu mez\>aha - ~ HMan Ta.bsiıı T11.b.t.k faatiyet 

ml'lkı,eıliır. Brııısma. r~ı yıı.kınmib,ının yapılma.sini koordinas} on he - }u.lrlmııda ~'U m.;Lfıim.a.~1 verıuiştir: 
bulundıug-ıına ırÖil'e bilt.Wı l~i çoeuk1a. yoti ka hu! etmiştir. S: hhat Vekiıle - - ~ Mi.ı damlıa.~.ı yuv.ısnu 
ruam d:L dıe'vaım ed.eb!~i temin içini tinden beklenen sıhhi müsaade ge. ~ ıaıyda. 350 llir<i U'e idare edi.)'0ır. 
SumP~flı ci.ı. yaN.sm:"h bW'.lda 15,lir gelmez mezbahanın inşasına baş.. ~ilk.. Ş'.ımd~ paıha.lılı.k.ta.n 501) ı·:ra.ya ı-ü.ç 
(}e~ha.ıı.el!i, modern btı- olml ya~ası.. !anacaktır. ıda.ne eıdıebill;rorm. Y-'hk biılçe 4000 il. 
n.ı $'ıdldı11t~ 1iizum ...arııı-r. tsilkJal oku Resim Karabükün genç ve çalış. ramr. Fa.kıaıt hı!.tniyetli oomerd halkımı.. 
lunun bfı$inci ve dÖlVlii.neü !.ınıtbn g-e_ kan belediye reİAİ Bürhan Eroğlu • lllD lebeı'riüeri ve pul sal.ışı saş-eMııde 
çen<fl' Arp.arı köytiınıe blr 41eıııJ l'mi.si ~ap. nu göstermektedir. lbadmtu kadaır 7009 i!ll""'"' çma.catın.ı 
mtfl.a.rdfl'. ()rQdaı"r, ~lleınle R1'DJ'\fıbl' ----o---- öm'ıd. e~teY:ı.z. Hu."losi idareden ya.r_ 
clevıfaıtuı Damı~ ıwnıutu ble i\e Bigada tiitün ambalajı için dmı olıa.ra.k y.ı.ilg. 1500 Ura y<1'1'dun& kar. 
ıl"N'llnıyltk ~"~~ a'ba. Ttb1t dHc. şıEık, beiecl)y-eRn maııWesef 50 lira ı-ibi 
bc:yiıntn şato 'fle IDl...1esi ırörülü.p iııee-ıro. hasır dolwnmıya bcqlandı oiiz'i lılb- yanlım ı-örü.yoruz. Y1&11'l1kktL 

~ . .:ır. K~ ~ aıltmda.n bul_ Biga (Husu-si) - Ahval clolayl. rırn1ı ~tıaıdal". ao oku.l oooutuıı.ı öi:le 
clulııla.ııı tıiirlii nııadımi parça.b.r "e pan. sile p.iyuada kan.aıviçe bulunmadı · :remıeğ-i vtriyC>t'dı*. Ta.mamile duyuru. 
au mü')aıbeıd.e eclllmil'Jllr. ğ.ında.n ha.rice gönd.erilec~k tütün,. maıılimJıızı hös!ıederek yeni kesti.k. ~-

Civ.:ıırııb.; 9oc.ok Mıt:taın ınllnasdb~ }erin de ıhaosırlarıa sarılıp ambal?ı; ~k yıl buı1usi bltr mııWak ~arak sa... 
tıı>rı::.., ecliJeııı 90eıık blılostı ve olnıllu yap :lmuına bu isle uğraşanlar ta. tıaıaı &tı.h.w.Tlbsı w ötfeyin bfr sı.eak :ve. 
arasındm ~ mu.Meltf hedl:ye_ rafından karar verilmi~ ve ta>tbika. mek Tınıbilımek imkan.tan peş~n.d'eyi~ 
t.er llı':Ut, El'Jll'ırmııe K.urumu tarafından ta geçilmiştir. Kanaviçe yerine kuL Y3ımmo'k istedi~ Dşllerden blri ve çok 
50 çocuğu ~1ıen w baha.r b30'N>.,Ia.nılaea.k olan hasırlar, ayrıi b.:>} mühl.romi ı:i'l" göl'dü~nü., bıı süt d;ım_ 
mınıh ~i&ı> 13fdlll köyl""!'e gio.ie_ ve ende olacaklardır. J3!r hasırcı fl 11ı:ı y-ırft\S'BllfOd&lo~ ~~ ~ ~ 

tıek ncş'di gıiiıDkır ~ b ".l.lcla} okulu memleketi demek olan ~hrimizde b'ım. b~lJ"ılılll!Cbn yeni bir blna 
tı:ıılftbe~, yıalı;lmh Fa1ıır~ - Sümer ona göre tezıgahlar kurulmuş. has·r ·ll'lıplmıımık bu yo~l a,yni .'1Jlllnıa~a ço. 

H4'-lit!'V't Dkmı.m:l:ı. "° mii.9:Lmere ver. ticareti Y'apanl.a.rın sipar~ aldıkları ft~ has"e~ ha.fi.ne get.iret'cf:lı: . Ya... 
m~k li2ıel'e ha:zJ?l~U-. b" k d mh ıA• h 1 1 1 ·u·r nım. bir de doğum evi eklenecek, dok_ 

on ı n a ar a a :aı as r n n s ~ . •-·· t . _,.,,1 • · 1 lıo-ııu mıeııitezi umııım1m._-e emın ._..., • 
f zmitten küçük haberler atle ımalıne ha~ anmıştır. mek sıa11eıtı'Je memlek~in bu iki elıenı_ 

* 
v· r . . b' 1 d l . h l k mi:veıClıi o'Olasaını t.a.maımbınınış oboaktır. 

Jj) ~~ti~z v me us arı;; ~ Kırkpınar güre~ erıne a.zır t Vallımlıı:in kuruma lrl&1'şJ ı.:ok deri.n bil' 

ft-~k.tu. 1 · ~~anı evve gun Edirne (Hul9USI.) - Kınkpınar ~lgi\9i vardır. Om.il\ sa!'eand'e bu binll. 
ırot•*r mKızed ~-~·mıH~rl.k . h . . gÜreşlerinde birinci, ikinci ve üçün mam ~ yalnında atda()a.k ve fÜZ4' 

a r ... oy a evı ıe rımızel . . · .. 
1 k 2 t ·L •1 .... 1·r cü gelecek pehliva.rı.lara verılmek ıte emıMmt:ı!ın dbJHMndc etıt.t~ll'i ror. ge ere ernısu verm ;r• • d 1 O * Kocaeli bölgesi 194 2 senesi üze11e paJ!timiz tara~ın . a~ tane mdlı: kıa.htı obdı'{lııır. 

futbol şampiyonu olan lzmit Genç.. gümüş saat gönderılmlştlr. • .-. --------
lik klü'bü takımı Tü·rldye ~rnpiyon. Partimizin armağanı ol:ın bu sa.,olmak üııere dont boy üzeri.ne ya-
luk maçlarına iştirak etmek üzere atılerin kapaklıa.rınıda ( Kır.kpınar pıla.caktır. . k Ed" 

· · · .. \ · C H p u ı ) 'ba Çocuk Esırgeme ·urumu ıme 2 Mayısta E.akJşehire gıdecekhr. gureş erı · · · amıagan 1 - • •. . .. k l l * Şehrimizde günlük olarak in.. reııile 10/ 5 /1 942 tarihi u hak~~lun. ~u_beeı gu~e~~.nn .. m~ e~r:'~~t::ı'7r'. 
ti sar etmekte otan Türk Yolu gaze.. muştur. Geçen &ene o1d·ugu grbı buııçın .~eceli ~undl u-z.IS ça '.'. d k 

~ · 'k tmek ·· b"r &ene de güreş müsabakaları \Ja-ş. Gureş yerı o a.n arayıçın e ço 
t sporu tqvı e uzere ı e üzel bir tribün yapılmak.tadır. 

lstanbul borsası 
ı <cSo: Pos~» nın spor t:rlkası: 45 

1 

.... 

l~KaraAh111et 
ÇEKLER 

Açılış 

1 SterUn 
uo Dow 
100 tsvı~rıı F". 
ıoo ı•eçeta 

...,tokholın 100 hv~o ıu. 

Bir altm lira. 
M aya.rlık bir CT.lm 

külıı>e ~tın 

ve ka pa:1:1 

s.ı.ı 

130.70 
Jo.:~G!l 

12.9375 
30.72 
35.00 

480 

Esham ve Tah'lili& 

"O 7 1941 Dımıir.volu il 19.SO 

\. J 

1 RADYO 1 
PERŞEMBE, ~/5/19lı 

1.30: Se.aıt ' a.ya;n, ?.33: Kanşık prog_ 

ram (PJ.. ı. 7 .45: Aj'a.ns 'ha.betleri, 8: 
~ pırıog11ıunm deva.mı (Pl.), 8.30: 

EMın saıatt!i, 1%.30: SJı&L a.yaı'l, 12.33: Kıl. 

nsn uradıra.mb.rd&n şa.rkı.lar, 12.45: A. 
ja.rb lıaıberred, 13.30: Şarlnla.r procra.. 

mmın dıeıvaıtnı, 18: Sr.lat a.y:ı.n, 18.03: 
Çl.J'Le faı:tıl, 19: {Dış poti.ıtılka hadiseleri), 

19.15 : J)a.n.s nım:lti {Pt), 19.30: saat 
a.yıat't ~ ajwns haberlıeri, 19..iS: Ha.lkev. 
imi Folkbl' saıaıtl, 20.15: Rad:ro l'azete. 
si. 20.4.5: Şa.rkı v.e ıün<ü~. 21: Ziraat 
bıkıvti.ml. ıı.ıo: Şaı1tıla.r, '?.1.30: ı Kah. 

ı:ıımııaınıhır !la3Jl.lil, 2 l.45: Radyo senfoni 

O~İrllSl, 2!.30: Saaıl a.ya.rr, ajans ha. 

berı~ ve oors:ü.v. 

8ultan Azizın b 2 ş pehlivanı 
Dedi. Oradan Kara Ahmed a-

tıldı: 
- Kara.göz Ali mi?. 
- Yoo ... 
Art.lık sayılacak peıh.livan kaL 

m~-tı. Ismai'l ağa, bağırdı: 
- Paso .ben.den! .. 
- Söy liyeyim mi?. 
- Çaıbuk söyle Allah aş.k:na ben 

de merak ett.i.m be!. 
- Amavud oğlu Alı pehlivan. 

Sultan Azmn ustası. Hamlacıba. 
sısı. .. 
· - Ha! .. Tamam. Baık, aklıma 
gelımedi. Meşhur Arnavud oğlu. 

Kara Ahmed, Arnavud oğlunu 
iışitmemişli. Daha çocuıkitu ne bi. 
leeektiı. Fakaıt kulaklar.ı.ru daha zL 
yade !kabarttı ve dinlemeğe b~ 
lad1. 

Murad ağa: 
- Amavud oğlunu ben, çok 

yadtınıdan tanırım· Yenişehirlidir 
o ... 

- Hangi Yenişehirli, Bursa Ye-
ni.şehirlisi ımi?. 

- Yak canun! Blızim Yunanis. 
tan Y en~·irllisi ... 

- F~k~t aslen Yenişehirli de
ğildir. Oraya helva.cılıkla gelmiş-
tir. 

Aslen Arnavud galiba!. 
Hayır ... 
Ya, Arnavud oğlu '1eniyor 
Bu laıkabı ile onu.. her"' 

Arnavud zanneder. Ha buk.i eleği 
d:r. Bilalkis, Türk oğlu Tür1d~ 
Abe İsımai·l ağa Arnavuddan ~ 
livan çıkar mı hiç?. Ben, gör!ll' 
dim şimrlıye kadar. 

- Ben de göıımedim. Sab.M 
Arna.vuddan pehlivan çıkmayor· 

- Arnavud oğ'lu, aslen Kııst' 
mcınu1udur ... 

- Kastaımonuau mu? Tuhi 
şey. Bu, Anadoludan da mütll1 

pehlivanlar çııkıyor. Mcsc:a, Keçi 
li giıbi.. Deli Mustafa gibi. Sicil 
oğlu giıbi. Kara Manda gibi. 

- Arnavud oğlu, aslen Kaslt 
monuludur. Fakat ne pehlh aııd 
bu?. 

- Evet. işttiyordum. Fakat keO 
disini görmedim. 

AJhımed, dayanamadı. Lafa 1'I 
rıştı: 

- Murad ağam; ne cüssede id1 

- İşte .. a.sıl işin gar:b t:ıraft b~ 
rasıdır oğlum. Şimdi söyles~ 1 

namnayacabın? 
- Çok mu ağırdı? 

Yoo. B'Onlkis lıafif. .. • 
- Hıruf mi? Ne kadar meselB 
- Sen ta:hımin et bakalım. N'• 

Beyoğlu Vakıflar Oirektdrıüğü llAnları ~t+t> olan ve SuHan Ati 1;f 
hE'!ll ustası ve hem de b1~oehli'1• 
m d\a.n bu adaım kaç okka ol~ 
lıdır!. Mtmammen lıaymeti Muva.kkaıt tem.inalt 

U:m K. Lir.ı K. 

113-9 90 130 50 

~· Ot 
17 50 

- Elli! Yüz yirnni, yüz otuz o) 
ka .•. 

- İnin ... 
- Koca Yusuf gibi. yüz on dl 

kaı!. .. 
- Daıha imin ... 
- Yüız olklka vardı herhalde., 
- İn, i.nebildiğin ka·dar. l3 

Hyor musun ikaç dkıka! Tam aıırfl'I 
attı Okika. ..ı 

Deyıinıee, Kara Ahmedin gözlel' 
açı lıd ı. Hayretle: 

1 
- Murad ağam.. ne diyor~. 

Ben, ge1traruım all:tmı.ş altı ok ..... 
be!. Hiç böyle lbaşpehli'Van ol~ 
mu? 

(Arka.al var) 
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elgra ' 
Telefon Ve • 

Sl.Z aberleri 
Bu sabahki ı 

haberler 
• 

Fiti 3tin, portakal 
unundan mamul 

ekmek yiyormuş! 

ı Suikasd davası ayın 13 üJcü gününe bırakıldı ı 
(Baıtaraı 4/1 de) Re.la - Bu zabıt varakası ne ol. rabanı.n Ankarada Sovyet sefare. 

da tevsii tahkikat hakkında soru _ du 1 Na.ıııl kaybolur. t.ııne aıd olduğu tei!'Akere okundu, \:e 
lacak sualler olduğundan şimdüık KornHof - Bilmiyorum. Zaten bu okunan vesikalar hakkında 

Korregidor 
kalesi de 
Japonlara 
teslım oldu 

Mad gaskard 
son vaziyat 

~Battarafı t lnci sayfada) Pavlofa daha fazla söz vcrılmemesi. ben de nasıl ~aybolduğunu öğren _ maznunlar ıbir d.iıyecekleri olma • 
aıkınız.. Az yemek yemeğe alı§a • ne karar verilerek tefhim kılındı. mdl istiyorum. dı.k.la.rıını st>yledıler. En son vestka 
lım.J ••• J> d ye öğudlCrde bulunuyor- Pavlof fikrinde Jsrar ederek zap. Reis- - Mademki kaybolduğunu olank Yuıgoslav:ya konsoloshane. 
lar. Her mem:lekette her türlü aıkın- ta bir kayıd geçirmek istediğini bffiyonran o halde nasrl kaybofdu. ~ııdcn. ~ten ve Abdurrahmn:rıla Va.şmgton 6 (A.A.) - Corregi 
ttyı önl yecck: tedbı:rler alınıyor. beyıın ederek: eunu bilmen lazım. Ömeri:n Üsıkü;bdeki hal ve tavnnı dor'ın teslim olxiuğunu lnldiren 
Yiyec.ek. miktarları kıs lıyor. Yiye- • - Türk ceza muhakemeleri u _ ICorntlof - Bilmi) orum. Doısya. bildiren .mektub okundu. Ba mek- haroı) nazrılğı teblıği ŞÔ) le de-
celc: aıklntıa:nı en fa..,la hı den 8Ulü kanununun 135 inci :maddesi da görmediğim iç'n öyle zannedj - tubda Ömeri.ın yapılan ta'hkikat mektcdir: 

• memleketlerden biri de Fihstindir. maznunun son tahkikat sırasında yorum. Uıtfen bu hu!usun dıı zapta neticesindıe Ömirin babasının bzr c<Jorregıdoroan gönderilen bir 

1 g
• iZ 5?n zamanlard oldukça buhıanlı söz söylemek hakkının kesilcmiye. geçmes'ni çünkü bunun gibi daha kadı.nla mu~inden dolayı o. mesaj, kuvvetlcrımizin mukaveme 

bn: buğday darlığı çeken f ılist n ıceğ"n · iimirdir. bazı evrakın da dosy11dan kayboldu ~ ık:ıızaraıa oMurmclt istedi'ği ve ti.nkn son bukluğunu bildirmekt~
günün birinde bütün bütün unsuz Reis - Bu hususta mahkeme ka- gunu zannediyorum. Öın.ere .A:bdUITahmamn komünist- di.r. Çarıpışmalar durmuştur. Ma-

tı agv ır kaim~§ ı:e fırınlar ek~ek çıkarama- rıırını vermiştir. Gc:ri kalan kısmı Reis - Belki bu zabıt varakası liık filkrını ı.ladıgı, arasıra Abdur. nilll ıkıörf · dek müsta.hk f kl~rı ıçın kepenlH"'rlnt indirmiş _ Artık müdafnanızda aöylers:.niı.. de- başka bir dosyaya girmiı veya tah. rahman V~ ~kad~larınm bcra - da.larm teS~ 1 
a· d müuı~~re~~ 

_ e:d~. 1 "'rfıllardanberi orad yerle§- di. Tevsi tahkik.at için Kor.nilof'ıt kık için başka bir yere gönderif • be:rcıe ık;ı;r ıçtmıaları yapt.ı.kları, Ab devam etmekted· 
C • k d 2

3 
n~~ u tınan zeki bir lngiliz düşün - bir diyeceği olup olmn.d ğ.ını sordu. miştir. du.nraihmanm babasırun mahalle _ p "f • •• ıır.> 

. urıer oy un a m~. taı; nmış ve yeni b.ır fikir bu. 1 1 f d 'ki Komilof - Ne olup olmadığını bicilikle meşgul olduğu ve İ)i biT ~ ktc-Jci muttc-fik umun i kıt-
lngiliz har o gem. i var l~rak ~~a.ı tath kına g rişmişlir.Bu t\Oraı Q un e 1 err bİhniyorum. Yalnız bu zablt vara - ~:ım olarak tanı.nddğı' ~e koAbdlır. ~ir: 1 tebl RI şunları b ld mı:ık.. 

a anı 1 stınde çok bol olan por - Kornılof §unlnrı .öviedı.: kasının bana tamamı verıld '.j söy nıııımanm nmea.uı esınm • mü -
Lon<lra, 7 (A.A.) - İng ı:z kara, taka! mahsulünü toplntmış, bunla - Dasyayı tetkık ettim. Edindı _ lenen dosyad~ olmadığını söylemek nistlih'i:en dol~ Bulgar d"vam cGene:rıal Wa n Wre·g:"lt Corre-

deniz ve haı,;a kuvvetlerm 1.a- rın ka~nklarını soydurmuş, kimye - ğim int.ba ~udur. Bu anlaulan ha • lmyorum, dedi. haıib? tarmındnn ölüm cezasına. gidor ile Manm· körfez'n n b Ş'ka 
da,gaskarm en ş:malınde ıle. ne'k ~ terk blerle ku;ntmu§. öği.ıttürmüş dise erle hıçbır kıma.eye su. asd Reis sözlerine devam etmesi için nurlıllrCmı ed.ldıgı ve d4ıha sonTa bu n:üstahıkcm ada nrını tesl m etm Ş.. 
teşE!bbüslerı anudnne bir muka. ve un haline geUrerek fırınlara yo1. yapJm k iatenilm.emiıtir. Ve anla. Kornilofa işaret etti. Korn'lof de- cezasının müc;bbed hapse çevril - tı:r. Bunlar; Hu es, D. m ve 
Yan:et Jle kanşılanıma:ktadır. Dun lamıştır. Bu ~nl ~ t.~crü?eler yn - ti.lan bu iwer de hır aulluııııcl değil. vamla: eliği, Ömerin ~ İtalyan Frank kaleleıiıdır. 
I~ lı.z za iiatn ağır olmu~tur. ı:>ılm_ş ve J0rulmuşt~r kı portakal dır. Süleymanın abah ceJKl!li nde - Sarıyer polis karakolunca ve- km~tleri tarafından işgal edilen lngıllz lki!.'aları den~ tayyaıre'e- unu tlc, bugc.fuy unu ıle yap.ıla? ek- verd ği istıdada da aöyledığı aıbi Tilen bir zabıtta Uımartin cadde.ııin- bir yerde nahiye müdürlüğü. yap. Uzakşarkta muharebeler 
nınden yardmı ~ektedirlcr. mekten d h. beyaz, daha P skın ve oda bu hb.dıse ile h 'çbir alakruıı oı..1 de otururken Büyükdereye taşındı. tığı ve bu son hadise dolay le 

Lcmdra, 7 (A.A.) _ u. P. fo daha lezzetli ekmek yapılmak müm madığı.nı bildirm.iştir. Ye binaen _ ığım bildiriyor. H4ıbuki ben hiç _ İtalyanların Ö.meri:n babası Halidi Şiddet 8 di 
Vıış dlcn aldığ:ı habere göre M~da. 1 kündür. aleyh tahk.ikatın daha şümullü ya • 'bir zaman Lamartin caddesinde 0 _ tevlkif e1lttk.leri w Abdurdhınanın (~tarafı gaSkaırıda vıaııiyet tehliikelidir. * pllmasLnl taleh ederim. J turmnd!m. Sonra 15 Nisan 942 ta. Üskühddki btı tafnriklcrinden do - · · 

1 
inci n.vfad ) Fronsı~. sözOOsü, Curior koyurui.a Portakal ekmcii l~eıli. olabifü)' Ba "":1• müddeiumumi Cemil rihli duruşma cel•eoinin zabıtname layı lınldkmda takibat yap~acağı ~t "m.d•ye ~ada, gelen h•h dm 

23 İngılrz ihari> ve nakHye gem sı.. Fakat g)daca kıymetı nedır'? Altay aynga kalkarak: sinde ben Türk makamlarının mü _ sırada pasaport al.n:rrık Tıüırkiyeye gore Çın kıt el~rı Birmanya yo u 
nin bulunduğunu söylemiştir. Bakın adli tıb işleri kiınyahane - Bu sözlerin Pavlofun 11özl.eıL saadeıJile Türkiyeden ayrılmak is _ kaçmış olduğundan bu.hsolunuyor. boyunca Jap<>n ılerı hnrlkc ine in d 

mi.ıduru Celfıl Tahs n Boran ne d.i- nin tekrarından ibnrct bulunduğu. tedlğimi söyledtğim halde bu hu • du. la karşı koymaktadır. Kuk e ·de 

Alman taarruzu 
baş amak üzere 

i;ıfşl 

yor: nu ve baııka sözleri vanıa Komilo • wsta bu da zapta geçmemi~tir. lcl. Ko.nnilıli ıgelen bu evrakın tarıh tıiddetli bir muharebe cer .. ~ n <"eli 
t<- Buğday unu jıe tegaddi et- fun onları, eöyl.cmesini bıldirdL dia makamı benim kaçmak istedi_ ve nuımarosmı, ve bt:t malıimatın yor. Çan.Kay..Şek"'n bu k t' 1 a 

mek sadece m deyi doldurmak de- Rcia bu fikre iştirak ederek ev-_ ğimj iddia ettiği için llıtfen timdi kimden ÖğNm!C!I' yazıldığını id takviye gönderdjği söylenm ktc _ 
ğildir. Bu unun terkibınde azot veli Kom'lof a Pavlofun mler:nc: olsun zapta geç.irin dedi. dia makacrnmm ne zaman Üs'kübe dir. 
madde5i olarak. kolayca vücud ta • iştirak edip etmedığini aord~ Kor_ Bu sözler de zaptu geçiT'..ldi.Kor ibunla:n öğreı:ımek için te"Lkenı! yaz Çinlll N k' · · 

d 
y ~ ı. :~-..ı:y •• he er an ın tersanesını aldılar 

r.afından imtisas edılen gluten bu - n'lof evet diye cevab vaai. niloE gene sözlerine devam ede • ~ru vc. .. "nme.r. ~ı..t:Uıgını yan . 
lunur ki, vücudun kalori ihtiyacının Reis - Bunlardan ba~ tahki. ıdi:: etti. Kend..:ınıte lbu yaı:mı.n 27.3.41 Çu~g~ınk 6 (AA.) - Çini -

Londra, 7 (AA.) - Berlin r:ıd.. 
en mühim bır kısmını teıkil eder. kaun ~vsü için d.iyeceği:niz varsa - Madam Öjeni Abdullahln j_ tarihinde ) az:.Jmış e>lduğu s&,;\en.. ler. Çının doğu uda umumi hır t -

Buğday unundan mamul bir kL bunları dinliyelim. fade .. indeki sözlerin doğru olduğu- eli ve iddia makamı eskiden kon. arruza geçmişlerdi?. ÇinHler, Şang. 
Y-OSu sp.i-keni 1942 taanruzunun pek 
Yıakmda baş}eyac~ına dair i:rr.ada 

Io e~meğin 2UOO kaforıye yakin bir Kom'lof-Vardu. Müsaade ~der nu beyanla bazı tarihlerde hata et_ so'oShıı.nesne kendileri tarafından haya., Nankine, Hangşov'a, N'n~n 
kalori temin ettiği düşünülürse bu ırcniz söyliyeceğim. ıtiğ' yolundaki ifadem de zapta geç yazılmıiŞ olan teıikeırenin tariihi h, k ga, Ninghe'ye ve Zrnoy'a taarruZ, -

faaliyetten miktar, aşağı yuknrı çalı~an bir a. Reia - Buyurun. miş, fakat en mühim nokta olan ma kmcb ibir ~ demiyeceğini. çürıliil iar yaprn1şlardır. 
damın yarı kalori sarfiyatını t::min Komilof - Süleyman "Eylufı a - damın Ömeri tanıdığı ~·olundak' ltL bu tar~hfuı Komilofu alfıkadar et. Çin kıt'aları, Nank'n tersanesi _ 

buJunmu T. 

~iker hıurnımalı 
bahsetm.6ktcdlr. 

Fakat Rusyadaki hazır1ı~dar AL 
manlarc1a end şeler uyandu-mak.. 
•:ıdır. 

ediyor demek.tir. yında benimle 3 defa gö~tüğünü ıafım zapta geçmemiştir Bu kıarnı m.iveceğiınl lb'iklltdi. n.i, demiryo1u garını ve cenub ka _ 
Halbuki portakal kabuğunda seL ı;öylüybr. Hafbuki ben'm 16 Son - da şimdi geçirin. Addurrahmanın ı't'ırazları pısını almı~laTdlt. Şehrin içinde b r 

lülaz. 6\1, ayet cüz'i mı:vadı sük - teşr nde Ankaraya geldiğ!m polis ka Ab . h h kk d k' 
keriye ve zeyti tayyar ''ardır. y:dlarınd.a da mev-cuddur. Eylul. ıurra man a m a ' Burada A:bdu:rnrlnnan s& ala - çok çy~ng~nl.~ ve lnfilaklaT olmu~ -

Bana kalırsa, Fılistindeki bu nev Birincitecı.-in , ... İkirc'tc rin ortala. eV"ak ralk Üsküb \k.onso~anesi tarafın. tur. ın ıt arı Hangşov'e. g"rmiş.. 
Çan - Kay Şe 
Çin - irmanya 

hududunda 

icad ekmek her ne kadar beyaz, gü. tına kadar 1 tanbuldan hiçbir ) ere ' dan gönderilm mektublann saçma ler, orada sokak muharebeleri yap. 
zel, kokulu ve 'hatta ittiha açıcı o - ayrılmad uı. Bu h 9 ı.u tahkik ede- Bu auretle Kopn' lof tı:ı.hkikatın ve uyduı:ma olduğunu, kendisuıin rnı~lardır. 
)~bilirse de vücudu"l beslenme ih - b lir 'n·-:ı:. Müteadd.'d Türk vatandaş te"aıi için .ö:z:Jerini taamılamıı ol- hiç b r zaman Ömcre tıeısir etme _ ---------------
tıyacına cevab veremez. lıır nı bu hususta size bid olarak du. Bundan sonra Suleyman tevsii di,ğ ni, hatta aks' olarak öm-erin 

gösterebilir"m tahk1kat hakkında bir diyeceği oL ker:ıdiısine. tesir C'ltiği:nl, bu ifade. 
Fransı~.ar Madaga karda Kornilof bir müddet su tu, ve bir ma~ığını bildirdi. Abdürrahman da lerhı kendi düşmanlaın taraf.mdan ZATi SUNGUR 

müddet alnını kaııdıktan eonra nuı .. ayn eözü tekrarladı ve Abdürrah.. ale}iıine uıydurulm:tış olduğunu. 
Londra, 7 (A.A.) - n:rmanya.. dayanıyorlar ça söyledi ve tercümanın söylediği. ınaırtn avukatı &Öz alarak Abdürrah bu malümatı asla kaıbul edemiıye-

dlln alınan habere göre Çan Kay n~ göre dedi ki: man bakk.ında lstanbul zabıtasın - ceğmi ve hele Ba.ğaızlann Sovyet.. 
Şek Bınmanya - Çın hududu.ruia (Baştarafı 1 inci ıoay:fada) Sııl.. ·ıd K·ırk r ve Madam da? kelen evrakın okunmasını rica lere 'brrakılmam )'Qlunda fikir Des-
bfr şehıre- varnnıştlT. cektir. Times ga11.et<?Si, bu haberin , ~I ettı. Gelen cevab okundu. Bunda }ediği 'haıkik.ıında nııektub münclerL 

Amerikalı General Stilwill bir Fransız .kayın.aklarından :ı.lındığ.m 01· eni ~bdürTBhmanın polisçe tanınm:o (Devamt 6 ncı aayfada) 
Q n kumanpanı bir üsse iltica et- da kavıdetmd\11.€d'ır. bıı: adam almadığı, Hasan Baki a. 
:meğe mu<va.f!alk olm~ardır. Ruzvelt Madag skar meselesini - lkinei bir nokta olarak tunu dındaki arkadatımln Abdürrah~a _ 

Japonlar ilerliyor cöriiftü llÖyliyebilirim. Beni Ömcrle beraber nln sol fik.lıli olduğunu aöylediği ve 
Çu.Uing 7 (A.A.) - Çin tebliği, V~ıngton 6 (A.A.) _ B~ün gördüğünü söyliyen apartıman ka. Maammer Erkan adlı ar.k.ıı.daşımln 

Wantig'cfe vaziyetin pek karışık Beyn.z:saraıyda reıs Ruzve1t Pasi _ pıcısı ~id Kirkorun nk:len malôl gene Abdürı:ahmanın arkadaşları 
olduğunu bildirmektedir. Japonlar fak lha.?1b ımecl sı azasile Madagas. okluğunu bundan evvelki celsede aı:as1nda komünist diye şöhret al • 
Birmanya yolu boyunca 0ımnl doğu kar m ı ın g~ti.ir. aö~emiştim. Tabiiadli raporunda mit b'11unduğumı söylediği byan o. 
istikametinde ilerlemelerine devam ilk 

1 
ıautl lel benim dediğim aynen ıf ade cd imiş lunu}~oıdu Bu üadeye Abdürrahma 

etmektedirler.. Vicny ~(~.) _ ~1a;agas _ b~lunuyOT. (İdd'ay ma~mına yan n.ın hiı diy~cği. olup olmadı~l o -
Çinliler çekiliyor kar hadiseler.ine aid olarak Framız goz~.e bakarak) eger iddıa makamı jruldu. A?duruhman, hayır dıye ce 

Londra, 7 (A.A.) - Çinliler İn- resmi ajansı taraf ndıın neşredilen ~utun. ~un2ara rağmen o adam:n vah -verdL 
gilizlerden ayrı olarak çok geri haber ezcümle şöyle demektedir: ıfa~cs r:ı c;u tuta:oak doğru söyle- vesikalar 
cdk~°hY' ~e-rdİT. uDıego Suarez koyunda, yar - d. gın ıd~ıa ~.ecek olu~a bu tak.. .. . . 
Japoniar Akyab ıehrlnl de aldılar dımcı kruvazör Bougainville ;ıe dırde şahıd Kir.korun tekrar bı.:ra Bunu mutenkıb ıddıa makamı ta-

v. · 7 (AA) _ Tokvodan alı. her biri 1.500 tonilatoluk «Le He _ ya çağırılmasını ve ona bazı sual rafından gösterilen bazı veaik.in 0 _ 
ışı, ' ' 1 S0 w • b'ld' • • ku ba-l d QL bL' na.n bir habe-r:e göre Akyab tayya. ros> ve «Bevez.ierıı denizaltıların -1 er raoagımı. 11 ze ır1rım. . . . ~sına A ~nn ı. ~un.an nın.. 

Bugün, ekmeği tam 
olarak alacağız 

( Bqtarafı 1 Jnci aayf ada) 
rosu Vddlltr De;>etindl:n sı\kmıştır, peı 
)1Lku0a 'bi. tdıl olnnunc:ı l"iln kay_ 

~ f.aQliye'.ıe ıeçooetiz.• 

Sineması Ye Tiyatro&unda 

Oyunlarına başhyor 
Cumartesi gecesinden iti-

baren Spiritizma, Manya -
t\zma, llliziyonizmanm 
bu büyük C§SİZ üstadını 
Beyoğlunda Şehir Tiyat -
roıunun eski Komedi kıs
ınma t&fınmı~ olan SES 
Sineması ve Tiyatrosun -
da seyredeceksiniz. 

Dikkat: Telefon numa

Öğnendittmi:oo ıöre m:ıbrukır.t ofisi. 
oh\ bdrosu ta.ma:mbnındoY'A kaclır va. 
kit geçiımemeR llz.ere JD2.hrnkııt o"6lne 
vekil obruk btr miidlir f.ayliı edlhn~. 
Ofis beı;abm:ı mıhnı'ka.t ~tirtlbnesbıe ı 
l-almn:ll.ı. ba.ş't:mıaca.btır. ~-- rası: 49369 

I'E mc!'vdan•aıda:n sonra A'kyab şeh- dan ibaret' 3 Fransız ltarb gr!In.İsi Mad~m Ö~en.~ ve Abd~ll.ah ıç n c.ı v~ib hadıae mahallinde bulu • 
~ d' ıı.;.· J l ta r. dan ı .. aal bulunuyordu de aynı ,eylen soylemek ıstryorum. nan t.aba-ncı:ı.nın numarası ve mar _ ~---
•• a111 apon ar raıın ~ · M d ö · J_ı,w· d k k b'ldir'I ek b V l edilmist' Çarpışma esnasında «Bougain _I a am. mcnın ge aıgı etra a a • a$l l ı m te ve u a ter mar 

Yarınki Cuma matinelerden i~:baren 
• 

.... ır. villc» ve aBevczierırn batm•şlardır. p1y: ~ak bahnnesile.m:rdivendm kalı 178190 .n:ımaralı _tabancanın 
• • • • Fakat mürettebatın büyük kısmı ~gı ınerken yuvarlnndıg n ve pe;.. 27 6 941 tanhınde Rıgacla Ar _ 

r.g ıı muhrıbı batırıldı kurtulmuş ve kıyıya ulaş:ınağa mu rI.şan bir: halde olduğunu eöy)üyoı rnenyan ticaret evine teslim edildi -
_ Amirallrk vaffak olmuştur - ive ~çeri giren zatın Ömer olduğu - ğ beyan olunmakta idi. Bundan 
ibınin düş.. Hafif tanklar çıl(arıldı nu ıddia ediyordu Halbuk~ mada- 90ma ilcinci vea;ka okundu. Bu ,.e 
ıru.ş oldu. İngilizler ayni zamanda denizden mı kollarından tutup aymğa: ial - aik:alar Alman büyük elçisinin ku -

yaptıkları taarruzla birlikte o· ego. dırclığtm ~ırada; o kadar se~em bul. lağmda infilaktan sonra vaki olan 
Suarez tesislerini havadan bomba_ muştum kı içeri giren e.clamı ilk ele- arıza hakkında Nümune bastrınesi 
lamışlar ve bu sırada birçok İngi • fa. görmesine ve bunu aylarra 90nra kulak mütd:'a•ıaının .vercl ği ra _ 

. liz uçakları düıürillmü,tür. N'hııyet ~anımasına maddeten ve ma:nen porlardan .. ıbard idt. Raporla _ 
(8a.ft.arafı 1 lncı sayfada) İngiliz filosu Courier koyuna hafif ım~ yoktu~. rın birıs ndc Yon Pap.en"in 

e tayin' üzerine açı - tanklarla desteklenmiş kuvvetler Çl- Reıs Kornılofa sordu: sd'J. kulalk mcı:ikeziınde 'kan pıhtısı 
P. umumı d re be.yeti a - kaı:abilmişlerdir. O ıü.n madamı dinledikten ıröriı düAi.i, 16 gün kadar bu ~m-

H C. H. P. genel s kreter- fransı:ı. kuvvetleri bir tabur: müs sonra ifadesi size tereli~ edildi. tılann de·Yam ettiği beyan olunu.. 

TAKSIM sinemasında 
Görülmcmiı iki büyük ve güzel film birden: 

K~BUSLAR 

İÇiNDE 
Dehıel. ve heyecan /ilmi 

Btıf Rollerde: 

PETER LORRE 

BEYAZ 
KELEBEK 

Küçük buz.lm· kraliçeai 
(SONIA HENNIE) 

nin ralıibi 
IRENE DARE 

tarafından zeng · n 'e pnrlak film 
Bıl k meb'usu Memduh temlek.c piyade.sile 200 bahriyeli - Ne.den. o zaman bunları sorınad~z.. vorou. DijİEr raparda ise <.;O} kulak 
E end 1 tayın ed1lm'ştir. den jbaretti. Bunlar şiddetli bir mu Kornılof-0 ~ün onun ilk. tahkıkat zannda ufalk b;r delik kalclı~ı ve ~::::::::::::::::::::::::::~ 

kavcmilt göstermişler ve birçok. in- sıras nda verd ği ifaaeyi okumamış fuJbe tbi:r niSbef'nde ' 'rtmede bi!r ııd 
oguda Almantarm hücumu giliz tankını tahrib etmişlerdir. Um. Sonra hemen bunları d~üne.. azalma hUsıl okluğu ifade o unu-

Laval'io beyanatı Tek ~o.rmak hatırıma g~]~~· O - vordu. 
(l::Sastarafı 1 inci sayfada) Madagukaı: 6 (A.A.) _ Mada. nnn ıçln te~rar m.ııdam Ö1enın ~ Bundan sonra J!lT.f' idcl'a maka 

pu "rtülmüştüır. ka "ın işgali hakkındaki Ameri _ kemeye c;.ag•rılma nı ve kendisıne mı tar f nrlan ma kf'Tn("V't! verilen 
Il!ill şımaı' kesmı n. ~ ı:taaı ile Fransanln bu nota - ~~21 sua!ler so~lı~ i~ ~a fcıtanlb dE>ftero rl . ~lı bu. 

uzun zaırı.nn - bı dun" aı·~am üzeri basın Juzıım hasıl oldugunu &oylemck ıs. man Me-rcan tahs 1 ı::u~· df'n ya cc;va , ~ • >ı.. • 
rr an cüxetiı bi'r ta. mümessillerine bild.irilmi tir. terım. ı ırn!'l" n ne suretle ayrıld e:ö 

d anın 5~er. al~a M. Laval ayrıca, cılngiltere, . ilk Zabıt varak Si k yb hr.u~ ·~ İ(V?kere okıı du B :ı~. ('m.n 
1'Ş oldugu muh1Jll bır usle defa olarak harekete geçmek ıçin ~ Y !I ?11t ~ııl sov verek 

'n muvaffa O - de Caulle'cülerin arkasında g'zlen. Bu 8,!1zle~ ele .. ~ta geçtik.ten b 
1
d•r p..., ,,-Ou 

d'n". Bu istilnarl nold:asını mi or» demiştir. sonra Komilof ao:Jenne c:levam et. o r hakLında Osküpten 
a1ar Gen~al Schcrer'in y tL 22.28 Mart tarihl zabıt varnka. m a 

. • ndası altındar sayısa üstün barıchman edlilneısi uerme Lenin- sı Ankara tev~~f ~inde Kıeyacrid.e gelen malQ ;nat 
d an !kınr.vetiermin birçok hü. gratlda şiıddetr ya~ınlıı! çılrnuş.. yakalanıp getı.rıldıkten sonra tan -
Ctrrnlarına olaıga ustil bir ce aret- tır. zim cdihniştir. Dosyayı tamamen 
le lta~ı .~muşlardır. LaJpOrryada ve Murmansk <:ephe-jaradım ve ~ zabıt varakasını bu .. 

Bıa- mübım:mat deposun n bom. sinde muhar eler dev:am ediy.cn:. lamadım. Kaybolmuş •• • 

Bwm müteaıkib dörduncu ves ka 
o:arak Toras otelinde Ömerin ver. 
d ğ beı an.n e, 1328 numaralı a. 

KADIN VE ŞEYTAN 
Kalpleri titreten blnbir esrar kaynağı 

KADIN VE ŞEY11

AN 
Örnüıe he~ecan katan bir hayat romanı 

KADIN VJ~, ŞEYTAN 
PAULETIE CODDARD'in zafer destanı 

KADIN VE ŞEYTAN 
BOB HOPE'nln Kudret ab· desi 

su AKŞAM L A LE st EMASINDA 
göst:eu-ccğj müstesna filimdtt. 

Dikht: Prc ram ilave olarak Wal o· sney'in en güzel Miki.ai 

Numaralı yerle ınizi IUtlen erkenden kapatın z Tel: 43595 



6 Sayfa SON POSTA 

Suikasd davası ayın 13 üncü 
Çarşamha gününe bırakıldı 

-·· "<Ra.ş tara,fı ~ ı_ncl s.ıvr ... ~~ı j kan~.nuna uyu~~!ğım söylemek j laI"dan ba~ka Paıvlofun şaıhid ola. 
c. na. şıddet~ ıtıraz eıttLgı, Üs - le soze başlaw. Göruıyorum ki ıken. raık ""Österdı·gw · ad d d. ı 
k .. b<l lh · ı · k · · & 

1 amın a m en u _en ~·ç _:ıır .. za~~ın açrnam?.~ dısı ço'k kısa bir zamanda bizim m-esine lüızum. yoktuır -
olduı::-unu ılcrı su.rdu ve bu isnad-j ceza usulü muhakememiz hakkın,. KO ·ı f .. I ~nırım .• 
ları tamamen reddetti. Bu sözler da deriın bir vukuf peyda etmi~ir. rnt 0 UR SOZ erıne C0V ab 
Smr~·et rr:aznunlara tercüme edi!. Kendisini teıbr1k ederim. Bazı Dedi ve <:evablarına devam e • 
di. 15 dakika ce1seye fasıla verildi. noksanları varsa da onları da pe.k d~~ek, Kornilofun ileriye sürdüğü 

Avuk~t. .1 sözleri yalkında ı::ıariı ooebiıec~ini sanı • mutaıeaıara dair iddra makamının 
yıor.um. Türfk ceza ooulu kanunu- düışünıdüklel"i1ni şöyle anlattı: 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Albdurrahmamn avukatı şunlrurı muzu~ ~aznunlar'a vermiş olduğu c- Korni1of Eylul ayında İsta.n. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
Söyledi: her lur.ıu haık ve saMhiyetlerden bulda olduğunu söylüyor ve An • 

- Üskıüb ıloonsolosunun bu vazi- istifade etmiş 1buJunmaıkıtadırlar. kıaraya gelerek Süleymanla görüş. 
yet dolayı.sile gönderdiği, yazı ile Bövle olmasına rağmoo bu maz. ~ini bid.iri . .>ur . B u k eyfiyet 
eSki yazı bi:rbirini tutmuıyor . Ab- nunların 'ha.la kendi haldan.na r ia. b~?JCe o ikad.ar ehemmiyetli değil • 
durrahmaırı ilk geldiği zaman kon... yet edilımediği yolundadti iddiaları dır. Biız-ce mühim olan nokta Sü-

icabında günde 3 kate alınabilir. 

ooLoshaneye müracaat etmL". kon. tama.men .Yıers:z<liır ve m"nasız.dır. l""""""a-nın al-' ı.aı · ·· · b A k A • -.-, .. -J'u• • U •n• ellJU'r Uzerıne U.. s erı vazıyet 
Ele>l.os cTüc<k!yeye gelmesinde mah Sovye~ maznunlar muhakemenin radıan Ist.anıbula giıd'€frek K orni _ 
zur yakı. demi'şli!r. Şimdiıki tahri- baışlaıdığı i!nc günden'beri inkara, lıofla oıiı•riiamJ<>o<!irlir ve b d b ' a~~·~ u a ızce (B ft 1 3 / 1 d ) 
ra.t ondan bamlbc:~ka mahLyettedir. teııvire, mufrıakıemenin cerevanını teslbiıt e1:rlınişt· • ara e 
B u te.zaıdıı.n .gözönünde tutulma _ değiştirım:eğe yelıtendHer ve ·daima Komil~ şath~ Kiıilmra bazı su~ ht'i b~r az.~~e g~riımek arzusun.. 
Blıtlı istıerim. Konsolos inıfil5.k h _ celseleri u7atar.aık yüksek heyeti _ aliler ooııa<:ağıını söylüyor. Şahid da oldug~ . buyuk bır __ ılıa reketın ari
disesin.den sonra tesiır altında kaL nimiı ziy.a:desile m~gul ettiler. Pav- ~-~mayıa. çaığırı1dıığı zaman her şeyi fesı nd~. ~oyle_ ter.~d-~u~~er yarata. 
m~şt~r. K.onsoloShanenin Üsküb _ lofun btıımirı'rü idı'Pasına göre ö. Sdylemış •ve ifade etmişti.r. Onun cak .. m~hım hır sozu soylemiyeceği 
delki teşkilatL İstanbul Emniyet len adam Ömer değildir: başka da iıçin bir da:ha çağırılmasına l üzum tab.ı dı. Bu nutuktan bıraz sonra 
rnüıd·~.rliiığü kadar olamaz S,oiiphe _ hir adaım olaıbilirrmiş.. Ömerin i~ ydktur. Kor.nilofa Kil'kora ne sor- Salzburg'da ltalyao Duçeı>ile ik ı gün 
silz. Istatib.ul Emniyet müdürlüğü fiı:atk sahasında ö1en adam olma. mak iıstiyorsun dediğimitz zaman deva m . ed~n bir mülakat yapması 
Albdurrah.maırıın komünistliği gö _ yrı::ı yolundaki iddia tamamen ço. bu sualimiz cevaıOOl!Z kıalııyor, eğer Bay Hıtlenn bau yeni düşünce v e 
l'iHmemiştir, d~yı0r. Konsolosluk ise culkı:a bir iddiadır; gülün~tür. bunu söylıeımı"ş olsaytlı ve bu se ı- t~~a~rl~rı olduğunun ayrı b ir de. 
Albdurr.alımaınıın tatilde Üskübe Paro'lof sözlerinde olgun bir adam beıbler de birzıce muvMık görülsey. lil~ru teşkıl etm~kte olduğu gıbi 
gelince, kırlaıra giderek gençlere olduğunu söylüJQr. Bu gibi hata.. di, belki Kirkoru buraıya tekrar ça. Mihver devletlerının yapabileceği 
te~kinler yaptığını bildiriyor. 1-ara düı~i bilımem ki ne due. ğwıır, e>nun ooracaıklarım sordurur !hareketler m uayyen olduğu cihetle 

A.bdurrahrrııan menfi ruhlu ol • ceve kadar doğ'ru olur. dU1k. O ihalde rasgele maznunun, hu yeni ~üşünce. ve tasavvurun bun 
sa.ych _Tüıiki~eye gelmesLne müsaa- Omer hakkmd:ı kı' rapor QTZU ve hevesine uyarak İstanbul lardan bırwtanesınden başka bir şey 
de ed.11hnezdı. Abdu:nrahmanın men giıbi yerden şalhid Kirlkoru çağı·r • ola~ıyac~gı da meydanda idi. 
fi Dkirleri -01.a:bilir. 19 yaşı-na ka- Pavk>f tabibi adlimiz Behçet mamı~ da yeırsi.zdir ve doğru de- Fı lhakika, Sovyet Rusyaya karşı 
dıar yaıbanoı bir diyarda bulunma. Kamayın verdiıği ra,pora istinad e. ğiltlir. taarruzlarını muvakkaten tehir ede. 
st, ıgözünü açhğıı vakit 'fürk as.ke. dıerdk ba2ı deliller ileriye sürüyor. Bunuın .gibiı Ma-dam Öjeni Ab- ~e_k olan A lmanya ve m üttefikleri 
rinin 3:,Ya'k sesimi duymaması, Türü R~~ '.~hca üç kısma ayrılmış. dıull.aıhın da te!Qtıar çağıırılmasına lçın ya Garbi Avrupadan İngiltere 
lbıayrıa.guı'l!J!n yüOO>eMiıği:ni görme _ tıır. Bırııncı lkısun tamamen doğru lüzum yolktur. Ko.rnilofun Kirkora adalarına karşı bir taarruz icrasına 
mesinin ~irleri olabilir. Sonra ol.an ilme) ve üçüncü kısı.m ise ya.pmalk isted~i iStnad yersizdi:r. teşebwbüs .e~mek~en veyahud şimdi 
.Ömerin, Abdıurra'hmamn tesiri al- taıhmin ve zanna istinad etlen ö. K.irkor deli deği.!di.r, aildı başında- oldugu. gıbı İngılter~ adalarına kar. 
bndıa !k:~ld1~. söyleni'Yor. Bilakis ımerin -~yu, yaşı, sünnetsiz olup dıır. Bir şeıy uychuımadan ı-..öyliyen şı emnıyet ve müdafaa tedbirleri 
müeklkilim Omeriın tesiri altında olmad1oı yolundaıki sözleri ise ta. a.dcmıd.ır. Burnun için Pavlof ve almakta deva~ ederek §imali Afri
kalmıştıır. maımen taıhımini olarak söylenmiş.. Komilofun heır türlü arzularının ka ve Akdenızden Mıstra ve Orta. 

Şaıkir Ziya, lbundan sonra komü. 'lir. - r.eıdıdme ve Süleymanı.n da istida ş~rka doğru büyük ıbir harekete gi. 
nizm proıpa.gandasından uzun uza. Pavlof Ömerin ihüviıyetini ve ile tıa'..eb eıyediL~ı ta!hiyeEüni•n bizce nşmekten ba?ka yapılabilecek bir 
dıya bahaetti. Birçak misaller ge. ~ücuıdu·nu tayine ç.alış!ır'ken neden doğru -0ım1yaıcağmı dıüıfJnerek o- hareket yok ıcli. 
ti'Nll. Tercüı.-r.e edilen b.tı sözll'r Ü- Omerin alnınıdaıki benden bahset.. nunda bu ta•lelbi'nin reddine karar İngiltere adalarına karşı bir ta. 
ooTrn-e Paıv}of söz istiyere'k Şakiır miyor. Çüri<ü bu husus ı'otoğraL veriJıınesini yüh"Seik heyetinizden arruzun kolay bir iş olmıyacağı ar~ 
Ziyanın Sovyet hükumetini tcökir larda twbLt edforıli~ oluyor. dileriz. tık iyice anlaşılm:ştır. İngil;zler.in 
etitiğiıni, malhlkemede valnız müek- Paovlof sünnet oLmanm İslamlık İddia nı..aıkamırun bu sözleri zap üç seneye yakın bir zamandanberi 
kiliıniı müıdafıaa eıtmedi~;ni. ayni za. i~in bir vedbe olduğunu söylüyor. ta geç:ri:lid:ıkten sonra mealleri ~urmaksızın çalışarak meydana ge 
ınanda M<lia makammın da yerini H_aı:J!b.uki -~;T.i.islür.nan ve Ttiı·k olan Sovyet n1aıznunl1a•ra tercüman va~ brdıkleri müdafaa kuvvetlerile ln. 
ttit!'n:ır,;: imed~ni söyledi. bn1Çdk sunnetsz vatandaşlar var. sıtasi~ amlatıldı ve kıarar verilmek giltere kıyılarında vücudcl getirmiş 

R d
• l • · 1 dır. ÜıZere celseye y.a.rım sa&t kadar fa- o:dukları tahkimat ve tertibat ve 

US 8 ip er;n ·n rO Ü Her 'l."lü.rk ve Müslüman için sııla verildi. ayrıca İrlanda adasına gelmiş olan 

Şakir Z»ya.nın cRus edpleri bü- sünnet olmak ıkat'i bir emir de _ Tahkİk3.tın tevsii talebi Amerikan kuvvetleri karşısında ar-
tün dünyaya loomünirzm aşılamak ğiLdir. Nerede kaldı ki sünnet ol- tık Almanların da böyle bir mace-

KUPONLU· VADELi · M~VDUAT 

VARLl61NIZI TE .N EOEQ 
l 

• 

fiEQ AYIN BIRiNDE ·PAQANIN · ~AI Zl ·Vt:Rili~ 

TÜRK·TfCARE·T· BANKASl·A·S· 

AYDA 10 LİRA TAKSİTLE 
T~a m lli;t.crllerimlz için pırlantalı ve elmaslı sa.a.tıerln ıe:ıi modelleri gel_ 

miştır. ~11 .gibi 15 ~ne ten~natlıdır. Taşradan sipaV; etmeıc ıstiyenlere 
k.ataloğ gonderılır. Mtktubla <İstanbul posta kutusu 184> adres'Jıe müracaat. iGtİ'~'QTları. sö:oüne Pavlof şu ceva. manın fayda ve maıhzurları ctra- redderlildi raya atılmak İstemiyecckleri tahmin 

bı verdi: fmda ta:biblerim.i!Z arasında türlü Son celsede reis mahkemenin olunabilir. O halde geriye tek bir 
- Bu ıkat'tyen doğru değildir. fikiT ~htLlafı da vardı\!'. kaırarını maznunlıara b!.lıdi.rdi. hareket kalmış oluyor, ki o da Mısı 11••••••••••••••••••••••••••1t1ııı. 
Bunun üzeriın-e Şakir Ziya bazı ÖmeTin sünnetsiz oluşu en ilmi Neticede; Sovyet maznunlar la- ra ve. Ortaşarka doğru olan hare- EKZAMi ınisaıller getfrdi, bunları anlatma- esaslarla izah olunmuştur. Artık raıfından taallldkatın tevsii hakkn. reket~ır. 

sımn sclb<?bi Pavlofun mahkemeye bunu tekrar aramağa ve soruştur~ da ileriye sürülen talebleıi yerin- ~ıhver. devl~tleTİ, General Ro. 
ilik geld~i vakiıt elinde Maya - mağa bilmem lüzıum var m1dın·? de .gör.ülmiyc.rek reddiıne, Süley - melln e~rınd~~ı . mihver ordusile 

Ekzemanın ilacıdır. 1-"""""1..!nın· k:..abını okumakta ol - Pavlof Ömer'in sünnet olup oL _ı.. Elageyla dan kıncı d f k .. ·11..vv»K.ı "' - manı.n tc.ııuliye ıtalebinin de 1e1di- . 
1 

e a oma u2e. 
anası olduğunu, Savyatskaya An- matlığı. ıharı<lkırnıc:La ~ıhid ola:·ak Ö- ne ve ıbütün marz:nunla.rın mev!ku- r.e m~kabıl taarruu geçerek İngİ
sMclopedi adlı lkitabım 55 ind saıy~ merin tevzesini ve diğer akraba - fiyet hal!erinin de'\·amına ve maz- lızlerı tekrar Cebeli Ahdarın Şark - Yara ve çıbanlard.ı kullanılır. Her eaanede kutusu 50 Kr/l.ımm"' 
fasın1da Ma-yakavıskiniın eserleri e. lar:;t;1 ~öster_iyor. M~sele bi.zce en nunlar<lan Pavlofuın dediği gibi İ.:;. kenarlarına kadar . y,üskü_rttükten ------ -----------------------
d~ e>lm.adctan ziıyade propaganda !kat 1 bır şekırr~ malum ıtken _buı:.u taınlbuldaki Sovyet ·konsoloshanesi s?nra tevakkuf eyledıgı tarıhtenbe_ Karar Hulasası dır 
olduığu yazdı. bulunduğunu söyle- daha ba"1kalar,ına sorn:ı;aık.ta. bır lu- şoförünün 2 ve 3 Mart tari•hlerin- rı gpçen aylar ~arfında bu orduyu 
di. Kendiisiınin Sovyetleri tahkir Z';ID1 yıokltuıı:_ sanırım. Omerın ~ahsı ,de keınıdıisine lbenızetiQ.en)1{ tevkiıf durmadan takvıyeye çalışmışları ve 
ctmedi,ğini ilAve etti. bı.z.ce. en saglam €Saslarla tes.bit e. eıdiliıp edilmedi'ğinin tahkikine ve Malta adasının tabi tutu!duğu ağır 

M
. k ' ·clilmıs buhınm.afktadı:r. $ahid1crin edilımi.ş ise ·bu sebeıbden mi tevkit ve devamlı bombardımanların hu. 
Una aşa ar vıC'l'f!Hri ifade. elimize ge<;en fo. edildiği lhak.kımda İstanbul Eı:rıni. sule getirdiği rrisbi emniyet içinde 

Bıu aıı"tda Pavlofla aralarında tıoğ:raflar bunu a<;ıfoça göstıenn0tk.. yet mıüı::lürlüğ'ünıden t-cz.kere He yap:lan bu takviye oldukça önemli 

baızı mün.abşalar oldu. Pavlof a- ıtedir. maılı1.mat alıınmasına, Kornilof ta- olmuştur. 
1\'Ullcata: cGfüünıç sözler> isnad et.. Büyük b vullar raıfından teıkrar dinlenmr!:ri iıste- Acaba, bu müddet zarfında İngi-

c 42/798 
MlUJi !Koruma. kanununa mulıalefetten Di'Wlllyolımda 4 No. cb maınavlıJıı 

tticaıreWe meŞpl Şükrü ollu Nabi. baı1dnmda İstruı.bul Asliye i:dncl ceza 
~nde cereyan eden malık<'meıii nıe1iceslınde suçlunun fi.iıli sa.bit ol. 
d~ Milli Koruma kanununun 31_59 uncu maddeleri mucibince yit-nü 

beş lira para. ccız.ası ödeım.esbıe ve yedi gün müdıdetil.e dük:kan~nm kapatılma. 
8IJlll. ve h iiküm kat'l!eştiğ.!ınde ÜC'.rdi suç'~ aftl olımalk üzse Son Posıta g.a_ 

zetasinde ~ltm.eısliıııe 5.12.9.U tarihinde bra1' verıiJ.dıl. «5210:t 

tiı. Avuka.1:, bom'ba patladığı va;kit Ömerin •kencUısiınıtn hüNiyetini nilen Kiı:ikor ve Öjeni Abdullah • Üz ordusu da takviye ed:Jebilmiş 
!hunun boo:n1ba değil kestane fişeği ta.yine yan.yaıcak her türlü dem tan !kafi doreocdoe izaıhat ahnmış midir/ Biz, İngilizlerin Uzakdoğu. İ İ 
diyerek l<endi>;iui güdünç ettiğini ve emareleri ortadan kaldmru; olduğund<ın Karnilo[un bu talebi- t· maru, kaim' oldukluı güçlük.. nhisarlaral stanbul Baş Müdürlüğ :inden: 
iliııve etti. ohnıası her !halde kendi ba.kunın ~ n~n de rcdıdi.n{! ve Adapazarında ere ve hatta bidayette Ortaşarktan 942 nıaıli yllr.nıda tıl'areoıln tırz anbarlaa'mıa getoodt obaı tn.ııminen 5000 ton 

Bundan sonra Kornik>f, vaktile dan yapılması lazıım gelen husus. Peibuçıçu mahallesinde 72 numaNı- bazı kuvvetleri UzaLdoğuya nakil trımın nakil vesaitlia:ıdeo a.nı1>arl.a.ra. nakil ve ~f iııi a.çLk eksiltmeye konul,. 
otwduğu apartıman kapıcl'Slmn lardandı. Bunun giıbi Ömc-re aid h ev de oturan baıkkal Celal Şen- mecburiyetinde kalmış olmalarına muştur. 
ınahkemede ıkıel'ıdisin.i tanıdığı hak olduığunu söylenen büyük bavul- kardeş ile aıyni yerde bulunan Zi- rağmen bu suale cıE.vet» diye ce. Muva.lkkaıL ~t 375 J.imdır. 
kındaki ~adetine itiraz etti ve ların ortadan "'a~~l...-}mıı.c: olmasını ya Q.,,.nlk.ardeş '\"e bavulu Üs'küb . vah vereceğ'z. İngilizlerin Ortaşark ~ _ •uv ~ ~ l k ist~n ş~ııaa:neyi görmek üzere hereön ve ek.slMmeye lşt.ira.k için de 
sı.mla-rı sayl-edir. bize lbir delil olaraık ileri süımel.e- den getiroi'ği söylenen Belgüzar itan ama zorunda kaldıkları h er 22 Ma.YIS 942 CUma r;önü saat 15 della3müdür'lüğüınÜ7Je müraeaatlıa.n. $5223ıo 

- Öteni 28..2-942 wihli ifade • ri doğru ()larnarz, belki de bu ba- Şen'kaırd~n Süleymamn ifadeb; , kuvvetin yerine bir başkaı>ı mevcud 
sinde Ömerin 1,56 boyda olduğunu, vulları bizzat kendi'leriı saıklamış rinin do..,Onı· olu:p olmadığını anla. olduğu gibi buiın bundan bir iki 
ehliıv.uku!f 1,62 boyunda olduğunu olabilirler. mak mak.<Xldile şahid sıfatile ma- ay evvelki bazı yazılarımızda ilerı 
söy\lü~rlar. Ö}eni bundan ba~a Diğer tara.itan ta!bibi adli Behçet hal1inde ıdıinlenmelerine ve bu hu .. sürmüş olduğumuz tahminler dahL 
<bana gelen zatım boyunu benim Kamayla profesör Pajonun din • sustaki neticenin telgrafla mahke- linde ve yukarıda yazdığımız veç. 
büyum kadar o1duğuınu söyledi. lenmeler.i ilın~ıındaki talebleri de meye ~önderilımesine ve muhake .. hile son zamanlarda ayrıca Ameri~ 
Hafüuıki ıboyum 1,53, Ömerin bo. yerısi:zdir. Çün!kü her iki' zat da menin dıe aıyın 13 üncli Çarşamba kan kara, deniz ve hava kuvvetle-

.. yu ise 1,56 olduğuna göre bu şah- verdiıkleri raporda söyliyeceklerL saat 9.30 a ıbıralkı.lması.na karar ri de gelip şimali Afrika ve Akde. 
sın Ömer olmaması lazımdır. Son.. ni yazımı.iŞ bulunmaktadırlar. ver~lımiıştir. niz sahalar.ı nı takviye etmişlerdir. 
n lbana gelen şahsı ~yi görmemiş. Di;ğer bir nokta da Pavlofun son Hatta lngilizlerin, Ortaşarkta zayıL 
tir. Burası ıkaranhktı.· Zıaman gü'lllıcde ı:konso'loshaneden çıkma- ZAYİ - Xüfus tezkeremle askeri tt-r. lamamak için Uzakdoğuyu biraz ih-
gegtiği içiın dE İ'y hatırlııyamaz. Res dıığı m.eırkezinde iıdi. Paıvlof Sovyet ~ ves'J'ıııımı uy! et

1
im. Yoollerinl çıka. mal etmiş oldukları bile söylenmiş. 

mimi gösterdikleri zaman tanıya • kıo:nsoloShancsi şoförünün m.ah:kı:!. rıa.ca.ğ"mıdaaı ~ler"min 'hükmü yoktur. tir. 
mamı&. beni ~rünce tanıdım de . mede ,şahid olaraık dinlenmcsi.ni, mMLc Felll'3ri, Yok\ı!7b:ışı numara 

22 
Mevsim meselesine gelince: Bu. 

miş. Omm içiın bunlaTın dinlen - bu zatı.n :kcndrisiırıin 0 g.ünlerde dı. 00 Ma"4ıa;fa. Setı gün Mayısın ilk haftası içinde bu. 

Temyiz mahkemesinin 
bozduğu hamlet davasına 
dün yeniden baş lamldı 

(Baftarafı 2 nci sayfada) 
müştük. Kaıraır çok yerindedir.» 

tl'çüıı.eü oltıra.k Muhsin )!;rtUğ nııla ~ 

diyeceği sorulmuş, şu eevaıbı vermiştir: 
c- Ka:mıra uyulmaımaı.ını taleb ede. 

.ilim. .Mcıy bde ya,za:!Q,n • y a.ı.ıla.r ga.raza., 

kine ve ıhakaııet.e müsten•iddir. Eğer bun.. 

ıla.T te.nk.4.ı m.ıdıiyelindıe görülürae o va.. 
Wt oJ'tad!a. m;ı;tbw.t suçu diye bir şey 
klOınama..ı kaıb ederse aleyhimde de me.sini lı:Jtiyorum. Ben Kirkor için ~arıya çılkmadığım söyli.yecek a _ lunuyoruz ve bu esnada şimali Af-

.rra--elL>-~ v,,,.,ıldıgıv gı"b· de1ı' de d d w ZAYİ - Tramvaıy tdarestııden aldı. 'k ··11 . d b .. ""k b w ""' =-• .... ıut: J°"',. ı • aını ol .ugunu ifade ediyor. ......_ 1 ilt.Jm .• \ la<' rı a çor erın e uyu ve ogucu sı~ 
medfm. Alklı haıfif d€dim. Tekrar Abdurr_,_ ___ bı""'e Pavlofu 1:ıı.. ti .... pa&oyu zay e ' yenısın a. a. ki 1 h kA t k ·· 1 · olsa, bu iktıırara uyuılma.ması llzundlıT ... ö;uııı=ı "" uı.- tmubın eı*w hükümsüzdür. cka arfa ar

1
e a ı ço guç eştıren ı,getiril~rek dinlıenımesini, bu yüz. tiyar Ruıs diye tamtııyor ve onu um ırtına arı başlamış bulunmak Şehir Tiyaıt.rola.rı müdiirü ·Emin Zeki 

,. Yazlığa Gideceklere : ~ 
BASiR KOLTUK 

ve MOBILYANIZI 
Her Yerden Ucuz 

lstanbulda R iza paşa :rnkuşunda 

66 No. AHMED FE\'Zİ'nin 

ASRI MOBİLYA 1 
---~ Mağazaı;ındara alınız. _, 

DER MOJ EN 
YA.~IK, ÇATLAK, EKZEJ\IA ,.e 

CİLD YARALARINA fel·kaliide iyi 

relir. Derinin tazelenmesine "~ 

yenilenmesine hiunet eder. 

" HER ECZANEDE BULUNUR. den isti'Yorum. o güne kaıdaır maznun olarak gör- 'lıiooıııet llscsiınde c2ı4> tadır. Fakat, bunların harekata tam Coşk:un ka.JW1a. llYll'lup, uyuıımam:ısı k'l!Y. 

1ddia makammm mütalaas ı memize ve tammamIBa da esasen ()rha.n Çoralıçıoğlu manasile engel olabilcek lerİnİ söy. flıyefrni yük&i< mabkemeniın ta.kdirlne 
jrrjkan yoktu. Ancak 1 MarttaJ1 I lemek doğru değildir. Bundan ev. bu-.akm1Ş; N~yitt ErluğTul ayni ceva.bı dlr ~ 1.ıeo:ıvuzdilr.» 

Ma$unlail" (ıtauaiı~an taiJ'ıkika. 
tın ıte\•sii ha:kkında ileri. sürülen 
taıl~b'lerc aid ne düşündüğü iddia 
ımaıkamcından soruldu. 

sonra onunla meşgul o1ıuyoruz ve F R E N G velki dünya harbinde ayni iklim \-er~; 'l'rumri Efka.r neşıiya.t müdürü Dom~t.iır.' 
ı ..1" • • t k"b b 1 B l h · d.w b h d T Oilı:ıd B:ııba.n ile sahibi Zeyya.d Ebüı;zlva. '<:enuıs nı a ı e aş 1voruz. un. ve şart arını aız ıger ir sa a a em ~tüt.e:ı.k.iben muz:ııkıereye çekilen malı. 

~füddeiıumumi başmuavini Ke • 
maıl Bora iddia .maıkamının mü ta. 
leasını şöyle izah etti: 

c- Sabıır '\"e tathammül He sa
atlerce diınl-eıdiğimiz Pavlofun söz. 
lerlnde hak ve ha'kilkatlen ne ka. 
diar uıuı.klaştığını söy'lemeğe Iüızum 

l l lk
. ld ~ b' · · d b k l d b" h kıamro. uyutmasını ist.emiş1ı~rdir. 

(an evve onun ~m o Ur;Ul\U ı. Belso"'g uldu"'g u muz ayı ıçın e üyü ö çü e ır a~ keme, maıhkemej tıemynce gii terileın 
lip rt.anımad~ım 1·.ı için aramağa, . reket yapılmış olduğunu harb tarihi 1\lüclklıelıınnoıni Orhan Köai ise boz_ mucib soobLeırıi ''ıı.riıl görerek nakız ka. 

nerede vaıtıp ıka1L~tıfüm tahkika da na tutulmamak için kaydeder. Onun için, şayed Mihver ına ıwaır.ırını.n rııhuınıu teşkil eden yu'k:ı. m.r.ma uyııt!nıa.sıııvt, da.vacı Celalıet.tın E. 
lüzum görmüyorduk. ES İ\."İ iLAç: devletleri gerçekten böyle bir hare. nh -Oıtıyd:elıt:lğlmtz cihete itiraz ed~re.k. zmeııin femğ'aıt c.1ııniş ohnn 1 seboblte 

Pav1oiun 1 Marttan c-vvel eben • P rotejindir. kete teşebüs edecek olurlarısa iklim bu clb('ltfeın n:ıkza ilıtiba edllrnemesinde l\luhs!n Ertuğrul, Emin Zeki Coşkıın \C 

n~on901o9hanedl(I ihasta yatıyor _ güçlükleri ve imkansızlıklarile kar- ısraır göstıermlş ve: Nen~ ~utrol aleyblerlnd l ü.mıne 
dın:rı> yolundaki ifadesinin ne de. .. . ...... ...................................... ..... şı !aşacaklarını söylemekten ziyade <ı- ::\-la.hkıetnl" da.va m.enuu olıan ya. daVW'IUL1ll diişrneslıre ve bu dava dos • 

reoeve k~dar doğru o1duğunu bil- Son P osta Matbaaatı hasımlarının kuvvetlenmesine ma- ,;ıbau kill ııaJ.bıdıe dıe tetkiki flımaı et • yasilıe t.ronl"iz~ n::ıkz:ı.n geldiği anla. 
miyrouz. Ancalk iıki amme sahi<li hal bırakmış ve işlerini güçleştirmiş anemi.5 ve bu esaslı teu..ika-ttan ı>OJll'a slhn TaJat Arıienıel - }'('yami Safa da. 

L . l ~~ ~. ;:a•_.,;.ı...o;~ ~...Jt.Llı~llfu:ıdii.n4'ii-.. ...... ~U-Laıl.4.IOl:r.-.J.ıııa4o.1ıililı-....lı:ıa.-.~1MOnla......İllurJJJiö...~~ 


