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Suikast davasının 
dünkü celsesinde 
şahidler dinlendi 

Dö•tl ................ ,......ıu .. uı. D<hUl,., Barl .. 1•. T ......................... rou ... .ı ,.. ............ Polonyalı mühendis R omonski 
Başvekil ve vekiller dünSüleymanlanasıltanıştığınıve 
· t ·ı l .. h• b• neler konuştuğunu anlatıyor 
gaze eCJ er e MU iM Jr Maznmıla.~dan f!~leym~mn Sovyet 
hasbıhalde bulundular sefarethanesınde gormek ıstediği adam .. 

Dünkü toplantıda Başvekil hükumetin siya
setini geniş hatlarla çizdi, Dalıilige, Hariciye 

ve Ticaret Vekilleri de izahat verdiler 
Numan Menamencloftlu da önümüzde vuku bulacak inkişaflar 

esnasında takibedilecek esaslı hatları belirtti 

-Ankara, 16 (A.A.) - Baıvekil yet haldkında hubihalde bulunmut- Vekili; Cümhuriyet hi&nroetinin 
Dokto-r Rdfik Saydam beraberledn tur. dahili aiyaaetini iuh etınüı ve bil. 
de matbuat umum müdürü Selim Bafveki1 kıae. blr hitabe ile top. Na•a bu tiyaeetln takib ve tatbiki 
Sarper olduiu halde bu sabah Hal. la.ntı •ebeıblni anlattıktan ve hüku. huauaunda lıi.iktlmetle gazetecileı-in 
kevinde An\:ara, İ•tanıhul', Adana, met.in takib etmekte o1duiu alyue.. muvazi bir yoldan gittiklerine bil. 
lzmir ve Ba1ıka.ir ıazetecilerini ka. ti ıoniı lhat?.arda çizdikten sonra; yük bir memnuniyetle i~aret etmi .. 

Son iki &'lin srfındakl muhakeme celaelerln4e ,sehadetlttlne mllraoa.at edilenlerden dört sima· (S ld 
1erlne ilk 7etlşen Harlclye moto.lkltttılal Ali Kanmaz, Öme.rln Anltarada indlti T<ıros oteli • i a an sola) hldl.ae 
hWlseslnden az enet Öme.rln J&Dından reçen şofcir Ahmed Fabrt Uçar ve lnfl' .. •- tı~• 'k Ubl Seyfet.~ln, inflllk ._ ne "~ raralanan Blıiln Tokch 

but ederek kendilerlle umumt vazi. ıtıoplantıda hazır bulunan Dahiliye tr. (Devamı 6 inci sayfada) 

Uçan kaleler \ Mahkeme suçluların 
Filipinlerde_ ~ tabliye talebini reddetti Lav al 

kabinesi 
beniz işe 
başlamadı 
Mareşal Rundsredt 

işgal ordusu 
komutanı olmuş 

Laval yeni kabinenin 
listesini Mareşal 
Petene vermit -

Amerika Fransaga 
karşı alacalı vaziyeti 
yakında bıldirecek 

-
V'dı7, 16 <A.A.) - Resmi mabfl'ller 

Jı:Mıilnenln karuıue tekli bakkı.nd3. hloblr 
fl'J töylemi1orlar, kabinenin 1>a aktam 
~ll e4illne91 :lbfün•ll vardır. Lav&llD 
procnmını ı.ır nutukla deralll oklUDJlll 

(Devamı 5 inci aayfada) 

1 
lngiliz haberler nazırı Rauf 
Ortiaya bir zıyaiet veroi 

Nezaret 
binasına 

bayratımız 
çekildi 

Berlinde de Krupp 
sahibi Türk heyeti şe
refine bir ziyafet verdi 

Doluda 
b8camlar 

devam 
ediyor 

Şimal kesiminde 
Almanlar yeniden 
arazi kazandılar 

Japon gemısı 
batırdılar 

Birmanyada Japonlar 
petrol sahalarını 

işgal ettiler 

Vaıi~o, 16 (AA.) - Harici. 
ye Nazıdiıntn bir tebliği: 

Tuğgenera.1 Royoı'un ıah:ıi ko. 
mut .. ı akında bulunan 13 Ameri... 
ka bomba uçağı Filipinlere kadar 

Sovyetler de meskun uçmuı ve birçok nokt3Ia.rda düşma. 

bı·r mahallı• aldıkla- na taarruz etmiıtir. Manllla yeki
n.inde Nikole ha.va meydanındaki 

?JQJ bildiriyorlar birçok bangaıflar Ve UÇUf yolları tah 
rib edilmiıtir. Lüz.ıon ad.aeında Ba . 

• t&n au kıyııı açılında bir düıma~ En-eliti ıünkü mahkem~e samlln arasında bulunan n muhakemeyi dinli.ren 

Ber/ıne göre Ruslar yük. cemiai batırılmııtr. Mindanao. sovyet •Jaruıı Tasın memurıan 

b 
· d T 

42 
da Davao yak.ininde Japonlar tara- Ankara 16 (Hususi) - Yakında :Re.,tırceza maluccmesl bu mevsim haflalar 

zr ag a , 1 taggartJ fından 1-al edften bir hava elanın_ fah Tlpuru hUlseslnde suçlu olmak PD ca meraklı dava cehele.rinln cere,.an~ 
kaybetti/er da. bir dütman hom'ba uQlliıtahrlb nı altında buhınanların muhakemeleri sahne oluyor drmstır. Dıin ltlr l>uçu 

__ • edılmiı ve 'bir çokları da tı .. ara de •JUi mahkemedr başh1&CJttından •.. (Denmı 4/1 dPI 

Berin. 
16 

(AA ) A 1___ uiratılmı-ır. Davao körfez.inde iki M s 
· · · - unaın. or. deniz taııtına isabetler olm ve •• d •• 

duları batlrn.?1andanl~iının teblıiiz (Devamı 5 inci aayfa~a) uzeyyen enar un 
Şarkta, duoman bırkaç noktada ' 

~e:~;;,:~.::~···~;~ ·= Ergani istikraz Haseki hastan · d 
--o--

Cephenın merkez k.eaiminde u... tah ·ıı • • esın e 
aü ile irtibatı keailen Sovyet kuvvet VI arının b. k d. 

B. J on albayının terlnden mürek1teb 'bir grup, evveı.. .k . . 1r ODSef Ver k~~ıe:Sği gıda !°ad: k:y;;:::~!· :;ı;~.~:~~=~" :: ı ramıyelerı ı 

Bulmacalarımız 
Dlin llf6l'Cttittmb bulmacamızla 

deleri ve komprımesı LondJ.. Büyük Elçimiz Rauf Orbay ra yok. edilmifth, ' A.Dıka.ra, 11 <AA.> - hramı7eu "° 
('Yıazıaı 1 lnnl aa1fada) (Devunl 6 ind aa7fad•l riilıde 1 faizli 1933 Erpnl latuıru talı.. 

Bcrlln, 18 (A.A.) - 11 7ıldanberi bu ------~-------------- vUlerJ.nin bqtan J•Pılall teştdeslnıte, 111 

mesele Ue meş&'UI ohm Japon •lba11 ı 000 y - numa"'1aı. lkramln .IDbel etmiştir: 
Kavaşima, son ıünlenl• yüksek ıtd• ' un an ço~ugu 186.919 numara.ra H bin, 138.501 na. 
m:ıddelerlnl thtiva eden l>lr komprime ...-aya 15 bin, 11.5'18, 109.5111 ve 

formlilü (t::::~~~t~~:u::~.:;ına Bazı·ranın ı·ık gnnlerı· nde :s~:~ 5;.;~r::.:5• 'i,~,:~ ::~~~~ oama.ralara da 909 Ura •s:ıbet ctmlştlr. 

r ........ BUGÜN ........ , 

1 Hindistanda Gandhi Tllrkiyeye getirilecek 
kadarsevilen ve 

Yırna.ulstanıtan cetlrllmesl mukarrer de bulunmak Uure Kızıla1 Umum MU.. 9 uncu 8erl bulmacalarıma nlha)ete 

o.lan 1000 ~ulun barındırıla~k >erinin dürü do tor Ziya Tahsin Anün dıin sa. ermiş oldu. 
- temini makaa.dlle k.ıu1a1 ceiıılyet! tara. bah eebrlmiz.e celmlştlr. Bu !leri1e ald buhıwıayı hıllletrnfs 

Hindiıtan meselesinde adı lıncla.n yaptıtı'1nalda olan tetJrlkler ne. Umum l\lüdiır ötleden oura yanında olan okuyuculanmıı.ın bunları cön.. 

1sayılan a :Jam: Nehru 

en fazla duyulan liderin floelenm4tlr. ·• • Kızılay müıneutll Cemal oıdutu h•lu I ıJermelerlnl rica edttl:ı. ıo uncu ıserl 
hayatı seolJmlş GfAıİ Ja(tk.N ~'at Baltall. Baıtalbıwıma a1de.rek binayı söden hu acalanmızı bu,Unden IUbaren 

aaanı.d& ~-F..si .,aıın .-mue ma. ll"Jolnn1e Te -11 ııureUe tamiri fcln a.. 8 1 
(3 üncli a.yfada okuyunuz) nal eıııld :aaı*'ı:~ ~tıiiltt blaaaı mu. llıbclarwa iallmM nrmltilt. L JOl'1ll, J 

- .................................. - ... -./ yat* ·~ ~i& &ettikler. (Devam! S inci ..,tada). -

Konıer esnasında Bayan Müzeyyen Senar He hastalar ve hllstane 
müıtadhninl 

(Yansı B inci sa1fanın l ve 4 üncü ulur.1arınciA) ~ 



2 Sayfa SON POSTA 

simH Dlall:aleı -- Talihin gözü kör degildir r Hergün 
Avrupadaki istihsal 
A.-udrelini ve azametli 
Ç .. alış na f aaliyelini 
Bizde de yaratmak 

l Laz. mdır ____ J 
\Zil' arb devi, ~ıswı ~le ıılmış, 

~ zebun ln.saiıhtı önüne katlDJ.i, o. 
nu sliriıp &'ötürıi.yor, ne zamaD.A. ve ue. 
l'C)ıc kadar? Bu sualin oovabıw &.l~e 
vereml) o 1

• ller ne kadar Bay B.oosevelt, 
Jı.a.rbın daha iki, üç sene surecetlnl aö1. 
lu)oıraa. da onun da bizden çok. ta.ı.la 

bir şey bllmecliğin.I, slmdlye kadar aöy. 
leditl ı;OzlcrJe lsbat etmek kolaydır. neı.. 
ki üd 1>ene, bclk.1 uç rtene, ~l de dort 
sene, y nni sene, elli sene! Dünya, öyle 
bir donum noktasında lfulunllJ'or kl, o. 
nun yııtakUı.rında.n çıkmış •>lan mlb\·e. 
rlnı t.dcra.r -,erine oturtacak usta elini 
bulmak kolay deifldir. Sulh akted!Lie 
bile kaı;ıd iıshinde kalacak, harb devanı 
ctıiğı muddctçe de, zaman zaman beıkl 

onu yalnız kitıd üzerinde &'örecek~. 

l'.'akııt, bu na.tamam 3ulh ile kuvvede 
yaşıyan harb arasında., fi'\) :lnlık, be ki 
de senelerce, ş:ıştmlıktıın 'lC perişanlık. 

tan başka bir şey göremlyccıck\.. Bı.lya 

yaınnıyahm, hakllnıt böyledir • 

İ.çlmlZden çolıı kiı:rlini talihinin &iilmesiıı:t bekllyerek ~ırtr. Bö1Ie bir 
ha)~ boşuna har~ l'Ö.SÜ ile b:ıkablllriz. Talihi l'fAecck diye beldem! • 
yelim. Bir lşde muvaffaktyel.i temin için hayatınızı talihe batlamamalısmız. 

pekW bWr. Ona llyık olma.tı bilirsek talih bizimdl:r. 
Ban ld.1D$eler 1ııln ctalihll!ı> deriz. Araştıracak olursak a-öriirüz k.I, bo glbl 

insanlar bir işe girişmeden evvel muvaffak olmak lmkin ve ibUmallerlnln 
Ta.lihfn &'<ml kördür dfrler, hiç de drlildir. O kimin başına Jı..on:ıcal'uıı Jtaçto kaç oldutunu hesab eden kimselerdir. 

[ • ar aberle -1. .. 
. 

Önümüzdeki bu karanlık dünya. dev. 
rln bu gö7le b kacak olursak, ıörü. 
ruz ki, burünkü hakiki dünya h:ırbi. 

bütün dilnyad;üd ln.o;anlar _ ve hatta 
hay\'an.lu! _ iı-ln müştere~ olan bir 
mll5lhe'tlr. Asıl muvaffa.kıyet, aaıl mu_ 
Eafterfyet, 1>n müştttek mııslbcte karıt 

ya.pılatıak müdafaa cldalinln neticeleri 
ile ölçülmek lca.b ediyor. Biz de, bütün 
dlinnı ile blrllktt-, böyle bir cleTir lcln. 

G_~~ino.~an .e~_lerine Müzeyyen Senar, dün Ekmeklerde mısır 
goturduklerı tuccar - Haseki hastanesinde miktarı yarın yüzde 
ları soyan kadınlar • • 1 ona indiriliyor 

Gazinoda lanııılmq, içki 
deyiz; ctrafımıa bu ı-özle bakıp bu rtih cilemine evde devama karar 

hır konser verdı 
lle yaş:ıtmk ft ç:ılışma.k mecburiyeUnde verilmif, i§inii§ ıonunda evden Güzide ses aan' a.tUrlarımızdan ı bukacı Hasan T ahsinin refakatleri. 
bulunu.rorm. ayrdan tüccarlar cüzdanları Bayan Müzeyyen Senarın bir müd- le vermiştir. * nın yerinde yeller eıtig"'ini det evvel belediyeye müracaat ede.: Konsere başlanmadan biraz ön.. 

Muzaffer olmak içhı 1aşama kudreU rek hastaın.elerde tedavileri yapıL 1 ce 'kemani Necati Tokyay tarafın. 
ı-östv:mek fca.b ettlit sıuna.nlann önün. görmü!ler.. makta olan hastalara konaerler VCT- dan hastanıc aa?onunda toplanan bil 
de bıilunuyoru:t. Hansl millet, llu ba • . . melt iatediğini yazmıttık. tün hastalara Bayan Müzeyyen Se.. 
kundan ken:Us1ne lyl müdıı.fa'A ıılliıhla.rı Evvelki gece Sırkecıde bıı~laya.n Be1ediye. sa.n' atkarın çok in<:e ! nar namına a:hhat ve net' e tem en. 
tembı edebilirse, h:lnı:1 mem.Ieut bu sa. bir dostluk Kara.gümrük.te. garıb bh duygularla izhar ettiği bu arzuyu nilerinde bulunulmuş ve bilahBTe 
hada yaşama klıdretl ı-östulrse bu,rii.nkii soygunculukla 11<>na ermıotır. • memnuniyet'te karşılamıo ve konser ıan" atkar konserine başlamıştır. 
büyük clthlln loinden o ~uzaffer cı - Ta§radan mal almak üzere şehrı. lerin verileceği haatanleri le.bit et.. Hastalar san'atkarı büyük hiT he. 
caırtır. ne. hnrbc resmen ı:ıtlralc etmlş m ize ge!en iki tüccar evvelki gece mi:tir. yccan ve ~k içinde dirılemiş ve 
olJ113k vey-... olmamak, u:ıd iıttrlne y:ı_ Sirkecide bir içki!. gazinoda oturup Programa göre Bayan Müzeyyen kendisine teşekkür etmiflerdl'. 
zılaoak bit t:ıkını ~tırlarda.n ibaret bir eğ!enirlerken Saime ve Faika adında Senar ilk k'oınserini dün saat 16 da Komıer<len Mmra bir hemşiTe ta.. 
şey, btzim cözlerlmirJ aldatan bhicıç iki kadı nla tantşm•ı;ı l a rdır. Kadınlar Ha~cki hastan esinde Kemani N t'cati rafından Bayan Müzeyyene bir hu
kellmeden ibaret bir şey~lr: b-ırbP ılr. la tüccarlar aras1ndn ba~l~yan .b~ Tokyay, cumhüşçü Şevket ve Dar. ket v erHmL,tir. 
mlş veya glrmemls. şlmdıye k:tdar ceı>. muarefe kısa bir zaman ıçınde ıçl ı 
bede ma.ğliıb olmuş veyR olmamış bü. dışlı bir samimiyete inkilab etmiş 
ıtün mllletle,a-Ibl. biz de bu luırbin için. olacak ki. gazinoda b.i..r hayli içki 
dey!z. Bı. dt bu umumi dünya müra. içen tara-'ıı.r, bu aleme Karngiimruk.. 
deleslnln ....,ucelerinilen herkesle bl'r:ı. te F aikaya aid evde devam etmeği 

Buhran gtlince 
annesile karısına masa 
ayaği 1 e hücum etmiş! ber hlsst.: alaeatı:ı! kararlaştl'rm!~lard • r. 

Etu b;.ı sözler dotru ise, eğer bu Bu suretile gazinodan kalkılmış, Suhanahmeddo Mehmed Paşa 
dotru sözleri suurla anhyor ve hayat Karagü.mrükte Sultan mahallesinde mahallesinde kanlı bir aile faciası 
1YOllıM'ımDl bu şuurlu ıörfü~te arıyor.. dd · d 70 1 ld ~ · d ·k· ı. d Sofalı çeşme ca esm e numa- o u&unu ve netıce e ı ı .ıı.a ının 

us, mücıa41clcye bütün kuvvetlcrlmbi ratı Nuriye adında bir kadının otur- ağLr surette yar.1.landıklarını dünkü 
atmı)"a mecbur oldutumuıu da bllmemlz. · _L • b 1 du~u eve gelinmiıtır. tcınlr t.e ımızıda bi dırmişti k. 
lazımdır. Bu harb, yalnu bir bra har. O d 

Yeni ahbablar burada ev ıahibi ün e yazd :ğımız gibi, carih, 
bl. bir ııeııls harbi, bir bava harbi de. 5 1 hm cLd 
tildlr: bu har'b, toptan bir hayat harbi. NuTİyenin de iıtirakile yeniden içki u tana C:, e Mehmedpa~da Şeh 

..... fruı kurmu•lar ve ıecenin geç ıa •uvar sokagında 1 S numaralı evde 
' lir. Bu Jıa;rat barblnln bütiin lcabb. - ,,,..., " lb. · 

at.erme. udar eal~nmiye devam et. oturan ve seyya.r e ısecılik yapan 
rmı lyl anlamak lisımdır. Bun•an do. • R d 1 • 

1 
iJerd.ir. ıza a ında 25 yaş arında bıridir. 

lRy~ır ki AtTUpada, bllı:ün bununa ı m 9F.akat dün aa.bah bu evden ayrı- Esasen aklen malul bul'Unduğu 
bir tı.tlbsal faaliyeti ıöu çarpıyor· En la R · 
ktiçük talıırib ft eıı kıicük lel.&'ih. .en lan her iki tücear da ellcrinicepleri- anlaşı n ı.za. dün sab~ ~vlcrın. 
bl.iyük lstlhsıl.11 lle, caıııırktn bütün mil. ne attıkları z.aman cü:rdanlarının d.e kahvalt: ederken, anı bır buh. 

B - ·,.·1ndekl paraların yerinde yel. ranıa kapıhnış. masanın.. ayağını kı... 
lrıtJn alnı buram bıırsm Ler dökiiyor. ıı. ve ly rak b la . H . f . 
tıln ıiraat maklnelf'ri :teferber edilmiş ler estiğini görmüşler, meseleden ra unun .an~_esı . anı eyl ve 

-•t ·· -•ün lly r Jı' 1• baberdar etmitlerdir karı•ı Haticeyı dovmıye baılaml§. bütün toprakların .. 1 u... e re o . po s . 
Milletler, solıık oluğa, buı-Unktl hayat Esasen za;bıtaca randevuculuk eu tır. 
harblni nzanmıya çalısıyorlar. Ettr, çundan aranmakta olan Nuriye ile Rıza bu akli zavallılığının teai
Türk mil~tlnln bu hıırbden muzııffer tüccarları soymağa kalkı~a.n Saime rile ne ya.ptığı.nı bil'mez bir halde 

· k d l k 1 annesi Hanife ife karısı Haticeyi 
,.

1
tmaam1 t'lth•onııak bu ,stlhsal kudre. ve Faika adınıdek ı a ın ar ya a an ~· vücudlla.nnın muhtelif yerlerinden 

Unl. bu aıa~·ıı çalışma faalye'Jni '~ mışlard ı r. ---o aiıt ıurette yaralamııtır. 

Abdülhak Hamidin 
eşyasını refikası 
Maarife verdi 

Şair Abdülıak Hamidin refikası 
Bayan Lüsyen. Ankarada lr.urulmaeı 
kararlaştırılan Harriid müzesine k.o_ 
nulmak üzere pirin hazl ıah.st eş.. 
yasını Maari.f V ek.illiğine hediye et 
miştir. 

Bayan Lüsyen tarafından dün 
Maarif Müdürü Muhıin Binale tev. 
di edilen bu e,yalar arasında ıairin 
Bükreş aefateti başkatibliiinde ve 

Londra eefirliğinde iken yazdıiı 
ıimdiye kadar hiç bir yerde neıre.. 

dilmiyen bazı eıerlerile yazı kalem. 
leri, bir to&bi·h vesair ef,Y'asl bulun
ma.ktadıT. 

Muhısin Bin.al Bayan Lfuıyene te
ıekkürlerini bildirmiıtir. E,yalar 
dün Maarif Müdürlüğü tarafından 
Ankaraya gönderi?miıtir. 

---o,---
iaşe müsteşarı geliyor 

Bundan •onra una mııırı 
lırıncılar karııtırm ıyacak 
lar, bu mretle ekmeklerde 

yapılan hilenin önüne 
geçilmiı olacak 

Bugtin t'ırmlarda dnnelı imalinde 
lrallımıl2ın unları meyd!ına. ıetlren 
mısır ve bufdaylu değirmende ayrı 
ayrı ötütülmckte ve muayyen nJsbet. 
ler dalillinde karıştırı.Iınası fırıncılar 

ta.ralmda.n yapılmakta idi. Buna da 
sebeb, delirmi!nlerde yapıldığı tak. 
dlrde Ud defa muamele vera-lslne tA.. 
bi tuhıJmalan idi. Bu ll!Ulün mah. 
zurlarmı gözönliT.de bulunduran ala. 
kadarlar mısır ve butday anlarının 
dei!'lnt1tnlerde knl'ıştırılm:ısı lç)p e. 
mir w.rmtş'lıerdlr. 

Dün değirmenlerde öğiltillen un. 
lar ~ 10 nmırı lhUva etmektedir. Bu 
unlar bncün fırmcılara teni ~llt. 
cek \'C :ranndan IUbaren satışa çıka. 
nlan ekmekler % 10 m•sı:r vnonu 
tbtlva edeceiJeraır. 

Şehrimizdeki zeytin 
yağ f iatları ne 

zaman ilan edilecek 
Zeylinyai tüccarları, Ticaret 
V ekciletinin te•bit ettiği liala 
14 kalem mana/ bineceğini 

aöylüyorlar 

Ticaret Vekaletinin zeytinyağı 
aatlı§Iarı hakkındaki ka'l'9.rı dün böl 
ıe İaşe müdürlüğüne tebliğ edilmiı 
ve bu mesele dün toplana.n fiat mü.. nibuf't bu çal~a.yı şukl,. llerf &'Ölii. Kadınlının feryad•na koşan za-

re«<rlı ılık i$ ııua ını. iş ve lsUb.'l'.\l ser_ Misafir diye eve bıta memw'ları giiçlükle Hanife ile 
rfs'nl bizde de )"aratmak libımdır. gelinini Rızanın elinden kurtarmı,_ 

lave MU.teşarı Şükrii Sökmensli. raldabe lcomiıryonu toplantııında 
er Pazart09i günü tehrimize gelecek mevzuu ll:ıahsohnuştur. Ticaret Ve. 
ve yeni iaşe teşkilatında tetkikler kaletiınin tesbit ettiği fİ9tlar iıtih~l 
yapacaktır. yerferindeki maliyet fiatlarıdır. Bu 

*** girmiş, gece yarısı tardır. 
- - --------- -- ev\ rovup k·~c nış Hanife ve Hatice baygın bir hal 

malların piyaııamıza nakli ıçın 

Denizde bulunan cesedin muhtelif mnsııflar yapılmaktadır. Bu 
Tutu§an bir motöı-de külliyetli de Haae.ki 'hastanesine kald1rılmllJ-

kend:r yandl Karagümrükte, Sultan mahallesin !ar, Rıza yakalanarak hadise etra-
masrafların da. buradaki satış fiatla 

hüviyeti anla§ılamadı r: na teııir etmesi tabii göriı1düğün. 
lLlldıırpaş:ıda.n Haliç Fenerine 80 de oturan Hanifen in evine evvelki fı.nda tahkikata baolanmıştır. 

balya ka.da.r kendir yük!U olauk a1t akşam F eıhi adında biri gelerek 
Ue l Salih bptan Sdareshı.dekl taşradan geldiğini ve orada bulunan 

oğlundan kendisine bir mektub ge.. 
tird iğin i söylemt.ştir. 

me o sn 
ıı:ŞarkÖY» motörii, köprii önüne gelilttl 

sırada içindeki kendir çuvalları ekıos 

borusundan ~ikan luVlkımlarl."\ tutuş_ 

muştur. Yetişen deniz itfaiye &'MIPU 

dt't"MI ra.aliye1.e bM lam ışsa ela ateşin 

binumcsl kat$1Suub balya.la.nn yarısını 
denin atmak meOborfyet.l hasıl olmuş. 
tur. F,trartan yetişen motöner de )'anan 
motörü b:ıtıntık tehlikesinden kart.ar. 
mışla.rdır. insanca ııayt:ıı olmamıştır. 
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Hanife bu ziy.uetten çok mem.. 
nu.n ka!mıt. Fethiyi gece yatısına 
evinde alakoymuı;tur. 

Esasen uydurma bir mektubla 
kad1ncağızı 1'andıran ve bu ıuret.. 
le de evde kahnağa muvaffak q}an 
Fe~i. gece al ayak çekildikten eon. 
ra yatmael için altına se-rilen yatak 
baıta Olmak üzere Hanif eye aid ev 
eı,yalarını çalarak evden ka.çmıgtır. 

Sabahleyin t,in farkına varan Ha 
nifeni.n vukubulan müracaati üzeri. 
ıne 1 zabıta bu cür' etklr hırsızı an. 

maldtadır. 
--o-

Oniverıiteliler ıinemalarda 
tenzilat istiyorlar 

t>nlveniteıı rençlentcn blr ,rop Vali 
"Beledl7e Bela! Dr. LAUi Kll'dara mil. 
raoaa1 elıleret. Önlvel'IUe talebesi için 
Aıtmalarda teıulllt 7apılmasının temi. 
nlDi dea rAım.lflenllr. Vll&J'et v• Belediye 
bu m6ırMlUi efntmda ıetklUer PP. 
mü.tadır. 8hıemal&rda VnlvcnltelUere 
~ 15.!0 :nil3ııeUııde Jıılr tenıı:lli.ı te. 
mbıbı• caiıtdaeaktır. ,.. 

19 Mayıs Talebe Cemiyetinin Dlinlril tehir tal>ı.mız.da Ahırkapı t>J. den · dün :zeytinyağı toptancılarının 
müsameresi ...arında Oankurta.ra.n -1ıllletlnde ıenç f'kirleri al nmı,tır. Tüccarlar ist ih-

d9 Mayıs Ta!C'be Cemlyetlo 22 ,;isan bl.r kadın ceaedl buUındııtwıu y:ı&1W4tık. ıııal mıntakalarlndan buraya kadar 
Ça.rpmb:ı ~ı Şehir komedi tiyatro. ı5..30 ,.aşla.rmda bclar &&hm.in olu. fiTitre, tenekeye doldurma, •ehimle. 
sunda bir mii.lamere bazırb.mı.,tır. ce. 111obflen bu kadınm henin hüviyeti tes. me, motörle ta,ıma, ııavlon; algor. 
mtyet reisi profesiir Klsım b-malJ Gür. blt edilememl.ııtlr. ta, simsariye. hallaciye ilah gibi 14 
nnın bir hitabesini mü~a.lub, l\lünfr Ridlse1e mliıldelnmumllJk el koymuş, kal~ maaraf gö"termi"lerdir. Ala_ 
Suret.Un bir konser verectk, Şehir tı. ocsed adliye doktoru tarafmclan morp kadat.lar bu masrafları bugün tetkik 
:m.trosu da bir komd1 oynayacaJı.tır. kaldırdm~ır. edeceklerdir. Bu tetkikler bugün so 
~-----------------------------::- na erenıe zeyt;nyağı fiatlarının ya. 

:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;,;;;;;;;;,;~---------------------~ rın ilarn edilmesi mü.m'kün görülmek 

(STER 
(STER 

iNAN, 
INANMAI 

Nurettin Artam cUlaııo t.a'kl ıı:Yan. 
kılar» da uŞehld düşen ballnao ba,. 
lıkh bir tii(Uk fıkra yazınış. Dl1or ki: 

«- .&tli.Dtık kıyıla.rmda H me~e 
11%UI11Utmıda bir balina olüsü bul. 
muşlar. Bu sava.Ilı balık, eretı ne öl. 
mtiıs delildir; (rlinldl eceli l.lıe ilen ba. 

llnalann kıyıya vurması a-örülmü7 
teYlmlen detlldlr, Bu r.:ıvalh balı~ bir 

t.orpılle, yahud torpil ona çan>~tır. 
Karalarda, bvalard:ı ve denlılerde 

bi.rblı-lnl bob:ılama.k için ellerinden 
C'elenl ardlarına. bll'&kınıyan insan o. 
Ju11armm D!'lll'l, demek iti, sa.Yallı ba_ 

1ıklara da dokunmıya. bB~ladı! 
zavallı balina da fil veya bll cephe. 
~ mi mmsubdoT O ela mı ta.ratı;m 

delildir?> 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

tedir. ---o---
Bedii danslar müsameresi 
• Bmlnönü Halkevindtn: 

Bayan Meral ve ta.Iebcıcrı tarafından 
25/4/1942 Cumartesi aksamı saa.t f21 ı 
de ~iz salonunda btdli cta.n. lar mü. 
samensl verlleceJı:tlr. Davetiyelerin bü. 
rodan &1ınmaaı rica olunur. 

---,o----
Mahrukat meselesi ıçın 

yapılacak toplantı 
Bu&"ÜD vll!,..ette ValJ ve Belediye Rel l 

Dr. Lütfi Kırdarm başkanlıtında bir 
toplantı ~cak 've ~hrln m:ıhnıkat 
'ıt etrafmclald tetkikler li:ı.erlnde &'Örü. 
fÜ}euktfr. 

Nisan 17 

Ba 'ık ta elkonan, 
Avrupadan gelen 
Nes ıeierden ınidir? 
~ Burhan Cahid _ 
·it ata.nbııl Türklyenln balık şchrıdlr. 

A Dıinyaııuı en ı-ıızel ve en boı balıtı 
is.anbul suları.ndadır. Bunu kluua lıi,, 
ımm yok. Fakat. hta.obul b&lkının, hattfo 

ba.lıtmın yat.atı o1&o .Bopzlçlndc otu.ı 
ranların bluaı; aydır balık yuzune bas. 
ret çekt1klcrlne Jdm inanır? Ne oldu, 
toprak mahsulleri ~~ d.-niz m.ah. 
lıiklan da ~ diyara mı akıp g,ttıler7 

Hayret edecek b1r no ta daha, 'J f'ktük 
tutulan kefallar, kaba lııılıı;J.a.r kilosu lkJ 
üç liradan gidiyor. Halbuki ista .• bulun 
bu mevs!mfnde en ndıs w;alkan ba :kları 
bu fiatın dortte birine müşteri bula • 
ma:ır.lı. Kanı.da kurak olur, mahsul ;ra. 
nar, sulak ohır, mahsul çilrür. F ka.. de. 
ntzde ne oluyor ki balık çıkmıyor? 

Meş&'Ul olmadıtmı için sebeb n ara. 
mıyorwn. Yalnız istanbulun bu tabii 
1ervet1nl maden da.mıırı ~bl ~letmekte. 
ld k.usurumuzu deşmek isterim. istan., 
bul balıkoıl.ıtı ;ittikçe sönüyor. Eski 
dalyancılar kalmadı. E ki meraklılardan 
es~ yok. Tutuluşu 1pt.idai bir ıena:ıt 

halinde, satılı.şı aynk esnafı elinde ka. 
lan balıkçılığı modernize etmek için bir 
\'akitler htısa.cı Veki.leUne blı.l:h blr ba. 
~Wk enstttüsü kurulda. ~ına bir eo. 
nebi mütehassıs geUrildl. Blrkaç yıl b!:r 
b9 mil7orı lira mrcandı. Fakat bütün 
işi Türk ı;ularınd:ı sondaj ıııpm:ıktar: 

ibaret kaldı. Halbuki onstUüyü kuranıa. 
:rm hedeft ba delildi. Türtdymln lab i ser 
vetelerfnden blrl olan deniz mahsulleri. 
ol de batur, kömür madenlerimiz l'ibl 
lslet.mCk ve memleketi Laz.e npıaıtlarlı. 
zıena1nleştlrmek istiyorduk. Buna ~üphe 

J'ok. Fakııt tatbikatta Jrösterllen bı:ce • 
rikolzlik bu mliesseseden beklenen ran. 
dımı:.ının alınmasına ınJ'l.nl oldu ve enaU.. 
tü kaparıaı. Halbuki başlanan işi de • 
vam ettirme\., teknik eksi.itleri tamam. 
Jamak, müesseseye batlı bir de aoi't* 
bava deposu -re konserve fabrikası kur. 
mak pek m" ündü. .Bazı me\·slmlel' 
müşleri bulımdılı lçln tekrar denize a. 
ttl&n balıklan l'ördilkoe yürekfmlı ,ı.. 
llJ'OI'. Nimeti tepmek, serveti ıokap at. 
mak nan'körliitünll yaplıtunu için baZI 

mevsimlerde baldı: bl:r.ıe lüsüyo!' ve keu_ 
d isine klJ'!DCt bilir m ü.şterl bulmak içi 11 

kim b1U:r haıııt diyara akıp rldlyor. 
Htt Is b&şlAngıçta verlmll olma:t. Fa. 

uı a-eçlrnen kısa kr.rilbelerden sonra 
her şey yoluna ,.ırer. Yeter ki işe ede. 
btyatta.n defi!, altabeslnılen, .-r;ımcrfn. 
den başlansın. Şükür, basm'l, kağıd , de. 
m r tabrikal:ınmıs pek iyi işll7or. iptt. 
ctat maddesi eUmizln altında olan bir 
san'a.tı nf'den 7arım bırııktık. Niçin ba. 

şaram.adık! 

c!Bul!J,aı-ı Ca/,id 

Mııırçarşııının alemleri 
değİ§mİyecek 

Mısıro&rtJ"1DUl kubbeleri üzerindeki 
ıılemlerio ndyetl arkeoloji mmeleıl 
miıdürii, Evbf başmlmarı Ye dlter mil. 
tehassıs mimar Ye mühendisler ıara(ın. 
dan 1.etldk otunmıış, bıı bıısıı.sta bir ra. 
por ııamlanmıştır. 

:\fısırçaJ'1ıstnda ıe.tklkler J'&p&n be-yet, 
evvelce kubbe li:lıerlne konm~ veya 1e. 
nlden k.onaCA& olan btıtün alemlerin ta. 
mamen esklstnln ayn\ ol.ilutunu, bunı... 
rı.n, es~rtn oriJlııalltnlnl aınen muhaf~ 
m ettltine a-öre alemlerin Qser'İnde bef 
hanı-i bir tadllAt trrasını tca.b ettlttrdı 
bir aebcb ıörülmedltlni bildirmiştir. 

kAUYU 1 
CUMA. 17/4/19-12 

?.30: Saat ayarı, 'J.33: llafü parça • 
!ar ıPl.J, 7.45: Aja.ns haberleri, 8 : :sen .. 
t<mJk parçalar (PL), 8.15/8.30: Evfn 
saAtl, 12.30: Saat ayarı, tı.S3: ŞarltJ .. 
türküler, 12.45: Aj.:ıns haberleri. · 13/ 
13.30: Şarltı ve türküler, 18: Saat ayan, 
18.03: Fasıl heyeU, 18.4.5: Ziraat tak " 
viml, 18.55: I>Mıs mli"Zlfd (Pi.), 19.lOı 
Saat ayat"ı ve Ajans ba.berleri, 19.45ı 
Klisik Tüı1t mliı:ltl 20.15: Radyo foi • 

ze.' e!ıl, 20.45: Şarkı ve Türküler. 211 

(İktısad saatl>, 21.16: Temsil, 22: T..acl. 
yo salon or1ıestraııı, 22.30: Saat ayarı, 
aj:ıns h-aberlerl ve borsalar. 

lstanbul borsası 
16/4/942 arılış • kapanış fbtları 

ÇEKLER 

Açılış ve Jı:;.ı P~ •!f 

Londra 1 Sterlin 
:"(ew.Yorlıt 100 Dola.r 
Cennre lOO inlçre F". 
:\ladrld 100 l't'çeta 
~tokholm 100 ineç Kr. 
Bir altın Ura 
24 avarlık bir gnm 
külçe altın 

E ham ~e Tabvllı\t 

5.22 
13ı.zo 

30.3G5 
12.89 
30.':2 
3.UO 

472. 

c;o 7 941 pemlryolu n 19.40 

•• 
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Karsı Asliye Çaa Hildmliiin. Sen Po•ltının edebi telrikaı: 115 l 

:~::u:..:;..=:·::m.:-::; ~ KUCUK?L=Ld:i 1
1 

nın arka. taratına iki Leaeko ülu S".ı.& ~..ti -

I 

l. 

ıkend· · ·n-kıyafot değ ;ti • göıımiyıeı.:.m. Hacı B:J~le dahı 'b·z.,taıınuş sayılın:lı. Kızf•ulesi açıkla - bulundllrlDak .u.ı;w.e_:ili~or~ Naldcden: Mwıua TaAM. &rltand f 
r rek •"'tanbu dan savuşmak ıste. l den selfıım eylen. nnda ık'"ranll'k basmağa başladı. kanununa omuı.ata hailesi det. .. 

1 
suç,• - Bilfıkis ... Mademki şimdi ka. şc'- ı bugun ben de ıstıyorum am..~ · 1 k D • ı.. fif _,___ ı ı. Karcının m:ı n en .. us.a :ı . ld .; • 

d.0.111 an'ar aısa, yaka paça tek. Hasan ağa sevmç e • ayığa at • ewz ıua ırıgtıf..kUuyoc, suuır a.ap.. otlu AH Dincfl hakkında 1apılan açık /~ n ıgu_ze~. o uğunu kendı go .,ma bunun o.amıyacagını da bıli -~ 
r r cEtme)'danma> goturulmektcn la-dı: . • .. . . 'kara .gootinÜıYQrdu. Hasan ağa ye - ds....- .anwla.: ~zumlc gordum ve buna ınac<lım, )ıoı-um. Bunun ıçın sana: .J{en .: 
korlkuyon:lu. I te, cUrlu> dik dik - Ya ıkımtlen se a.."!l soylıyelırn niden 'llrUwl.eğ-i'! başla.mıştı. Çünkü xaanuwt illtu •ut• lşletlltı ••ulen ~halde nıazi:kine .~hareket yap. d ru pek um de k .. ptınna kafacı-! 
bakaraktan 'kendisine doğru gelı • sultanım? uzerinde_ sil3ıb. ı namına bir tı:nak Pbit oldufundan b&rekellnc uyı.'1ln Fa.lı, ana ~~~ ğını ı~de. et c. un!> dı) eceğım. ! 
voııdu. Hasan aga büti.ln sog~'1k • Urlu bi_r ika_ h'kaha attı: çakısı ibıle y~ctu. Ya fbu ka~ıkç . . k 

321
?

9 
"

9 
: ıy.1<m. Onu çıııkın ve sevım~ız zan. _ Allı.ıh benım dualarımı ka : 

., d. k i b. kür !k. mılh korunma anununun _ ve a , • . ~ kt.. ı.. • ·: kan lığını başına topa.rlrunağa ça. - Yenıç~ı ocagı _ç~vuşlarmd.-an cpara var ıye> a asına r e . ü madd 
1 1 

lb! 
5 11 

:ncttıg.an zamanlar nı wıım altın. bul edecek ınşallah • 
ı t, zorla ,(JiılümserıL"·e savaşt • cUrlu.> dersız.. • o. _bil. ur .. cT.ebrız .. "> vurup leşini denize sıpıtı.veri se 3 leı. 63 

unc .
1 
eteerzlmu~- nce .. ..:. • ~da tutanustuırn, şimdi bo§arsam ki. _Sen c:imdi dua.yı bırak da be f 

oe " J:L..n..... d d lkür ' ek ra a6~ para cuası e c )es...:: 111e • aun • . . ,, ·: ~or<iu. Urlu gelip tam önüıne di • ~alesıne ~tmiş ıdı, ımdi donmuş; .LIVJ .. ,unu uıma an. c-~ ç en detle ldu'ııUnının kapııi.:l:uak •u ;bar<'tne hır 1§ olur. m.m çantamı hazırla, hemen gidi.: 
k ld .. oca'k !kol .kethüdalığı vekilldLr der. adama doğru uzattı tıtrek bır sesle: müd . .

1 
: Kısınc sesle kendi kendine bir )"Orum. 1 

Az .;~· l ·l , kit miıddet zarfında ıcrayı Uc.a.reı.tcn nıeıı : . • • • 
- Galata Balıkpaza;ında bfr siz. - li,Mı.ca e.~ en, "a geç. bel dl teslim dil ~ :.k:arar verı,Y()ıımuş gıbı konuşuyor. - Hemen rni?f: 

d d .ı. d · l Hasan "ita afalladı: sular !karardı dedi. nen . e yeye e en caz =du. Bu sözler Nezaket kalfanın sa y ı k k · · 
) <ıp a ır.gıı = e erım su ta!lım. -. K '!,,,. .. Jü i erek elindeki llnln müs:ıdereslne ,.e 25 llr-ı &t:fme. : - - • . - apı aca pe çok ışım var.ı 

_Ya, bu tarafta ne iş'ı\ var idi. - Yeniçeri ocağt kol kc::thüdası ayı~ı gu rns Y ü • b k h .. kü k•t'iln~ :de ruhunda buyuk hır ısyan ya • _ Dayına mı gı"decnksin? 1 
lta ? kürekleri 'bıra'ktı: mek sere ~ş u arann u m - • • :rattı ": . . ! 

- Şunda~ Zeyrekte ustab:ı~ nm mı su mm. . 1 . b 1 t.lkteın sonra ıazete ne neşri.ne ~ ıoo : · .. - Nıçın? Orada ne ışun var? I 
e\ i vardır; masumcuklanna bir - Beli, andan gayri kol ket'hü. - Dabı ibeş a tın verın en m : - Neler soylüyorsun çocuğum! B lıki d k .... k ı. • 

d ? K l k • .ı...··a l .. __ · ·ns·z Bövlc fır kanış yarun duruşma harcının lıencJI. • • • - e e uçu uanınu evı.; 
miktar akçe gönderm ş idı. ası var mı. o e>ı.ıuu ası mana sut~Jın_;,_~~elzee ngegıc-.m~ .. ·, .;. • stnclen alınmasıns 14/3/942 tarıhtnde ~iımıdıı:!_e_ gururOmu?b a. dı l ne gOtüTinüştü.r. Yavrucak peki 

Uıllu elini çenesine götürerek sabına yeni vekil oldu d rsiz. AS1l sa -r U<lılıl :r·--
1 

• - .IW~tte ya ancı ıl\.a n a -
1 

·ro· ı 
d;;ı..~~~u-. Bu adamın go··,erı ve Deli Mustafadır. Daha_ bu_, uruıma. - Elem çekımen beş yerine on vsllen karar kat1le!lllllt otma.kla l:eyf - ~rarru:zıda ne .g. ;bi bir his olab•' r? mu eessı ı. b y ı 

....,uıuu 
41 

' yet m~haz lar&r muclb!nce llln olu. : ~·. • - Dayıım unu yapmaz. apsa: bakışları kendine h ç de yabancı dı. Buluncfujunda vazıfes:ne b~~ verirüz. var) nar. (ll/t/94Z> : . :- Dost olursunuz... Se\"JŞ r • da. OO) le bir şüphem olunca ben: 
gelttni,Y()r<lu. Birdenbıre bağndı: lar el!bet. (Arkası E'>ınız. · •·•· · .. .. bilaıkis oraya gitmekten içtinab e-i 

_Bre se'l'l yapr ırgachna benze. Hasan ağa tereddüd iç·nd kal. : - Tamam .•. Butun bu geçen derim. : 
m€zs·nı ~ı. Kendisinin haberi j<J'kk~n Nafıa Vekaletinden: ~vak'alardan sonra karım benden - Buraya dönecek misin? i 

Hasan ağanın başı döner gibi padişahın lrol ket.lı.uda ım <leğış. :nefret edıyordur. . . . _ Beliki bir gün dönerim. : 
0 clu. Yürerıi hızla çarpıyordu. Du. tinmiş o'lıınası ihıtimalin: dfüıfndıi. Bksl"-t7~ ko•lllıuı St: : - Zaımemnem. Senın ıgıb. ya - _ N }? U .

1
. nu·: 

h - B .. 1 · h k" ld ~ üd .. r·ı· • 1ı ... ..ıı-.. ı !!:l., .. ~ı b ....._ ~- h · k er ası· zun zaman ıçn • rumu idare eaemezse gittığı gun. av e ıse emen ım o ngunu 1 _ Mal&Q'a .. s.ıuı ~ .. 1ııe .. uru u =· 2 

...... a ·-e ı-... r~ı ır e.(11\,egı angı a ın sev. gidiyorswı? E 
d . Boynunu bü!ktü: söyliyecc!k yardJm istiyec kti. Ya. ı- yom- p,.ı, sana. ı1e l'.Hlobea SuH.aa nıa. PlM• " cıauülea Sıdba ·mez • 

- İtnnad eylen sultanım, ga ib va.,.c,oça sordu: sayw llanalı araaaada kıtı.. ~ıı llitOı. katar se111"'tioıi+l ar.m.la •l ~ ~Başka kadınları bırak şımdi. c:zenç_~_damb~üpıhelm bir i areti 
111 adız. Balt'kıpazarında çalışuruz. - ŞevıketlU padişahım., ferma. reRCI &dH"llaiae mias*«.U tenbe aılialtaniM. •ıi&MA ile 1MI 011a7a aba den_ ~erirnan Hanıma karşı ben bugü- ettı, ım ... ıu.un ır sese: 5 
K-çük ması.ımcıiklarımız ÜskU u nile mi kethüda Yekili oldu d"ye. ıenttıı it1areee liiwaıa aıiri}nlr:ıhain ~hui ....,'"Lıuııwa alana.ıs 1~• ...... ~e ıkadar öyle büyük bır ikrah ıgos. - Arlık burada ann~m )ok .. ·: 
dadır. An , nn nan paresi uğuruna U.m? ha.tnnten lreşir MM:ll ..,.... fi111ı esıuıa ı.-ı ...... '60M Uı-ıMlar. Eterd,m, ona o derece hakaret ettim ?~en som-a acı b"r tebe<>sı.imle5 
alın teri dökeriz. Urlu Haliç Jtenar nda tok akis. z _ Eltıdttme 5.5.HZ tarrltilte rasU.7aa Salı riail sut 15 le Ankaıımı. sa ;tı bana düşman olmamasına im • 1 ave ettı: :. 

b k h Kanım da henü:ı burada de Urlu inanır g bı gorunuyordu: ler yapan .korkunç r a . a sa. itim reisi iti bfnaıır ~ll'Mle ı.,Na11n A miltme komlsl onu od--.b ~ :kan tasavvur edemem. - : 
- Ya Usktidarda kang· semıte vurdu: :aart nsatffe ,-apdaeatirr. ~ - Saçma... Hepsı kendı ku • ğil. * i 

oturursun? - İmd: ş vketlu pad·şa ı y<*. 3 _ fstekliler ebil'ilne $1lrtaa~. maovele P"~. bayuaıiırlık leleri ıeı~ı :runtun. : 
Diye goz..e açtı. H an aga Patrona Hal"lin fermanı yürür! ~amesf, ammni s11 ~ $8t"tna..eslle haSllSi -we feaai şrt.mı•P-lai ve pr•- ~ _ Son zamanlarda bana b:r Bir saat sonra Ömer Kartal ·i 
ferahladı. - !. . . Jelerf ı tın 25 kn~ l'lttll.-.bılittde.,. lt"ri ttl'iltihMlea al.aıillriB. ~ektub ,azmıştı. Mısırda Eken o dan trene b rmıiştı .. Köş.ltten ayrıl-i 

- Ba aba isk lesı c·.,. rı d - Ka yavaş ) avaş uzaklaşıyor. 4 _ Eksntmeye l'irebllmek için lsteklUerin 337S lirablı: 11111va..lıbt tenalıut hd~ıda şöyle b·r göz gezdimuş .imadan evvel, kendısinı kapı a ka.: 
du. U!1' u· vermesi H e1t ntmenln yapıl ... atı r;tindea eıı as üç PD HVel eüermı!t bula.. h, ırn. Dün .gece onu tekrar tekrar aı g Ç r n dadı nın elini öpmüs; 

- Bala-b iske esı ., Ya an. Un ıtman di\ie s c;l nerek n:ııı ft en az 5900 he'!ıtartıll: bil" ar.ı:ı lrln taıcee-Mrils haritalmı mnanau., :Ukuduan. lia) ır; aramızda b r ya. ve o a u sbzlerı SÖ) emışti: 1 
da bır kahvecı Hac B varrlır geri\'e, vol boyuna döndü. ,.eııe yapmış olihıtuna dair ns!b He b'rtlde Wr ~ ile• aiıa Veka'etau ~ .ınlıı'k te5ısı kabil degildir. - Ben·m için dua et d d • cı -i 
a tanur usun? Kayık iy"ee açı ınca Hasan ağa 91uracaa.t rderl'k bu işe 1n1b!l115 olmak ü:ııere ftsika almaları n bu yeııbyı : _ o ı:nfftubu yudığı zaman ğilll Ne ~apacagıı.'11ı; nereye gıdc .; 
Ağa tereddüd etmeden ce ab kayJ;KÇı) a bir altın uzattı: ibraz etmeleri şarttır. ~Küçük ihanmı senı tanımıyordu. ceğıımi, nelerle karşılaşacağımı heE 

verdi: Berka og um, bizi Ha:E!.n is • Bu müddet içinde vffi'llta talt'binde l>•~ayanlar ebihrneye ittir.dl eft. !Nıtekim dün buradan ayrılırken nüz bihniyorum. Yalnız ern.n ol ·E 
- Tanımaz olur muyuz? 'kelesine atarsanız dahi beş altın mealer. Esenin için merak ettiğıni gözlcr;m duğum bir şey varsa o da şudur:; 
- Uı:4.lu gü.lum edı: veririz. 5 _ hte'dllerln tekllr nırltubtannt Ddnd :ma4Wf:ft yaatlı saaı&.,n Wr saat : c gördüm. Eğer ikarım bcnı ta.k"b etmeğc mu.: 
- YetıK o an ığı da va ır. Ka) çı san altını görünce a • evveline k:ıdar u ı !eri retsflflne makbua ntttlıaWB'Rlle .... ~eri ti:ıımulır. E Genç adam dadısına yak1 aşt.ı. vafalkat ederse yakında iliz· b ra..~ 
- Beli, o: dahı an .•. d dır. falladı: Poetada olan rrcRtmeler bbuJ edflmez.. (41111) :muzunu okşadı. da tekrar görec k n, .:ı-ksi t dfr.: 
Urlu güliı e) ip d k.!-.alli dik. - Hay bmim devlet1u efun<lim, E _ Sen ölüm halinde b:r ba..rt de n<? zaman dö ec mi A bi E 

katı bnkı.n:ca, Hasan ağanın ödü yohsa siz tebdil olın~ bir verir 1 t Oefterdarhğında'T'1: E a b. le şıfa vcrebile.celt kadar yı lir. Sana be dun anın ot u-s 
koptu. Ya bu adam yalan nı yaka. misüz.? SH~byar mahallesi Erzurum nan 24 So. da Tuhafl)ecılllt yapmıı :bir kadınsın dadı. Fakat maa e cf n<lan bır m ktub ,o arım. : 
} ak için bir kah\ ec.ı BJa! uy - Ağa ses çıkarmadı Kayıkçı şüp ola.a Moh: Baruha: : u d diklerin olamıyacak. Thtıyar 'ka fanın lerinden a.i 
durmuşsa? Ko :kuStmdan yüreği heli ve ko.rlkak bakı arla bakıyor. _ Seıı ıst r5en olur. n ya'"lar buru ) naklannı ı ·: 

:kirazlı bulunao 1936 mali >,lı kazaDf TCrdııb. laakkıncla. 1L1ra.a K:om.iayo 't" 
k t küt atı~ordu. Palabı~ıklt ihti. du. •uaca -llrhM 9.'U9l1 iariA w 28991 •:t.U. kanı, TeJDJI~ ~onuııuuı - Ben istiyorum dadı. za ... allı lat )Ordu. s 
ıa ci ağJr e · · y ·çe · ağ nın o. Galata önlenne geldik.eri za • butun haJatmca isted ğ (Arkut var) : 
muzuna k ydu: man yeniçeri ağası gen ş bir ınefes S.I.1942 tarih ve 3647 ıı&>ıh ..-adle. -bolaamu$iur. Eski a.tlr..ınıı.ı &ak ve 

- Geç. B r da~i bu lanlarda aldi: Artık ~akayı ve canını kur. ,...... WıP • ......_.. _,.,_ IMM9 WIMıi -'-r. ~ 
-----------------------------------------------------.... ~ 



~ 4/t Sa}'fa SON POSTA Nisan 17 

Suikast davasının dünkü celsesinde şahidler dinlendi 
bl ara?ıa ıt:ıvnhdere;e ıtotru aidiyor. l cltme& ka.ranılı bllli.barc t.aU.ik «lec'- 1 ~rildiii ~ bıa aıaıı.~ın ou. l m;şı.t. Bftl c1ıe laell.i a.ıınaı -ilye criçe tet 1 B , ed . 

. fB~~taraEı 1 inci sayfada) 1 ·r Ba ~ Amerika ve:ra İsveç sc _' tloi ııö;ı;lecli. ' aid etldutwııı ı-öniüım. Fa.kat ppka5uı1' kik etmı~-t.lm. • ka :::~~ı.s e Jlk _olar~k T oroş ote.li 
~tlı1t bir (l\.Ufa ILar!' u sııal de\"aDl 

1 
du. _, . d birine a.ıddir. Bu dıda. r.aaıa.sı .JaD.ında 1oktıı. Az • ~ BiAüa maliımıat.ım budur, Blınla.rG.uı 1w.ş1ı.a bir şajıka ile bi~ ~ı_ I P ·· ~lı Çevık dınlend,. Şniııd 

tde .. ~ı a .ta.rethaD,,.erı.n en ...... ., -•- . ..·- •·t•ıı. ·•~11 • . • . • yenıını mutea.kıb vak' t I _ı_k :ı nıubll.ke.ınerleıı sonra bu s.ıua ı •
1 

. ,......a~rına .,.._ "tiuu SOJ...,..., 13 ;:ıou_ er~ım. to parçası da &;i;.st-erdUer. llun.lar d:t Ö b 'lgil . . a e ra ınaa ı 
!;c.eııa nı:ıhlı>cmesi kapılarını rene sul-ı ne:s: şaJıidler bıf\Wun Fon f'npe. ba.Ua a:rrıJaeotını sö:yıN1J.i1 esnada.. • • Ma.zıuml&rda.ı:a A.Wıırralıma.n 'ff Sü... :me.rind!. . • ı l eÔru şu suretle anlattı: 
~ davası foin a.çmış bııJıımJ)'OrdlL - Bazı ıta uo!unu ~yfüyorlar. Sc. tdiu oamaşırwı yık&y1ı.n bdlB tara • leyıua.ıı bu ifadeye bir diyecekleri ol.rua.. - ÖmxT 9ir Ye!'e rlder "2i~i1' t~ ıner J Şubatta biz.im o.tele 

a~llı.tı::iin ıreriye kalan ,\nk:ır~i 10 ~n arlı.:asıD --~~t..ı Juuıaaföı nedlr1 Sen fmdaa çama.şırlarının yUanııı iemWen.. dıtını sföledller, Sovyeı ma.munlar tlA l"alna baızan si.ıııeııuN &icltır ve :e, / vA\~In 20 sine . kadar otelde 
~ Dııtl bu hus_.....• .uı..+- -·-•·t bla ·· d "'I d -• __.. ,_.....__,_.,_,_ · • .. , •KJI. ...,...m.La.rı ekscrıya 6 7 d ~ Mıhldi .511"& ne dlnle..-ıecc);:. l . " 'inde pa.tladı diyorsan! ,... ... _.. senra ~ u lOll erece. a - ay- ~ı ....,.....,. ......... r. swema bit.,.Jden scmra o1t'le dönerdi. lird . B - e ge 
ıl11 S:ı.;ı.t 10,30 .. Bi.kimlet" yerleriııl al - se~; u;~estnde ııra.r eW. Bomb'.&ıtlD ~ yoJ.!anmıuııru .ı:tc.a eW. Ha~idin anlattıkları - Vak'a aa~ oteld,11 eık3rken e_ oau~ 0':1Jeec:a1:,ik.ç~::..ı~lug~ğuınrnı biı~lieıı 

:ır. R~ia, sal.ona hitaben: le ·e-asının :ırtrswub p11t. Ömer sa.bı&hları 9.3Q dA kalkar, bir lir:de kutır l'Qa çanla gibi bir ~Y Y"Ar H d ı-r- -
t ter Fon pa.pıe.n • 11

" &aU !ııaür ra.aete, ldtab Qkurdu. Ulus 8ey{eUlu4en soııra ayni o!el möst.ah.. -a " ~em, a isenin vukuunu beni po. 
k"4;-... t~tide ~hldler V1lrs:ı salonn • , yıp oolann kartı ka.ıwa. mu.. m 13 ı. lıııten çağırdıkları zaman öğr dim 

!.nter! Klmae bu!unmıy~eak! de:IL ıa~ o.ınaamd,t.ftı Jiirüdiilr.leri SU'llda p:aeW:sindıeU bl.l..ınettleri berıı.be.r halle. dt>mlttilıdım Halid.in şeba.deUne müra. - B.ısyll' eıfm4.lım. otelrl()n çı.karL.eıı Karakolda ondan arta kalane~yak... 
t... l\~IIor .. ,..,.kt& re{se h!bb etmek tabıl l.s{ll. ••-m•• oid--JJu II3:nt denlik. cG.2ıi edildi. 'IOl'06 otelinde ya.ııp kalkt.ı. U:lıerilloıb: hiçbir şey ~u. l: b 1 -'ıl. ..J- • ·· y~ ıkeıı pa.- ..., -u · .,_ .. ". ·· "·-- Uallıd bıuJ •te 1> a 1 ıı.rr görii.nce Ömer oldug~unu 

lor. Reis ~-.ab nrt:ror: yını · ~wı - Bl:l~e meraklı lıdi, ....- - ..- liQf...,,.... şu lfC e. u. - Halinde bir fevkaladelik var öğrendim .. » 
.._ l!: eti vorll e~. ad:! lwıdu: d ~ 

~1-..._:""li ~i'1m ıll•l,.ec .s. • 5Jl'Mla salonda bul~n rt dlia Seyfet.Un - Roma.u olı.•nl•. uereı,r. - ömer 1 SUlııa.Ua ellııde v~e oü. mıy 1 R~is Öıneriıı fotoğrafını gğsıere. 
""'lfİll! Bn Bt.uniin ıeı.r:ır - Ben erken kalkıp atel 4lerile rek Ome.rin bu olup olın..dıgv ını . ...,... 

'-!~--•-- -...&.• Y. _.ınıgri )ıultala.. dl~ olan.,._ Ba-ya.n~ıı .a-11 bo•ı( oJ. ele 1rwl"di \llme•. riitü reuginQe bl-l° bavulla ~le geldi T'C uğraftla•mdan k.endiain: pek faa:Ja J Şah -• "' __ .._,. .,_, etine ~ •~- - alı od klra.lad • uu.. id Ali fotoğrafı görür gör. 

11 1~QI- ~ şıahicl A4'li J{ıuıınaı oıoet e. !ll'ba.ıi m BI .. Adli ile yülcşti. Reis Se11ettbııden başka. maınmatı 6
• 

9 nunm.r ayı 1
• dikkat edemedim ve böyk mutadı mez: 

UJ.or. du.. Ve Baya.D run lup. ehnMiıjı.nı aonlu: ll. ~a H Şube.tt.&, ç.una.prlaruıın hilafına erken çıkışının sebeb"ni _ EYet Ömer budur cevabını 

haricı·ye Ve'·"'et"ı motosik· rildi. Blz yuJca.rt ıicliyordıak. srleflr ~tı Şa~e'l' sabıahJarı sa.a• 9 VC)'a 10 da. =:·:=n~ö:=~ ve artık soramadım. v-crdi. Başka malumatı olmadığını 
i\cıl rıııı.•· seri na..... .. - Fa.kat her zamanki gibi nc~'elİ)·. ilave etti. 

? ini Td Su ııaıııte ln - • o!eldeo çıkar. ö~-Ie vak.ti otele ıellr. Ye- Ça-aaıaşıriannın heni& yıka.nm2dıf;ıtıı diıı 
letçisi neler an:attı. ~ ;-mııştar, ınüPJı~eım ba. yolda.. mckten sonra g-ene rider. eö,i.eVik. ~unun ü.zrrine: Bu sırada Abdurrahme:oın vekili Polis memurunun ifadesi 
~ ~l)'e VelıJJeU ınt1t.o8ilıletçi. dır, dedi. .. ·· A.lq&m sa.a.& 6 veya '1 de reUrtlL Ma.. - Öyle ise ben ıldeylm. Siz bunl:\rı Şakir Ziya söz aldı ve Ömer otelde Ali Çevikten ~oıua infilalt ha<li. 

aldir. l>obıı airUJece&iae yemin eQ.1,01". Adli Ba..van Çamuıya:ra do&-ru yur~- )ıiyetinl b.ilmetiltim 1lıa.m. raınaıüıı.r onr. :l!t.ıı.ıııbuld.ıd ad.resbnıe yolla.rsmız! dedi iken arkadaşlazından bahs.ed.j p et~ sesJJl i:n vuku bulduğu mahallin civa.. 
~. Alıııllrrr.tıb,manı. K.omiıofu, yordu;• belki de iu!IIlUı.•n Fon PJpenın 1 au. Öl.en adamın bisfıa mli$tt:rl ömıer w •vıalımu &lanı.kı hesabı.Dı kesip ı:UU. med iğiı:ıin ~ahide sorulmasını istedi. rında n~kta bekleyen polis nıemuru 
~w.t11. t.luaımadı.im1 söylüyor. Reis: a,ıbSında. ~ya öniliı.dr oldoğıı.nu ~r - &td.ntunu tahkika.t ~s.ınıb cöakrdik. "!"'Mat ayni aqam ~1 20 sulM"ında Şahid: Kazım Özdemir dinlen...ı' ve "U ı"fa • 

... ı • · ·nünde R&tı:t.dıgı • ·ı · el uı " 
- Banla.- tara.fıad&o •OA .ı>apeDe .,..r l5etmeıniı,tlr. SeflnJı 0 teri f&'ecrarta.u anl&dun. dedi '1'e aa'i' tdıru ırelcll: - Hiç kimseden bahsetmedi. dede bulundu: 
~ JıwmriamhiL iddja edilıiyor. ?<le na &aufim dedl t ~: - Şimııölür ı-lıtmektcn vu,ıreçtim, clt1li, Abdurrahman veya Abbas ismini - Vak'a günü, Kavaklıdere nolc. 
~----- ~eyinb! Ball$l1l Blırün: eslı.l illdetinde ısrar e • - AJ:ına.nyanm 'Yu,-eslav)'.lYI iı!ıalin. Elinde bUulu yokta. Ne yaptlğını so. ı de ke~d_i~r;-cleıı ~şi tmedim.» ~edi: tasında bulunuyordum. Fon Papen 

Aeli K&Dmaz Wlaikleriıı.i _.ala-+ı,yor: ti. Ve ~mtb paUamıştm •. dedi. ::s· 4kn tlOll1'a lruıi:bat.ı temfn ma1'!:1dife bu T98d da: 1 Şahıd~n ıfade!lol Pavl~ffa . Karnı. ''e karısı saat 1 O raddelerinde aşa.. 
- Jli.dL.e .. .. sdare~lere ıit •. !" J(aç-.mar.ın ev~lce vl'f'dll'f ıfade ~ ountaka.lan işgal eden Bl)fgar km'Vetle. - Bir a.rb*hşım& 'blraktun., dedi. Bl7. ro.fa tcrc:Ü~ ecli?erelc: bır dzyecelde iıya, sefareıh.ane.ye doğTU iniyorlar 

'-elı. iiu~ lak~~ pat. 10 ~. ttaı3anj ;asrııdan çıkarılarak okundu. Adli;. !a rlnln Wllk.a. \"Ok fazla rolüm yaptıklamn u ~e uk.I od-..aın yanmdaki •. ri soruldu. Bir d-iyecekleri olmadığı dı. Biraz sonra. ~uvvetl'~ bir gürültü 
•ra~hane&inin karswndıla ıeoil·or - Lt:ıdesbıi hahrlll'arak: l>U ılot~udur .• ~ w: bu znlömlerden kurhıhna.\ l~n ~- .ayı ~ nı söylediler. Abdurrzı.hmanla Süle)' oldı.ı ve bir duman yük.seldi. Ne O:!. 
d.-.ı. İD.tilaa ld ...... ıı.h:ıllin 14.15 . V Ba'l .. D Bi&'ünüo Hadesıne Ut!b. rln Tiirltbey~ ırehıııl$ oldaitunn kt'ruli. Beill: man da ayni şeyi t•kraT ettiler. dug~unu anlıyamamıı;tım. Papcn "e 

ıa o u6 .. Dl • dı. e mttvacehe ~ • 
~t.re llerlsınde idim Bir ıntUik old1ı1, etınls o!ılu. Bu ifadeler ve , __ ırlnd~ dinledim.» _ ömt-r, otelinbıile nuıl ...-kit "~- Sahı" ..ı·ın yevn1·yes·l karısı yere yuvarlanmı~Iardı. Ka!k.. 
.. _n • .. . .... ::. k"? ,.,..., u.ımi•·en mal'Jlun.-~ ı rdu U ) ..., nıo orderı yuvaı1andun. M....,r ..... •tsl\i.&.&Dı ...... ~e .,.. ·' . t lt~:JO so : rl:rri•'! • tı ar, üstlerini başlarını eitktiler Te 
aı dv:vara. ı:itU, çarptı. Etratıma lııaktım. terctmıan TebP VMJbsile t.ercli~ e • - t'llet'lnife lNr ıs• Ylif1' paU!a - Otetd~ btılsndukll sıralard.ı öğleye Bu sırada şa.hid Halid mahkemP. bir arabaya binerek &efaredu111eye 
'lıtr ~\iman sütunu yük.selmi$U. Alınan tJrilıll. .. \,enıııtr lJt,ıo şey -var mıyıh'? ~ ~ ft !ı.i.lc.bla.rla. nıe"111 olar. den bir dilekte bulunacağını sö~ li.. doiru gİttileF. 
9ef!rt YeTden kalJnnağa .,;a,11.$ıyoı-dıı. ya. M~znıınlar bu ifad,ler nakkınd ·ı soY. - Y<>ldu, görm('dim ('fendim. u:ıı..ta rhı. Bnnbr ılıt bbd;re Ye roman gibi yerek: Vak'a mahalline polis arkada~la1 
nuıdaki ref'ikuı ona yarıluıı e'ınek is. - l . otınadığ111ı t>lldirdHer. .-~ a~ i~ln lrlı•nden çakı isl<'di. %t •eyt"1°tti. - Ben, dedi, bugünle beraber, la gittik, talh.kikata başladık. 
tiyW<lu, Koştum, St'ftrl bldınlım . k• • J.{yeooekıcrell kAfı·bı· d"ınteniyor Şa1'1ri riiAii etel&e.n çıı.tu"ken bt>n otrla(' bu İş yüzünden tam dört giinliik Bomba Fon Papeni n 
r1t11Je beraber kolnna &'f.rdim. Dört beş d yoktum. Jtimse onu dyarctn gcımr-:ı: ve Vak'a gllnU )ievmiyttni kaybettim. l,5 liradan 

&(fınıdau fazla yiiriitlak. Paroatanan ııı:ı :.ı.lıdlerclen Tnns el.ell 10'3-~1• Ya"'a g-iinü mnta.ııı bili.ima sa.at S.3t punmı ist~rhn. önünde patladı 
bıı<ıa~ rasf.g-eldik. ~f1re «~Jmll yiirii. k"~~.~:r:ııın d,iDlendl. Ne telefon, ne mektub da o~U ~etti. Mahkenı.c kendisinin ·bu :isteğİ..ru Re'is ··-!..ide sordu·. 
'1in, kaçalmı~» df'clbn. Ataşe1nillterln a. _.,, ..,_.. yerinde bular.ak., bir gün yaTlm yev ~ 
Pa.... s lir ş..ıarı aatattl: Reis ~rar sordu: O ı-ün de lnrtıa.k hicliseslnı da>•nk. m "ye say bnak. fllltile kendisine bı. - Bomba Fon Papenin önüncie 

..-.ı!n ~l. Oaları lJlnıllrılhn. ~ --·-'n hl" oirUılDI tanımı • ·· ...... · ı_ ~&: - Mazn.--rW ... d ıeIIml - Ömerln v:ı.rld:ı.tı hakkmda bir mı. Omer ne akşam, ne de ertesi guuu lahare ma.znunlal'C!an tahsil ed imek mı. pat.ı.adı. arkasında ml patladı. 
Ö 1 Ş--'--1 194Z e, O • -•- hl k -'d'L Bu -wt..,..ı ı...~~mcia --"nh-'-dfm • ftL d h · d Ôn'" d ti- ..l f · _ ~tdt -•isf --..ıu:! yorum. mer uv-__ ...... ~ ....... ır bl dahS rin var mı? Ve bunu onu..._ ç onu. C0 ·~ J., ....... ~.., 9"'•· ""'"" üzere ciirmı.ime;ıuu ta aısahn an - un e pa: ~ı e endım. 

...,. ---· •• -Wi. HŞulMfla ka;rvv:...- r cnı-n ->:...:~..t;;,,., mil! ve: - Amb.ı. bu lşJ Ömer mi yaptı! dfye 5 lha verilmesini kabul etti. - Nereden bilıyorsun} 
Dedi. mr... .......... --•· ı·u···- 1r;aıeacıı. - ·- ~-oteuııı .,...,.. &""--

.. __,... ·---~ ·- fÖJ'ÜlUlledf. İlk gelditl 7..ıınan • • _ Öllıtt m:uııta•man hı:r uç ıuudc cliişiindiim. Bunu müteakib mail.em~. öğle. - Gördüm de. ondan. 
~n ~. Oralarda 1IÜ ıra;ran yar. rm"ıın ~be....ı;nl b'-e ıtclferkrimden bas 1 t lbl 1 d d d ' l '- B k b" k . dt 6 ,_ .,,._ "'" ·~ 1>1r borcıanv. öılerdi. Parasının ba.b&sı (A., Bn şüphem o ~ı salı Em ne e ııç. den sonra evam c ı meıı;: üzere du. - aş a lI ımseyi buradan 
·-~ de 9ÖPQiİ ~ ,;;rdııw:;~ tayını, istanbul havası ılo\ılnllyottlrr, ~Y- rafından ftril4lilııl söyl8dl.. Bana hiç tı:m .. Paironum ali.kadar oldu ve ı.abı. nışmay: tatıl etti. geç.erken görd.ün mü} 
•uc.r~lin ara.bası ıeçJ7oı: 11• ..... ._ .. __ buıuıımna nııkle ce.e • -" ta ı G rcl ·h bıa __ , ~;; dı.m.ı ......,.._.. 13 bir arkadaşından veya onlaruı adınd:ın ~a h:a.ber venlL N.,...cecle abı nın da.. kt"nc"t CB1Se - ö üın efendim. ud genç 
3"aııla.n arabum:ı.. r.Wı. D<:UOSl li-- • ;ı:.;_ı ..,.oı··-"'a .._h etmişti. Arada . k akft' ıı..-1d n k b k l d a..:..... -ıir.J;.en .~.:o • u.ıııu ,_ , d ~_...__.__.i. Ona 13 riift!Wı: blr .aman veU m:t:n:ııe. ra.r .,..3 ça.~ ...... ım. uaııa ız aca a r n an yara almı .. Jard• 

'""'" b1mla.nb.n ibueUlr. Ben -~ ş-·"ft' ınAz de ista.ııbula. gldt~ifi.11 en ITAoJD'<'Oül'-" Ö 1 / " ,. ..,..,._ -ı-'ı-or .._.,_ .,.. ı...ıı .. cıe ııe J>iı-~ ıelıU, ne de bir altı kauçuk hlr lskUpln ıüsterdilcr. Bu. ğ ed~n soma snat 14 15 de , bunları Mareşalin otomobili il~ kol:. 
.. ._......, •tr yeşil oa~ a.ibm .,.. .... .:r • ._,_, -ntasuıı ve eşyalarını alıp o • -· ~ d ...... ni hl.. ban.a:>&e. ,.,- ··~_...; ...ı;n telefonla ı.nnlhfmı gördiim. An. nmı Ömere ald olduğunu tamdım. Ta. muhakemeye tekrıı-r başlandı ve al. tdırchlar. Bu genç kJz.ları tanıyot" ..... 

u. F<>n Papcn de geliyor ıı . nJ ,_.,_ b~ .. '-·"ı k~· Fakat aksa·m u""" .. ~ ...._ 
.... ..a__ ~.. ....1ir be ......., ._..... b·t e ~ şubatın ıs ıno riinii 1tankolia nnnamın seoobl de bu ayakkabı ömcrin ra He amm~ ı:ıahidlctinin di-nlenme. B~a kim.ııeyi gönnedim. 
~ yiiriiyOl'lal'liı. li5lltesl ..... ..... • tekrar pıa& \'e arkadaşının !.iti ı m • 
illi -~ ı;ıağınh vP vıUt'a. Jıa.k. teıcı &alacaiı.nı ııı ı.tanbula taııklllat •aamda ÖWlııtrin ayakllal>m ~ s.ık.Q:OTdu ve 'bana satmak isle. lerine fı)eç'kli (Devunı 5 inci sayfada). 
luJllla 1Madea mal.WDaJ. aWı.. Gri reute d!ilıwlea o e 



4/2 Sayfa 

~ Memleket haberleri 
İz mirde Adan ada. 

Bir çoban dağda arkadaıını IKöy kadınlarının Gezici Biçki 
bıçaklıyaralı öldürdü ı ve Dikiı lttır•ları çok 

hımlr (Hususi> - Bornon nahtynl. muvaflakıyetli oluyor 
rdn lıııl4ılıır üi>ilnde Kalabaok dertsi m~J Adana ( Hueusl ) - Valimiz 
künde çobanlar tarafuulao bır oesed bu. Faik Ü~ün refakatJerine maarif 
luwmıştur. Oeeedin. Alıındat köyünde müdürü, kıx eıutitüsu ınüdürü ve 
Mu.~tak l\zkihyanın robaııı Ahmed ot. ~1% ~~~üıü atelye tcfinl alarak 

1Kad koyıııııo f!"rru.ş ve köy ka 
ıu AJtir Varb3ya ald olda.lıtt anlaşılmış. dı.nları Gexic" B' tc• D"k. k • 
tır. :uMtafa Öalh.Janın «Jlter cobıııı t &· d '- • '--~ ı. ı ·q ursunu 

1 
ealf e ere~ a~rna geri dönmüş.. 

Mı:süLfa ottu l\liimln ~ar adında b·ri. tür. 

ıilr. J\kff ve Miimin d.afcla bhilkte har.J Köy kadın ve k:zlarının kı&e za. 
van oUathkları ıı.nwla Akli, mtin&ftbet. manda fevkalade gayretlerle çah~ 
11"ıo: bir Leltlltte balunmuş, Müml~ bunu maları ve başar•lu gÖ!terıneleri 
redd~r. AraJuında. kavca çıkmış, memnuniyet-İ mucib olmuştur. 
.ı\klf aorla rmeUne munlta.k olmalı:. icln 19 Nisanda kura devre&· uin sona 
uw.rfnt tıtkum rdlnoe Mümtn belir.de erm:-'i dolayısile Kadı köyünde bir 
butmu, .. blç•kl:ı AJdfi c-ı;,tsünden yıua. ~ergi a_çılacak ve kura talebelerinin 
lıyarak öldürmit,Ulr. Milınlo 1Ulltyeye ve 1 ~~~. hır z;vk .ve. dikkalte yaptıkları 
rl'm'~'r. İfadesinde: h~un. el ı~lerı zıya retçilere gösteri. 

llccek!tır. - ~n hayatı.mı ve namusumu kur • Çift 1 1 · • 
tanıııa.k btellm. 1 ç n n ~sa 

lkmdt edlr. I Çiftçimiz.in İaşesi için hükümet 
_--o bir parti daha yardım yapmakta. 

dır. 
Edirnede yapılan atıı Aldığımız malumata göre, Ada. 

birincilikleri pazarı bölıgesindıcn 200 ton mıaır 

Edime {Husuıi) - At.cılık ajan yole. ç.ıkar.ıbrıak üzoredir. Bunların 
lığı taraf:ndan tcrtib edilen b .. lge t~vzı ı~erıle me~gul ohnak üzere 

, • . -· • •• • • 
0 

• vıliyette ziraat müdürü B. Nuri 
at ~ bırı.ncııtkkrı dun saray ıçındekı Avcının reie•iğinde çÜLÇİ birliği 
atıf ycrıncl.e yap:lmıştı.r. Müsabaka. reiei, amele komisyonu reisliğinde 
larda beden terbiyesı Edime böl. bir 'komisyon dün bir toplantı ya.p. 
gesi müdürü Eb-cm Demiray, Maa.

1
m!t ve tesbit. tevzi İşini tı:tkilc et. 

rif Miidürü Cemil Üner, bölge ajan1~tir. 
ları ile daha bazı zevat hazır bulun. ---o. 
muşlardır. Atışlara gC'flçlik klüple. Edirne Yerli Mallar Pazannın 
rinde.ki at·ş müscı.bakalarındc.. dere- hazırlıkları 
ce almış klüp ve grupların seçkin Edime (Hususi) - Yerli Mallar 
nıi.ık~llefl ... ri i,ıirak etmit'erdİT; ıPazarı için müsaid görülen binada 

Müsaba.k:a esnasında en iyi clcre.,lhazı.:1:~1ar tamamlanmak ÜZeTedir. 
ce alan Yeni imaret geınçlik k.lübün . Mud~rd~n başka ~emurlar da ta 
den Mohmod Çardak birinci, ayni yın edılm1ş ve ~chrımizc gelmeğe 
uı.. lh E ı__ • • • başlamışlardı.r. 
ıı;:ıupton ran rl'C'f ıkJncı ve Mer. p ı bı· ı.aftay k d 1 .. •. •• • • . azar n r n a a ar açı • 
lc:ez ldubunden Suleyman Kırışçilcr ma.sı ümid cdiryor. 
üçüncü olmu,lardır. Takım itibarile o•---

Y C'fli imaret birinci, Merkez klübü Urlada yazlık ekim iyi 
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~sya.nın İ~yüzü ı ,--~Pa06ta~· nJnMIPOr t:frılc ... : !ı1 :! 4-rr'h._ -. t-
(Bllf tarafı 3/1 de) leditlne tamamen inanmıştır. Kanaal.çe ~: : ' Q-ff Q ' mn -

::~ sıı::aı::ı~ ~= ::::~ ~~ ~ı~:;;r~;m~ı::~~!~:tt~:t~~::: ~~a· " - ~l.:.;A 
Welıtik devri idi lıJ biç bir cinayet vc7;1 si lht~larına da dayanmaktadır Bu N • h K A . 
~1111~~!~ ~:~0=~nı:::;;~~d: = ~~:: ::;~r:':;;;~na;~~~k~ 1 ayet ara hmed galib 1 
la.r, lliod.li, ı-enç loıdııı ve ukckier hı nı.anda mllliyet.çl de olmalıdır. 
pldraae7• cirebUmck lrln 101Jardan ı:c: ~ Nehrunun t.emrl aklde•i budur. 
i'CD pol!s kanıyoıııl.armı& 'ıücum etmiş • n·ndlilerin ekst.rlsl sosyalist dej!lltlir. 
!er.il Fakaı Nebru Gaudbldcn 'tOnra en mü. 

!\"ebru blr ba~a sefer. yaıJfesınden bhn llfnd Uderl olar.ık yük."eımlştlr. 
l.ska' edilmiş bi.r mlJll'l\cenin 1erlnde va. l\lürlJJırrlnln blTrotunun kendlslnc bat. 
U!ik eden bic iıı&ilwn buluııdutıa ~ab. ta.nmış bıahınnuları at'.aba bıı akldesln. 
lı:ı.cb tevki• ~dildi. Nehru lkl &l'kada. den dolayı mı. 7oksa buna ra!men mi • 
şile bıanwla&:, dıırıımu lnoeleo.ıe~;o ıeı • dirf _ Bu ce~ten meraklı blr 1oru • 
nı'ş idi Her iıçu de tevkif olunarak el. dur!. Faka.t tam on yıl N,.hru nJlli kon. 
lulne M:lepçeler vuruldu, sokaklardan ıT'l'lıle rel!illlk .-eya.hud kfı.tlbllk et.mlııtır. 
bu lıalie rect.rnettı. rayeı pis bir hapse Koncrcnln ür deta r..lslicfoı yapan ye. 
a~ı:d.ıbr. An~ suçlan, Nabha1a c-cJ. ri.ne moou de kendisidir. 
mo.cr- idi. Nt'bru yirmi dort saat bır Netmı ~ütün Blndlstanda, Gandhl 
arkadaşı ile bir ar.ada kelepçelenwı, bir k•i:&ı' M'Vfbnekte ve sayılmaktııdır. 
haJdP. kaldı. Geceleyin çamur l~nde bir İbrahim Doyl 

Kara Aılıımedin çaprazları, bo _ 
yunduruıkları, .kaz kanadlı:ırı tek 
çapraz b~~m~ları, t.rpanları, ço!< 
kuvvetli ıd1. l' akat alta düştüğü 
za:man aşağıları zayıf olduğundan 
hasım oyununa daha müs.d bulu. 
nu~-ordu. 

Duıımu~ Ahmcdi sarmaladı. 
Basmağa başladL Fakat kolunu 
kapıp Ahmedi basmak kolay de • 
ğildi. Kündeledi, bunda da muvaf. 
fak o1amadı. Ahmed, kendin. mü. 
dafaa ediyordu. 

Fakat Durmuşun alt güreşi çok 
sürmedi. Ahmed hasmının elinden 
kurtulmak çaresini buldu. Tek döşemede ıısanm•ıJ yatarken yuzüııde 

fareler d41a,şiı. Ancak !iti h.ırta sonr.A Spor paça !kaparak doğruldu. Bu, s< fer 
bıı.-u.ıb.o kurtulablldi. Ne hlııduu. M de Dunmuş tehlil<eye düşmüştü. Dur-
JnrfliT.ce bitmlyen bir Jı&kluı!n kararlle (Bıı§ tarafı 3 /1 de) muş paçasını budayarak kurıtardı. 
iki buçutı; aenc Jrapis hiikmu rirdi. Fa.

1

Mektebler futbol şampiyonası Güreşin son santlt>ri Durmuşa 
kat, cemsı tecil edi:.dt, üç arkaıhşı ile Mekt.ebler ara~n liı maçlarmd.ı şam_ vaver olınuştu. Ayakta boğuşma. 
birlik~ t.ıkıldı.kları mikroblu 7erde le • piYon t.akınu tayin t'decek maça Cu. ğa başlıyan iki pehlivan bif'birle • 
Uk.lt'.rl pis ı;ub.rda.o Ulo kaparak evine ı martesi cunü Ha1darpaşa ilr Hayr·yl" rinc hücum ederken Durmuşa bir 
döneb.idi. Usıell'l'i takunları arasında yap~. fıTSat daha düştiı. Durmuş ihasmını 

Xehru şimdiye kad&I' yedi defa ııspsc lstanbul muhteliti mektebler tek paça 'kaparak bastırdı. Aih.med, 
mahkiım edilmiş, ve Ol'L.ı!ama 011 buçuk ht l°f ·ı k f k gene alta düşmüştü. 
lene cea ~~ ise de, aı:ardan bt.filde, mu e ı t ı e ar§l afaCa 

19 i\I.a7ısta yapılarak cen(lik spor İsmail ağa, sabırsızlıınmağa baş. 
~•Un.ten en-el hapi&haoeden çıkm.& el. ba.yr-'nu, istanbıtl muhtt:lltl l'e mek. ladı. Cazgıra soruyordu: 
b1 sclbıebler >iiıııurıden biJi'ııl omrunun tebler mııhteUtl arasınd.ı hususi bir - Ne oldu A.bmede be? 
an~ beı; ~ıaçıık yılıoı hap~lerdc ıerlr. maç yapılacaktır. Fen~rb:ıhçl" slıadıııda - Kesikli mi dersin? 
nı.ıııti.r. Jupilioha.ne ha1~1 :Schrlll'a yal. '""""-na-L b l 16 .. 0 11 b•ş B·ım . l "J··- "- u maça <ıaa ... ıı .. • - ı eıın .•. 
nız &OSyalistlik akidelerinin wi.ış;Abha.s l lanacaktır. - Kol hırı durdu galiba!. 
b1r şekli al.masuıa yardım ctınenılş, on11. -----------------------------

a7nl umanda derin ve inceden inceye 11----------------------------, 
siyasi ıetebbuıer ve teı.:ı.uder imi~ııını lstanbul Levazun Amirliği Satın Alma 
da vennlştlr. Haplsııanedc uıııumıyetle 

iyi mııamelc rüren, okuyacak kHab ve Komisyonu llan~arı 
:razı mıaısemesi verilen .Selıru. :.endi an_ 
lıadıtı SOS>"allunl mUliyetçıliti ile b:ıg _ 

daştıra.bllmlşttr. Bö7lelitde Hind ınese. 

lesinin, İnrUlz nasyonalisUcrlle asi 

Allı ıniUnıetrellk 40 ton kadar ı:ubuk demirden 14, 15, 16 No. ıu balya te:J 
rek trlle<'dı.tlr. Pazarlıkls ekstltmesl 20/ t/94:! Pazartesi güııü saat la de Top. 
ba.ııedc Lv. A. Satınalma Ko. da yapılacaıı.tır. TaJımin bedeli 13800 Ura, ilk 
~nır.h 10::5 liradll'. Şa.rtuamesl Ko. d;ı rörülür. İJı,eklllerlo belll saatie 

- Aman yapma! 
- Ben, öyle görüyorum ..• 
- Ben de öyle göri.ıyor:.ım da 

söylemek istemiyorum ... 
- Duıımu.ş. bindirmiş oldu gü, 

reşi ... 

- Açılmazsa fona! .. 
- Ahmcdin aşağ•ları da zayıt-
- Altta çabuk gi:lcr .. 
De-meğe Jcalanııdı. Al mt'd, ke -

manede duran hasmının b 0 lekl<' • 
rinden tutarak wrla ayağa lkaJ.lctı. 
~din pc~eleri çok kU\''\'etli 
olduğundan. böyle hareketleri ko
lay1ıkla yapabilırdı. 

Kara Ahmedin. haklkaten e91d 
hızt ka1mamı9tı. Hnmleler:nde gev 
şc(k.Jik vardı. Durmuş, hasmının 
dura ladığın• snditti icin ola ne• 
kuvvetile hücum edivordu. 

Ahımcdin, birdenb:re kolları tu ... 
lu 'ım uştu. Her nedens~ dıı ralaını;
tı. Bir türlü işlcmivordu. İm-ıoil a. 
i!a ile Cazg•rın kesiflcri d0-nrrru idi. 
Fena bir vaziy~t idi. BövlP gid<>rse, 
muvat'fa!kıvetle yap~ı~ı b;r güre
sin sonunda mağhib olac<ıktL 

İsmail ağa, üzülüvordu. İkide 
bir sövleniyordu · 

- Hay, aksi şeytan! Oğ1ana na.. 
zar değdi. 

Ca~ır da: 
- Hele dur bakalım .. B"'ki a.. 

Ç"Jlır ••• 
- O, açılıncıya kadur Durmu.t 

Lş:ni bitirecek ... 
- Müdafaaya girse b:m .. 
- Ba'k'>ana giriyor . Öli.i.,·nri htL 

cwnlanna devam ediyor. Bu, -. 
fer alta düserse gider ... 

- Hele biraz sabırlı o'alım be.. 
nasyonallsUer arasındaki mücadeıei:n 

daha ii8t.ün bir şey o1.dueunu anbnıı~. 

İncfils empery.a.liıımlnln, blr kaıılt.alist 
büyümeı;I, c-ellşımesi baJumuufan hakiki 
dü::ıma.n l)Ckllnde teoelll etme.si dol1ırı.sl:e, 
bu dU.,.nanl" hem liOl'>Jalist ve ruuyona. 

Ko. oa rehuelerl. (695.4 6171 J kalım .•• 

ikinc.i ve ~areğaç klübü de üçüncü iıu:nlr, UIU5ust) _ Urla ka7.:ıı;ında (!?) Nehru bu lıidl:>e t~in şöyle diyor: 
gf'lmı~?erdir. tetkikler yapan vUlyct z.!ra:ıt rnüdürii Su~um bir harta.l (greY) !9ln !lı\nlar d:\. 

Beher kllosuııa 535 kuruş tahmin e:Ulen 5492 ve SOOO Ye 2000 kilo ayn ayn 
olma.le iıMTe kundurahk vakete aııııac:ıklır. Pazarlıkla ekslltmecıl 21/4/DU Salı 
~unu saat 15 cıe Tophanede isl. J,v. Amlrlil'l sahna.lma komlsyonuııdıa ya • 
pLlaca.ktır. Ist.eklllerln teklif edecekleri miktar üzerinden temina.Uarlle belli 
aa~ kom~yoııa relmelerl. !G9G.-IG1G) 

B..-bcr kilo~ 1535 kurUJJ talımJıı edllen 11,057 ve 15,000 kllo ve 10 000 kllo 
ayrı ayn olmak ÜStte ııı.arı ı.a.bunLu kösele alınaca.ktır. Paza.rlıklıı t'kslltmesi 
21/4/9"! Salı C'ilnli saat 13 de Tophanede Lv. Amlrlltt sahnalma komtsyo • 
nund.ı yapı.laealıw. Tallblerln teklif ede1.•eılderl miktar üzerinden trmlnaUa.rU~ 

Ahmed, ımüdafanya gir:rll('di
Gevşe'k de olsa hücum üzerine h\1. 
cum yaptı. Durmuş., hasmını alta 
almağa uğraşıyordu. Fakat muv"t.. 
fak olamıyordu. Bu suretle güret 
ayaktta yanın saatten fazla sürdil-

Bir aralık. Afımedın hasmı b ra. 
karıılk çırpındığı ve, nara attığı gıa.. 
rüldü. 

Derece elan gençlere böİge mü.. Rf'fd DUter sehrimJz.e dönmüştür. Urla. tı'makl.t. O mmanlar, bu kanun~n sno 
dürü Ekrem Demiray tarafından sa.. ıla kışlık :r.er'lyat çok i.yldiı' ve yiiı4e 50 dtjildl. Fakat şimdi öyledir. r;anınnı. 

at. mükellef elbieeli veıMİr hediye. nlabeUnde ras.ladır. Yaıılık 11er'lya.t da ZITa bizler artık d4mlnyon haklarının 
ler verilmittir. iyidir. tktla.bma ılotru siiratle Uerlem~ırte,fıı ..... 
~~~ -- -- -- ...-.. -- ....-.. ....-.. -- ........ .- -. .- .- ..... _-. .- .-_ .- --.ı:L 0 .......- .._,,. ......- -.._......._,...._,... ~~~wn•.n··•+*~ _. ,._.... aanıllmıı=•a tea'b er. 

..... - - -

lııelli 1MIUıe umla.rou ıelmeled. (633.4115) 
- Haydi Durmuş be!. 

(Arkası var) 
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f l Telgrd, Telefon Ve Telsiz llaber ' eri J 
Bu sabahki 1 L_~v.ı_I kabi.ıesi h• I Suikast davasının dünkü celse- 1 

• nuz ışe başlamadı • d h•dJ d. I d. 
baberi'I er .. lhtı.!ıB:::af~~.lncl aayfula) sın e şa l er ın en 1 

l.aY&l öileılea eınel MMtıpl l'c&ala 
tarafından ...._. elllBlt. .anra JÜlll Cllaf tanlı t/l de) ı .ıtinl söylüıonla. Dalla 90Dl'A Partde.n J nıdım. Bazı defalar benimle gÖrÜ§
lt aıbtl..-ue ~ etle yeıue,iinl • ~üddeiumumlnın arzusuna uyan ~~ blzmtıı teklif eUlkleıi için rea...

1
mek i11tediğini aöykrdı, vaktim oL • 

İngilizler dün 403 
tayyare ile Fran31z 

fabrikalarını 
taarruz ettilsr 

Tayyareler bomba 
hamule ·erini iki defa 

tazalctliler 

l.ondra l'7 (A.A.) - Dun ötlelle• 
.._,. Ameribıı tayyareluhıe maka& 

._. 4.00 i~Ula taJ7aresl şimali Fran. 
~1 Bavre eJeırtrllt •nV.Iuıı. •• • 
lıuı; Dunkerquedekl menlleri, Cberbourı 
41ıııM tanare ıueJ J 81111 Teair a*eri te. 
.._rl bombalaaı.'1anlar. Tay7areler lkl 
.,_ bomba bamulelerini tazelemişler. 

•. S Alman avcı &ay1aresl lmhıı edil. 
--.Ur. Z inıüb tanaresf kayıbclır. ---o---

~ ~ 15 ile Se9lcııe ütlllill•e JS. bakım tekrar M>rdu: llett ttnl blldlnll Ömer evimde H riD madıj odan bu. arzuıunu talık eder 
&~ dna• etmit ve .aM 11.51 - Bu noktada uzun zamandan.. bW.ı H tlalıa IOld'a çakıp .wL dururdum. 
ı1e llM'elllı& ...-·ıe telııw •iı'ilııailL beri nöbet bekler miydin) :aeia 90l1D&la bql&4ı: Reis: 
Mir. - Beklerdim efendim. - Pansl7on taeretl olarak. ömer _.. «- Ne i~ için görÜ§mek istiyor. 

KUlaenia il.teli - Fon Papenle karııının her gün bir ııara tilin verdi mlf mut. .öylemiı mi) 
IAadra, 1' (A.A.) - Paris radyosu.. bu saatlerd'fl ıezmeğe çılttı.klarınıo - Bir defa •ı, Wr clefa da iki baoul «- Bana aarahaten neye müra.. 

llllD bUcllrdltfae •öre. M. La.al te~il farkında m.aın) lira olmak ıizere caıı'an t,5 lira para. caat edeceğini bilemi) ordum. Ken. 
eMitf lülneafa ...._ ti~ Jı(a. - Çıkarlardı efendim. Bazan smı aWım. disi veya bir tanklığı için bir it ta. 
r..,al Pe&ala'e ftl'lllit&lr. sad.Jo aplkerl, 91>or elbiselerini giyerler, yaya ıe. - ElJııde blr cıanta lil&o gönlıUı mü'! lehinde bulunacaiını tahmin ecLyor 
aaılıal J)U'laaJa ....._ un ft kara zerler, hazan da otomobille bir ge- Paml79Da biyle ,ellp ıWltl 'ftkl mlJ. dum. 
.. ellfılt kav111&1ert lllafkwaa&uı 8'&. zinti yaparlardı. Pazar günleri gez. eli? Reis: 
tatmı teyid etmKWlr. dik1erini eöımıedim. (k' b r «- Ne 1iaanda görüşürlermıı> 

'fWty mıes•. nuaa .... , Afrika_ - Bu vak"a ıününe yakın GÜn. 1 UÇUK ıra «- Görüşmemiz basit olduğu 
81 ııa~omatanı General Jalnln bir tf'f. lerde Ömer Tokadı gördün mü) - Evet, afak bir çantası varda. Fakat İçin Yugo.slavca konu§makla bera. 
t.lş sr,ıaha-11 ya~k iiftre Cnaylnlen Fotoğrafına bak da söyle baka) m. tabiı "1ıı açıp bak.madam. Öıuer s.ıbah.. ber, Süleyman Rusçaya benzetmeğe 
Fa5a ~itini bllilrınKWlr. Şahid polia Kiz•m fotoğrafı tet. lan kallunaz, otleye dotru kalk.ar, oda. gayret ederdi, anlaşırdık. Türkçe de 

ftgal ordusu kumandanlığı. kik ederek: dan ç1kaı' l'ider ve aqamları l'CÇ ,aıut konufSAydık an]aşabilecektik. Zira 
NeY)'4ll"k. ti (A.A.) - NeY7ork T.DJ("s - Hayır, h"ç görmed'm, ce\a. ~lirdi. Bir C1İD de Suleyman Om nlen konufluklarımtz bas"t şeylerdi. 
~n"1 Berne muııablrtne ıöre, b·nı verdi. bir kaza.il mukabillDde Z,5 ıı..--:. aldı&mı SUıeymamn talebi 
V1cıll7 ı.uu111etı hwciD. Berila .aau ue Otomoba ... M)ledl. 
ötle vaktine )tad:ır, :reni kabinenin f.e$. - ömerbı z..s Ura ılbi az bir para)• Bir akfllJll bu bana teaadül etti, 
kilini AJıımıanların ıasviblae arcet.nıeıe Reis sorgusuna .devam etti: lllti>a.cı var mıyclıT konupnak ıstec:liğını .öyledi. Ktmae 
veyahoJ meydana •elecek aklbetlerl ka. - Yine o sırada bir otomobil - o kadanııı bilmiyorum dendim. ye fena muamele edemiyeceğim 
b le cb 'bul1anmütadır. falan geçti m ) Bunlardan k mae &a.ıa 'bllDu Süleyman sö7Jı:dl. ıçin. ıımdi geri döneceğim konuşu. uaa: :ır Benle 5ıterine ıire de in p kaçtı mı, böyle bır ıey hatır. BllDam Werfne Süle:rman sdı ıs~ı ruz dedim. Tarihini hatırlamıyorum 
H..-eşal a.....-etH isal onıusu konıu. }..yor mu.un) . . Ye blr &'IİD pmaflr yıkanaca.tı sarada Kızılay ile postane civarında bir 

•enabie etmeit il.tere Paris·ı - Hay.r, hıçbır otomobıl seçme nnalalnin GüJlarclan ömerln mencı111nı yerde idik. Bir ak.tam üzeri bulu§.. 
~ di ve kimseyi de kaçarken veya yü. yakamuuıı rica et!ltlnl blldlrdf n ea. tuk, Maltepe tarafına doğru ilerle-
rel~ . • • 

16 
(AA) _ Vaşing rürken görmedim, dedi. hWn bu nokt&J'ı ıiikfltıa 6e~'1tlnl beyan dik. 10.1 S adım yürüdük üç dört 

aı~~~~ l · mahfillerınde Polis Kaz m.n ıfadesi hr.kkında euı. dakika kadar görüştük. Ben de bir 
ro~un .~ık ' aB~~ ai~n Amerika büyük Türk ~aznunları. bir diyec.eklcrı oL Sahici GüJlar: it İ~İyeceğ'ai tahmin ederken bana 
Vıchy e ı } ırLeeş h . . rek isti mad.ğını .öyledıler. Y org1 Pavlof - ömer dl7.e bir MJam batarlam170. Sovyet aefaretinde bir .iıi olduğunu 
.ı.Lı;• Amira a Y nın ıe • ·ı F P - 1 d' Ş d f'h L h ~ • • w l 

1 
ve erek f ran. patlayan bomba l e on apen a'nl ram. Ben onan m.lsaftrlnl • Boşnak • aoy e ı. aıır ım, maama ı e 

pre ıçın ~ırı,~asbak g d iıc.i aındaki mesafenin ne kadar olduğu. dl7e tanınlım. dedi. ailelerinin birçok rükünlerini SoY. 

ingi iz hr herler 
n~zırı R uf Orb ya 
b., ziy .. Jet Vdrdi 

Louclra, 16 lA.A.) - DilQ, ~b~rlcr 
naz.arı Brocken, Tur~ıe biiJük el~lai 
Raul Orbayı kabul etmittlr. Bü7ıak •l. 
,ının siyareU anaauıda ıaaa.reı binası. 
aa Tark ba71'Biı tekUmlt&iı'. 

Biyök e~ l'ftflae 'ftrilea ve eıeillk 
erkirunın da hazır bıalundllklara ötien 
ıemetfnden aonrıa, sinema ~alonuna ce. 
çllmle ve Ttirkl~ye ald rllmlcrle tncıUıı 
ban PYtt~lerinl, onlu ve .ionanma ma_ 
newabrmı, &a;nare Te mu.den lşçllt. 

rlnbı tal.....-larmı &el1ıtt eclen f lınler 
cbsh:rilmişt.lr . 

Beri inde 
Berlln, 16 tA.A.) - Krapp fabrtltala. 

rı ahlb ve dlrek&öru Von Boblen. 8'·r. 
llne •idf'n Türk denlıı: ve demlryollara 
heyeti ereflne baciln Kaperhar ole. 
lbıde bir itlen 7Cmeti vel'ml$tlr. 

Diin abab Ba1iae celea •.türttlre bü_ 
yük elçisi Hiiarev Geredeoln •e bacar 
bahuMlımtaı ba ıdJ'afett.e V.cın Boblen, 
iki memleket.in an'a.oesl d...tlutıına ı.a. 
ret Merek. Türtd7e ellltldenbtri bü.. 
71İll ~ )'&pan Krapp an lıarb h llaln 
tstlsnai zorluklarına ı-.ıtmen Tml1tnln 
ı9'edlji -ı.me;r1 yollamak lçlıı za.mi 
p1re& rie:'eıreodrlerinl ri.cletm ,. 
Tibtt be~tJ relll •e bunu te~kkiirie 
ka~ır. 

Doğu1a hucuml~r 
devam ediyor 

İngilizler Fransız 
fabrikalarını daha 
sık bombahyacak eadaki gelıpneıer ırnın an · l s·b· - d-kı · d , d k · ünaaebetle. nu sordu. Şahıt: Bunun üzerine Kornllola lnı lteyaut yet er • uıyaya ıur u erın en, 

memleket ara.s.n a 1 m. . 1 S 16 me'-e diye cevab 'Ver. halrtr'"a ne d'---M --1.1& Sovyet aefarcehenes' nden akrabala. (Baflarafı 1 İnci aayfada) 
. 'lm .. d"' .. "' en n ,ınevs m - • u • ..,...,.,.. •• --- • ~ keeı w esıı:lirt~:ted.ir. Maa. eli. Ve pol"e noktası .ile yıne ~atlı. K.omllof: rım.zı tanıdıklarımızı &oıarark bu Şımal cephesinde ordu tqkilleri 

Bu suretle i~i .ıci 
cephe bilfiil açılmış 

eız ~~~~ 'iti teclhirin de im.kin yan bomba aras:ndakı mesafeni_? de - l'luul7onca Giillar ~ evine taraf aklıma geldL Süleymana kimse lıe ıılah altında bulunan hucum kıta 
mafıh 01I ver l 1--.iecli)mekte- üç dört yüz mette kadar olduKQnU nJen miişterllerin.ln kimler uldal'11 bak.. yi tanımıyorum. Fa~at bakayım de. ları tarafından arızalı arazide ya-

cli.ız ohadl1(1 ayrıca 11119'... eöyledi. kında polise halter vermek mecbaır17e,. dim. pılan mevzıi taaruz.lar neticesinde 
r. ._ F.......,,.. '811med'7orlar Pel• ..-......-. _. .-r Sö. tlDlle midir. detll midir. Buna ötrcn_ Reia: yeniden arazi kazanılmıştır. • 

o.uıormuş 
~1 

18 
(AA.) _ BanaldaimS le) •la aJ'lll a~ '~ ltlr .-ı1a met< lstlyorum. dedl <<- Demek kend'si sefarete ak- Murmanısk üzerınde yap.lan hava 

LoainP. l'7 tA.A.) _ ı..uıa ...... ~ Amedlı• lıllk6JbeU, lya.1 1111' ~ -........, klnıeı olarak a*a.. - Bacöne kadar böyle bir baber ver. rabalar•nı tanıdıklarını ıoruşturmak akınları neticesinde rıhtımlardaki 
.__ DMll'ı •u •aa&ecıller• wr • .u.:.. .._.,..D Fnasadald btlWn A.. na lllM"af o--tıan a.&lma olandu n mlyenlum. Fakat bu bi41se4en soma için giderm!J) tesislere ve depolara bırçok bomba. 
balt olduiu beıana&M rran-fla AbDan. ........... mUmköD olıt.ata bclar ~ l'Ullan 8"'ledl: artak ber l'elen haluunda polise bir be. «- Ne ben ne de diğer hem~eh lar isabet ettirilmiştir. Büyük ve or. 
1-ra ıa.rdım IQlo oaılf&ll tabrlkaların ve ......,,.. .._....,. ainm.elerlnl iste"" - Beltlm ailem btan1"lldacln'. &n yanm.me Termeleteylm, cevabını verdi. riterim sefarete gitm"ş değiliz. Po.. ta hacimde ik.i t caret gemisinde 
--.ıarın bombardımanının clalu fazla mlştır. Ankar.Mla Bay.ın Gülizar Gökçenin Lo. Müddeiumumi Cemil Aka)· süı. ısH. tonya sefarethanesi izin vermeden yangın çıkarılmıştır. Refakat av tay 
~1 •l.ld1naift.lr. 1111 llfek J'Ülı.z h•nsi eth&• •ah. zao aparl.amanında ~arların lkıımet yerl'k: gitmeyiz. Fak.at ıürgün yerlerile ,.ureıerı yedi düşm n tayyaresi do.. 

llıa11a nuırı h ıı..n ıaarruılan ile 8 .,twr. ~ ko11110t.sluk ve cllplo. et.metı.te oWutu 'bir clalrenln bir odaJ;ın_ - Ba7an Gülizar bu oUlscden enel telgraf ve mektub teati ederiz. Bir §Ürmütlerdir. 
lttlıaa.i tev.nııa .ıoı '-'ılma~ oldutuna, maUk ......,arlanaı lı.flencllrmemekte. cb 9'anı7orwn. Benim 1&Dllllıd.ı eVftla puaal7onum plen misafirlerin itim el. lisan hocası tan•rd m; bİT Rua tıale. :iovyel tebliil 
~ bao•';raJIÜlleeek olaa 7erlne ınıv dlr. ltlr erman meaaın ......._ Reara • l'IUL ntmıa bll4inmdfj1 için IUncl ailrcaa besi vardı. cfütündüm ki bu kadına Meek.on, 18 (A.A.) - Royter: Bir 
"-Ua ı.,w. llaft tuneUerl oldv.1PlD Bir l'ÖD a.,... GtH1-r Olkoe llmf• •· aalaR ..... lnde mllluıkeme Mlllmlt ve eöylerim ele Siile,,-mana ,..rchm e.. ...,_ tebUti eki fiyle demeided r: 
"' .. 9'nUe lltlnd cephenin blltDl acıt. B' r Japon albayııın ...... w ..... ... h .... ........ IBMkina da .......... ..... der. Teaııe• "' llMcam arallab.l'lle • •ııle • 
.... oldatuaa ııi1lealttlr. ...., .. p..... llaaular -- bir 417eeekler( ol.. Bir Fransız k dını -- Alman IMbMlara. • 11• Her har•. 

llirmanyada 
111.ii. ttefikler 

mii,kiil 
vaziyette 

keşfett:gi gıda maddeleri • ... o--. ...._ • 1•••- ._ ....ıatuıı •WDer. R•: ...,.. ............ ıotıa t.enlaırrad .. .,, ... _ 
. • ...._ ~ ... -. ~ w Be 'aa soma Yenifeblnle 'Mrttel'Uk . • . ....._. Alw &aarnım 11ırasınd:a aa,, 

VJ ko.1 prımesı n....- ._. ......... Baaa t.ıaaı.aı. ,.... .. Abmıed aa1ua dhaleeuıı. llaunın.. •- Kım. lmlt bu kadua>.. -...- 1ııaUma aiiıiilnui ıu4tr. 
lacl ~a) ._ •ır _...... seWllinl .-,.....U. Bir lanlan _.. 8tlleJ"ID&Dı tanı4ıtını ıly. •- 1 ddıa ~ak.amı bılıyor.. TeWlt al 11111• lllft eı.ektedlr: 

( 8efbıl d1 1 b4) ıtin benim adada ımlaltlhnesl i(da H·- ... _ ....... _, __ ,, _ _._ j_._.,.. Muhterem Reiıa muaade edeı.e is.. 
-'ke11t-~•o " - -· .. --...-· ·· L • • ,_.ha "9 ,_. • ielııllkMI Ue ._.... atiılaade Wedl. Gw ~ reldl.. - Wanbaal4an Ankara7a ••lerek Bir. mmı !e"rar etmıyeylm. 

~lım.nlar ;r11lnıs pilsllörtütmnle Jm1. 
mı&m1'iar, Rular )'eni bir Uerl harekeU 
bJlldmqler ft •iltmanın albtaıatem 
biln baMne setlrcllii dltw mesltfiıı bir 

bl.-k " .......... eri wafın. tim -. Mr de 1-kt-. ki o4Qa bir Dil berfter .ıo.nm.a 09ı..-7a ı..,ıa. Reıe: .. . 
..... la .. • Japea paıqii&oil ,..-. ~. ben llOm'adaa 19tocr& dua. UieJ'maaı .. ..,... dnliıa. Bir •- Mllhzur yoktur aoyleaın) 
.. n QelelNı9 _...ı.n .._.... ve 8._ fuu ll'llll&enlhderl ö..er ele .... ,...: p. 8il8>'maa ieneslal .ı....- •- Madam Şartiyc 
.-..... tecriil»e ~· ......._ ı.ta 'il !illa p)eeejinl .ı.e airledl natt.ı «- Peki bu madamı nereden ta 

iki Çin ordusunun 
durumu teh.ıkc.i 

Al•1 &av .. haanı~ lı;~~ ~ Dllıılıa& eıüm. Sileyaaa anu..a ö. •ır de .,.. &ı'm lııiletl ....... : Nltba nımıftJT) •. .. . Uçan' kaleler Fi!ipinlerde 
Zff &l'..ı• .... llQlliwl _. .. a mM'e Ömer' •be ~ ı... Bl80 •Jıe sHlJI plıeoeil Mldn-. lıılr tel' ei:rle. «- ~'! \,ir da!re tutmuttu. 5 J • • ba 
..... ye ..... ,..._.111a 1~ ...... .,.... ... Neileıı .. •lıola Aaka.. ..... Bi&ilılı '1Wltlm Hdar, ••L Oda.laTlnı kıraya veriyor, üç hem.. apon gemısı tırddar 
ııü _...,w ibii• h-m.&e · _,. aııııldltbd ~ ..._emil&lm 8._ ~ Ji.&1DuB llll t.aı.kikat mumda ,ehnm o-.da otururlardı. bundan (Bat tuaf l lacl 

..,_ ı ...,_ ı uı ılıtil ..._ Aaıe.ia .,.... .... lflıdesl .. ekanıiL Oraü ela tanırım. Türk •biiyetinde bir Fran L__1_ _ _ı __ L' • bal k :ı'!'yfabdal) 

"- ıı (AA.> _ 111raaD7aün aıı • Başvekil, vaki 1~ don. ::: :::= k~.:.:.:'.r~= =: gazetecilerle mühım bır 
·~ 11acve ee1ar1 et~ petNl te. hasb:halde bulundular 
"-tllll &ebdi4 e:mek&Nlrler. Japoa or. IDc:I ..,f..&a} 
-... liirMle Mıandal•1'1a cıotra llf'.rle. (.....,.,. ~ 
~ler. aa CI• anlan mişkii1 ,... Hariciye ~t Saraco~ ~ar!-

.____ . . .,n pnıanlardekı ınkı. 
- heıleft YjMme4lnilr. et sıyaeettn f1 b · surette talı-

. ~ 17 (A.A.l _ Çin resmi ıös. pflarını çok etra 1 .• ~.r Numan Me. 
Ciılii ........ aWuhl be7anatta Birman. lil ettikten 80Dr&, ıokzu Harici 
_ .. _ ---.....,- . wıu.na bıra mit ve 
·- J~ Uerle:rlelnln Çin sat kana. nemencıoS 'b' d biıtıa- önü.. 
ılllh teMld ettlttnı, Japonların beş ba.. ye Umumi kltı 1 k . nki affar es-
hll tümen asker •tıüreceklerinl. banla. ınüzde ~ b:~:• ~e c!zetelerin 
l'1n J'Vıaaın B.aqoena ~ldlklerlni ln&'f. naıında bük\lm b'k etmelerini 
Bs fa7:JVelerlnin ba Jlm•NI• ff JapeD yakından '_8~ .. ve :~ı: haı.!atı be .. 
Dakllte .,e-.ı cinliklerini ~lr. lüzuııılu corduğü e 

........ 11 (A.A.) - BlnnıtnıadaD a.. lirtmittir- .... 9UI eti 
1

11
ma
1 

n ha.heri~ cin in.ııiıı k1&'9lan .,e. N:L-· .. alan ficaret Vekili 
llle'ftllere pekll-1.1-..111• U""V'et BOZ • _ı __ ..._..._ ___ -_ .• _ Mümtaz Ökmen. umumi ı .. ate va:u-

v• . ·ttıalat ekmek ve yag meeele.. 
ışi kabinesi bugün re~\~ mah.ıukat gibi her biri ayrı 

• • um! efklrı iflal eden meeele 
bel 1 o!acak alyrıh~-· da hükOmetin harek6t 

er a~.n . 1 . etr 
Lonıııra 1'7 (A.A.) - Yltlde Lava1 7e. tarzını ve tıııdab ettiiı ıaye erı a. 

ld bbhı.eyı &e*11 etmltilr • .Kabine aza. file aydıftlatmıfl&T. b 
ları bu&i1n uaa cclllecetUr. Gazeteciler tarafından vuku u. 
-------------- ?an bazı 911allere icab eden. c~ab. 

f 000 Yunan çocuğu ı Vekiller taraf·ndan -ver~ldıkıen 
' ar B ekil Doktor Refık Say. 

(Battarafı 1 imci eayf.da) eonra. a.~ beyanatta bulunarak, 
Yibm ı>eıılıı Tleam ~ dam Ycı:n en eciz bir ifade ile. 

ltıaı1a18 devmtUmlt bulaaa Damad Fe çok eamım.t ye ~ h lrkında iza 
rid Jal•ının tamlrabna dlbulen l&lbaren bilınm ~ahil 911~~teti ~Jgilendiren 
ltaş~ 15..20 bin Ura kadar para bat vennıı ve meın e b -rünen 

. •- b' lı: e.a )erde azan go 
llaftolanacıata tahmin e4Den Wnanın -. Jrço m e ibi eebeblere 
llııinltı Mayas ortalarana ,ıadar b Ur le. du.raldamaların ne gı • tt 
etik Ye Daıdran lptlıluıncla da çocuklar baih oldu.iunu nıüdeHel bır eure e 
htlrilmı. olacakt.ar. Diter wanan H!tt göstenni1t r. d tlil 
~ 1aşestıd ieahı T oplanudan ıonra, ave et', 

... et.ı.:::•::l=ı: olan bl'J'Ola BafVekil taıaf ından ~nkdarabpallua..ta ""' ·ı b' .. w?e yemeıın e u un 
Yeaılr 41lier m:dııeae K.ıııılaı ceal:retl verı en ır og 6 k d b"ltU.. 
......._ &uar..-a )ınırlanmıı 'bulun.. ra.k. 13.30 dan 1 ~~ a ~b 
'-kt.4ır. Btlıtlar ....ır qı ..... wı- met .&anı ne uınd 1 Dl e. 
~ ~Mir. lerde Wunmutlar ır. 

•• L d d vuıuaraa:n "UID tma -ere u un. ,- W.•.ıa ctWm. AWıet:h• Ö. ........ ...._ Wr teJ aiJlemlJ'onla. sıa a:a 'Gl ır. mUllUr 

_... • ...... -. ıttıUiial ............... siile7maD ... leW1. ı.......... Süleyman komUnizilnden ~-·--------
Andan ....... &im üba •~ Ba ~ aıbdlıtt AJllDet Kalmıa kimi bah ed" '-rdMı bahsetmeie başladı. Abuk. 
_..... ..... oWapaa ~ el._ •iil'meh ıtUltlal __.atan., b"'Halnbı S IJOr -.buk li.flar eöy]üyordu. Karıtık bir 
ı-. Ba ..... ~ Wr ... at. •e.,..... ıdJarete sldecetlnl liıledl. Ben Süleymana bu kadına ıidip lisanla konu1tuiu 'ç'n ne dem,.Jt i&. 
naı ar4a oldu. DelllletU ıat.ırab od.bor. jtııi, .Munei Kabnuı, kaua iaeriae görmeıini tav9İye etmeie karar ver tediğini iylce anlayamamıtt m. Sü. 
h. Bana ~ dtfbıf _..,•itlal lli)'leil. ~inin •eno el11D ol..a4ıtmı sonla.. diiim bir •irade Sileyman bana leymanın müracaat dütüncemın hı. 
Ş. .... Jıl&nll llitıe eUI: pna SÖJWI. komünizmden. Stalinden. BaJkan. (Devamı 8 ncı sayfada) 
- Eter h ....._ •lıe 1ılr tQle Dlallıeaier ri1mete .. ., ....... 

alib.lı oldutunu bll8er•lm. Onu biikA. Abme• 'KalllUll ıehadetlal miıtealııb 
ml!te ı.Ner verir weıablld Jlnçedenllm. mahkeme reisi Saltrl Y•1ılae dunqmaya 

Süleymamn sözleri ıs dakika ıas•1• "~111'!1· • • 
Leh rr Uhendısmrn dadesı Siile1man lis aldı. ~ ı.a ve uıso 

lııellmesinla aebeblnJ Mr kaM1e ma.nıa Bundan 80Jlra eaki mü.hendi. Ed. 
-....ııtmı, meınlekeüe ôyi1ı ıleıılldlll 

1 

vard Romanaki dinlendi. Kendisi 
lfln lıılr alqkanlılt essi e1aralt 6yle aiJ. mahkeme huzurunda lehçe konut
ledltlni, Marufu da •lr 'baba .ıı.ı RTlP mak arzusunu iııbar etti. Fakat bu 
btirme& eWl1nl blldldl. arzueu 7erine getirilmiyecek oluıaa 

Ben aruara rakı loenllın. fakat M•. Rueca da bildiğini tercüman vasıta 
nafam dedltl .ıbı iıle fasla sefih Wr sile ifadelerinin tercüme edilehilKe 
ilıiam detlllm, dedi. ğini söyledi. Mahkeme Türkçe bilmi 

Beis Stl1e,mana eeftlb ftl'el'Ck: yen maznun1arın da anlayab'lmeleri 
- Onu 1aran J'Olı:, otlaın. Maruf se. makaa.dile Roman.kinin ifadeı1ni 

nln ar11811'& lof.ltlnl ve •Yk ppmUIDI Rusça vermesini tercih etti. 
•ftfttl demek t.UJ'•. Dem ne sar;ırt Kim oldıuğunu ve bu itler hak-
'Mf, lçlp &e hlr reule& çıkarm:ıdıkun kında bildiklerinı şöyle a~attı: 
eeara. «- Su mühendisiyim. Yük.eek 

Gliliza ·m ifadesi mühendis Atattürk bulvarında And 
apartımanında 18 numaralı dairede 

Maruf Omurk&yan mlteüıb 'ber'bel' oturuyorum. B&Aa tanıy•p tanıma. 

SWC'J'lll&DUl 'bir odumda kiracı olarak dığımı sorduğunuz Süleymanı apar. 
ahlnluta Loan a.partunanmın müs&.e. tımanın berber dükkan•ndan tant
tf:rlerindea Giill.-r Gikoe tlnlmdi. 51 r m. Lehçe, Franstn:a, Ruaça birıız 
,...oc1a oldatanu llıllıea .phhl Ud1D Almanca ve biraz lngTzce bil'Tim. 
~ ded1 ki: Suleymanın çalıttıit bed>er ealonun 

- Bir Cama l'tld Siileıman bana da ben zaman uman tıraf olU)'Or
•eldl. Bera'berln:le 'bir 00C1Ü p&lrdl. Ba dum. Ara a•ra da kend' ıine ustura. 
vecatan .&nbl'ada bir "1 var. Mtlasacle lar•mı bil:.ıtmek üzere veririm. 

:-:! =.:-~ ~1:: ~Uleyn'anla konuşmalar 
ııude e&&ı. wı. :aea de milsaacle eWJD. Süleyman batka dükkana aeçtik 
Jııimıa her eYQwıa toaradan anb. ten sonra da beni gö1'diıkçe ustura • 
dJtD ooc11k .lnbra71l İ.ttan'baJdakl larımln b lenip bilenm.İyeceğ'ni so. 
'1'11" 'Dlle'9 Y ....... ıtrmek itin ıeı. raıdı. Kendisini yaz aylarında ta • 

TAKSIM SINEMASINDA 
2 haftadenberi lstanbulun her aemtinclen ael ve akın halinde 

KOŞAN 100000 KiŞiNiN 
Görülmemiş bir alaka ile ean ve 

LEYLA 
40 Kişilik Koro 
3 6 Kişilik saz Heyeti 
60 Kişilik Mehter Takımı 

nın lftlraldle 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
VE ŞARKILI 

Senenin en b6yük filmi 

cönülden alkıtladıiı 

Bupnden itibarea 3 Uncu zafer haftasına baflıyor 
hin olarak: YURTIA YAZ VE KlŞ SPORLARI 

TORKÇE MATBUAT JURNAU 
Ehemmiyetle Türkiye Cüm.'ıuriyeti hududla .. ı 

N ~ ·~ k dahilinde LEYLA filminin 
azarı LJ)., ate: gösterme h:ıkkına sah'p 

ÖZEN FiLM, BU SENE tsT ANBULD'da VE tST ANBULUN 
HiÇBiR SEMl'INDE BU FiLMi GÖSTERMİ~NDEN Muh.: 
terem hallımızın ba f inala kaçtrmamalarıaı ve )'er ~!mak 'ıçin lut 

fen lam teans saatlerinde tepiflerlnl tevılre c..Jcrlz. 
.____ Bugina Seanslar 2,10 .. 4 • 5.30 .. 7 • 9 



Büt~n Ağrıları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. Verine Başka Bir Marka Verirlerse 
. ~ .. ·.. . . " i • 

Suikast davasının dil~kn ceisesinde şahidler dinlendi Sümerbank iplik ve dokuma 
fabrikaları müessesesi 

müdürlüğünden 

(Baş tarafı 5 hlel n1fad&) 

llfına netice verince ıeviyemde oL 
ınıyan biır adamla konuımaktan ca. 
nım ıık:ldı, kendiılnden ne suTet
le yakamı ııyıracaiımı dlifünmeğe 
l>ailad:m. Ajan mıdır, komünist mi 
dir, poliı midir, bir devlet hesabı. 
~ mı hareket ediyor anlayama. 
dırn ayrıldım. 

Üç dör't gün .onra raatgeldim. 
Sovyet sefarethanesinde benim hak 
kımda ne düşünüyorlar diye bana 
bir ıua1 tevcih etti. Şaşaladım, hay
retle bilmiyorum cevabını verdim. 
Bundan sonra bir defa da gene us
~raml bil~tmelt İçin kendisini gör. 
düın. 

R .. t.ı 
< - Madamı arayıp bulmus mu? 
«- Bu vaziyet karşısında bitta-

bl Madamı tavıiye etmemi,tim. 
<'- Stalinden Süleyman ,ne diye 

balut-tmiş) 

«- Her ne kadar .komüniıtl:k
ten, Stalinden ve Balkanlardan bu 
ci'bi siyasi mevzulardan Süleyman 
bah~ettikçe ben bu gibi ıeylerle uğ. 
raımadığ:m İçin canım ııkılırdı, 
birbirimizin lisanını anlamarnamız 
yüzünden söylediklerini kulağım du 
yardı fakat ne ıöylediğlni anlaya
fn&zdım. 

Reis: 
«- Süleymandan ıüphelcnmiı 

m.i> Ajan veya poli~ olabil:rdi di
yordu) 

«- Böylle lafları kariştıroığı 
için, her şey aklıma geldi. Casu1 
mudür, hafiye midir, nedir öyle ise 
'kötü bir G-ıaf İyedirzira benimle mii
nasebeti mahdud olmasına rağmen 
böyle açılmak istemesi kendi kendi 
ılne karşı kötü bir şüphe uyandırdı. 

Reis: 
cı- Madem ki böyle bir ,üphe 

uyanrnıt. ne-den haber vermemiş~ 
Bir adam var saçma sapan konu~u
yor diye) 

<ı- Tuhaf bir vaziyette ICaldım. 
Eğer a.jan ise 'kimi kime söyliyece
iim diye dü~ündüm. Cütünç olmak 
tan korktum. Benim fikirlerimi, te. 
nıayüllerimi ogrenmcğe çalışıyor 
zannına dliştüm ve sustum. 

iddia makamı namına Kemal Bo 
1"6 sordu: 

«- Şahid Eylül ayında SUley
man1a te~!arından ıüphelendiğı. 
oi ve tema9larını kestiiini .öylüyor. 
)ir müddet aonra tekrar Süleyman! 
Qünco berber aalonunda buluyor ve 
'™1naıebet peydac ediyor. Bu tezadı 
Latlctmeıi lazımdır, naeıl izah e
der) 

Su rnüıhendiıi devamla: 
«- Nihayet bir aan'atklrdır, fa-

1d~ adamdı. Kazansın diye uetura. 
mı biletmeie verdim. Ötedenberi o.. 
na biletirdim. Vi.kıl pek iyi bilemi
yord\l, fakat bir ıe>·ler beceriyordu. 
Ahi takdirde ıehirde berber Yusu. 
fa inmek zorunda ltalacaktım. Oto
bU. masrah yapacaktım •• 

lddi:t makamının talebi 
iddia malcamı bir noktanın daha 

tavzih ini iatedi. Madam Şartiyenin 
evinde Sovyet memurlarından biri. 
le tanıttığını, eski ifadesinde söyle. 
diğı halde Romanskinin bu rnem~ 
run ismini .öylemediğini işaret ede 
rek isminin ne otduğunu tıahidden 
eorulmaslnl mahkemeden rica etti. 

Romanskl dedi ki: . 
«- t ml11l hatırlamıyorum. Bu 1$ mü. 

uıısebctlle t.a.nı.smış değildim. uır arka. 
daşun , .. nıı. Bu arkad~ım mühendisti 
ve halen burada dct\ldlr. Mısır veya Fi. 
listlne ı:ldcn ve vazife! ıskerlyeslnl ya. 
pan bir arkadaşımdı. O komünistlerin 
Polonyalılar hakkındaki flilşüncelerlnl 
öğrenmek istiyordu. Bc.n de mllterclm 
olarak konuşmııbnnda bulunmuştum. 

Rds: 
c- Se uvab yerml,ttT 
,_ So-ryet memuru demişti kl «Da. 

biti tşlertn'be kat'•sm&:ruatım, anll d. 
ılllnts gibi 4e.tet kwrabtıooekllnls. BI. 

sim de üıtcdltlmlz bu idi ıa1.kn.ıt 

Naviı\of .. 
iddia makanu namına Kemal Bora: 
cı- Süleyman ifadesinde No.ıtofu a. 

rtfOrum diye darethaneu ıltmC>k irin 
Polon1&11 mühcncUsten talimat &ldıtmı 
söyhiyoır.iu. Balbııkl şahld bu :Sovll<ofu 
tanımayorum dedi, ilk ifadesinde. 

c:- BlldlklerlmJ oldutu l'lbi anıa.ttım. 
Süle-:rmanm bana atfen iö1ledlkler:nl 
ıuct.elsde okudum. 1\.luıta.rlbim. sa:kin 

" 
rwn ki, Ömerle beraber oturan Sel&ml 1 ıüfme" ft notlar almata n:.laruıştı. 
nm eYe döneoetlnl bir ıün plih 8 ldd" k .. 
İldnclki.nun tulhjnde Koroliofla PAY. 1 18 ma 8ffilRIO mutal88$1 
lof birlikte blr •bah erkenden Ömlll'ID Reia, Wdia malı:ıunma miilaleası olup 
e'f'fne relmltlerdlr Ye oracLı tanıtm1'. olmadıtuu M>rdu. l\lüddelumumi Cemil 
!ardır. AUa1 dünkü temenni.sini tekrar ederek 

Kamllot: maaılllllarıo mevkııfen muhakemelen. 
- Abdurralıomıuım cenin ntlipbenı_ nlo denm1111, lkametled htanbulda bu. 

dlr. 'Uçüncü su.al olarak soruyorum, be. hma.n p.hldlerle Ankara ya.hldleri.ndeıı 
nl ÖmerlC' klmlıı tanıehr4ıtı hııauuncla Meıfh&rotin de releoek oellede dinlen. 

şahsi kamu.ti nedir? mek liure mahkemeye celblerlııl istedi. 
Abdurrahman: 

ne oldutunu ke t.lremlyorunı. Süleyman - Blc ıuçlu sandalyuına mbhcm mahkemenin karan 
kötü adam mı, iyi adam mı? Bu husus. ft mevhum feylerle oturmayıp Ömttln ~lahkeme heyeti kararını vermek ü. 

ta.ki kararı ver~elt heyeti lıiklmenlzdlr. K01'1111ofa Pavtof marlfetlle takdim e. zere salondan ayrıldı. On daklkil sonra 
Sıilcyman: dUdltinc kanllm,,, rei5 mahkemenin kararını ıaı&t.Dunlara 
- Dotru <Jöylemiyor, benim töyıcdik. Kornllof: tefhim eW. 

lerim dotru:hır. - Bu mMelenln mÜphf:lll olup olma. Bu kararda: 

Rt'ls: dıiını takdir f!1mek Abclurnı.bmana de. ı - Muınunlardan Pavlofla, Komi. 
- Nedt'n dofTu siiylemlyor? 111. heyeti hiJı:lme1e alddlr. lofuo kendUeriue tercümeleri yapılma. 

- nıımcm!.. Avukat Pav ofun ith1m- dıkı a.nı&fl)ıan •b.ı var&kalan örneıııe. 
Süleyman: rinlo rene ıuJb ola.o ıulh hiklm.i Hay. 
- Setıarete doirudan ılolT11J'a kendhu larına C8V b Y8rİyOr rünnfa tarafından tercümelerinin yaptı 

cit.tfm. l''akat bu ı.a.tın tnslycsilc. rılmasın&. 
Kornllof: ' Müieakı.ben Abclurrahmanm &\'Uk&tı 

- Süleyman hlo olmam Ncn•ilıofun ŞaJdr Ziya IÖz atarak diinkli celsede 
cfkllinl tarif etsin?. Pavlofun bıa-n ltb-Jamlanııa. ccvablarını 

Reis: ?erdi. ATUJuı.t ezcümle de4i ki: 
- Biz .. bide arsı masnunlımn bir 

diy"<leklerl y.ı.r mı sualini soruyoruz, 
b~ bir ıuall her zaman ıorabllir1er 

Ye cf'vabını alırlar. 

S.ileynnnm misafiri 
Bundan sonra ismall Korkulu dinlen. 

di. Blldllderinl liÖylccc aola.ttı: 
- istanbuldaıı ısule) manın bir ınl. 

sanrı ı:elmlşU. Öğleye do;ru dül kana 
,elir, Slileymanı alır, birlik:e yemeğe ı:l. 
derlerdi, bundan başka İstanbuldan Ta. 
lebe Yurdundan bir arkadaşında.n 8ıi... 

leymaıa ık sık mektub rcllrdl. Sülc:r. 
man bu melıtubbrı tekrar tekrar okur. 
du. Hatta o mektubu gfü1der:.A'\c para. 
l'Öndermek için benden bir aralık ~r. 
dım iste.il. Süleymanın bir de Boşnak 
Ömer lslmll bir arkadaşı vardı, akşam.. 
ları onunla buluşurlardı. BlldltLm fa.ı;la. 

bir şey yoklUI'. 
Bazı Pazarlar bir ecnebiyi traş etme. 

te clttltlni de ba!la öylemlştı. 
Süleyman: 
- Pazarları bir ecnebiyi tca.s etmek 

!cln ıidermlşlm. A lı yoktur. ııtmC?:dm. 
SadC(IC Emnl,.eı otelinde İhsan Beyi 

~ clderdlm. 
$2hld: 
- Dır C('.neblye rltutlnl bana kendisi 

s6:rlemlştl, iyi h tırlıyorum, 

Süleyman: 

- Abdurrahman için Türk detlldlr 
dediler. )liıek,lıUlm Turk tabllyetlnc tc. 
ra Veklllerı Heyeti brarUe ıeçml,tlr. 

Bu 'l'ilr'k oldutuna dair birinci delild ir. 
İklnclsl: llk tahkikatın açıll'IWJı hak. 
kındakl aorcu lıaklmlnln kartrna'ftesln. 
de ken:Uslnln Türk ırkından oldutıı tes. 
b't cd1 h•ıl,tlr b11nd11n başka bir mıanevt 
dclll rös~eblllrhn. 

Alıdu:rr.thnn.n kcndl aleyhinde otan 
her 1Jf'11 soylüyor, kendi kendisini tt. 
bam ediyor, Bu mnlyetl de Türk oldu. 
tuna dair manevi bir delllıllr. 

Peıdag-oJI tahslJ ettiğini söylh·en mu:. 
nunun btınu anlaması llzımdlr. 

'"Pavlofun ifadelerinde 
tezad var,, 

İkinci nokta Abdurrahman için mese. 
le çılcumak l..1tiyen bir ins.&.n Tr<>çklst, 
belki de Alman ajanıdır diyorlar. İfade. 
lerlndeld tezadw muhlmdlr -.:e bunlar 
PQ.vlofun o<Jik şaşkın bir halde otdutunu 
l'Ö5terlyor. Netice olarak ıunu ı;öylemek 
isterim ki, aöy'ledlklerbnlz tamamen 
dofı'udur. Bunu Allalıın, adaletin n 
mnmni efklrm huzururtd& teKrar edJ. 
yorıım. Pavlofun müvekklllıne dUn ak. 
,:Lm aôyledlli r.öızlerl netnıt.le iade edl. 
yor TC sözümü keeltorum. 
Avukatın ifadeleri Pavlofa tercüme 

ecUlmcden maznun bunları anlamıt ribt 

2 - l\b&nunlar arzu etUklerl takdir. 
de oea muhakemeleri usulü kanunwıw:ı 
Ut iıncu mıaddeılne tevflkan müdafile. 
re verüea haklttn kendilerine de veril 
mesindc bir maluur l'Öriilmedltl cihetle 
ı.t.ediklerl evrakın türkoe urneklerinl 
müracaat ett.lklerl takdirde almalarına 

miJııW&de ~llme&ine. 

S - iJdla edilen filin ulbutu halinde 
atv ce•yı müstelı:lm fiillerden olup u. 
sulun 10.l uncü maddesine mamunlaıw 
me\1tııfiyet hallerinin devamına ve tal\
H.ye kkllflerlnln reddine. 

t - ~ne ahvalin 45 inci maddesine 
tevfikan sonradan istanbula ,.u.tı;ı r.n. 
!aşılan Mefharet te dahil olduku halde 
müd:lelumumill!fn vcrdltl listede bü\'I. 
yetleri ve adresleri yazılı phlıJlerln Ke. 

tirllmeleri irin miıddeiumumilite mü. 
zekke~ yar.ılma.sına. 

5 - ıuaınunların cezacvtnde l<ıtedlk. 
leri ldmselerle cönişıip mıi~vere etme. 
!eri hU.'IWıiU ~zaevlerl nlu.mnameıılne 

rÖft idari bir if oldutundan bu bususto& 
mahkemece bir karar ittlhuın:ı lüzum 
bulunmadıtuıa. 

6 - Tercüme l:tlerlnde mesai sarfe. 
den Vehaba takillr edllen 50 lira ücre. 
tin, Eş-efe 60 Ura ücretin Ye Fehmiye 
d~ SO lil'll ücretin llerlıle bakllıs çdı.a.cak 

taraftan alınmak üzere .Pmdlllk meşbud 
cuotar taı.tsatmdan kendilerine tesvl. 
y~M ve duru.tınanın 29 Nisan Car. 
.-,mba cünii saat 9,38 a bırakılmasına 

s&ı blrlitile karar nrllclltl bildiri. 

l~ordu. 

Müeaaeıemize bağlı Anadoludaki fabrikalarda tanif 
edilmek üzere, 

300.- lira ücretle operatör Ye dahiliye mltahauıaı iki 
doktor alınacaktır. 
Aranılan ,artlar: 
A. - Şimd:lik askerlikle alakası olmamak 
B. - Yatı 50 den üstün bulunmamak 
isteklilerin; Ankaradaki müeaaeae müdürlüiüne tifa 

lien veya tahriren müracaat etmeleri lazımdır. 
<<2741» «4567» 

.--BEKLAll DEÖIL, aa•IBAT: --. 
Yurdumuzun her .. a.e.tnde diriailütl. acu., 

lutu ve bol ~dlerlle &aamm11: 

ASRI MOBiLYA MADAZASINI 
ıeuneden Ye bir nlrlr almadan .... , ... 
1:\1 o B t L y A almamalarmı tanlye Te nna&lalıa 

salonl&rımw ıemıelerlnt rica ederla. BHlıı•- la-
1'11111 nryol&lan ve ATWtarya aandalJ&lara an. 

cuddm. 
l!Oitanbul Rısa Pasa JOk8'11 No. H ümel 

Fcni. Tel: IH0'7 ••••r 

KAPTAN VE ÇARKÇI ARANIYOR 
E.,reğli kömürleri işletmesinden: 

ı - l\lüessemlzln liman Jılzmetlerlnde ntdfe prmek bere 1 Uman kaptanı 
Ue 3 çarkçı alınacaktır. 

2 - Kapt.Mılarm aylık ücreti 185), !.'Ukçılann (it) llredır. 
3 - lllzmeıte alınacaklardı aranılaca.lt Ta.uflar tmılanlır. 
A - Türk olmak, B - J)lploma veya ehliyetname •bibi balunmak, C -

llııstalık Teya vazifeye mlııl b.r :mAlully~le mal61 bahııımamak <ta. 
blb) raporu ile tevsik edilecektir. D - Yatı eJUclea J11kan olmamalı. 

l 
4 - İ8tekllll"rln ~ıilessesenln zonruldakla bulan&n Um11Dl Mbdtirluttıne 

müNc.aaUarı lüzumu illin olanv. 

~ F 

FRENGi j 
ve 

Belsoğuklugu 
na taLulmam;ık için 

ES h11LAC: 

Protejindir. 

DERMOJEN 
YA.~ CATLAIL EltZDIA ft 

C'...İLD yAJlALA)UNA tenalUe lJi 
C"ellr. Dertnln taseırıamalae " 

7enDen=ttfe• lalaaet. ed•. 
" HEB EC~'EDE BULmrua. 

................................................. __ .... , ______ ........................... --
Son Poı:a MatbaMı Neıriyat Müdlirüı Cihad Babaa 

SAHJBJ: A. Ekrem USAKLIGİL 
- tstanl>uta. l'ltme:den .Kemal Zaıtm 
~ Ziya Be:f" ,.t.:lerdlm. Blr ecnebiyi 
Paı.arlan ırat etmezdim. 

Kornilof un iki suali 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 11 Nisan 1942 vazjveti 

AKTiF PASII": 
Bırndan ıonra K'.ornllof söz alarak 

Abdurnahman, Süleymanı.n iradelerine 
riluf oldutundan aorulacak iki ıuall 

oıdutunu ifade etti. Reb kendisine mü. 
saade verdl Kornllof birinci ıualinl 

sordu: 

cı- İfadelerdcll istihraç lıtltim ma. 
nalardan anııyor4um ki bcnl Ömer To. 
kadla birlikte ne Abdurrahman, ne de 
Süleyman ıOTmcmlşlerdir. !)imdi onlar. 
dan sorarım? ifadelerden lıtllırao etU. 
tlm bu netloe dotru mudur, detll mi. 
dlr? 

Süleym«n ıu cevabl verdi: 
«- Ben Kornltofla Abdurrahmanı 

rit'~türJüm. Fakat Ömerle tanıştıkla. 
rmı bllmem ve onları birlikte ıi)rmedlm. 

AbclUITllbman cevabında: 
- Ömerln Kornllofu tanLması hak. 

kındakl ifadelerim Ömer.in ibıina söyle. 
dJklerlnc lstlnad eder. Blrllkte rezdlk. 
ıerlnl ve konuştuktannı gönnNllm. 

KomUofun ikinci suali şöyle idi: 
- Bu netice karşısında onlardan so. 

ruyorum, beni Ömerle kim, nttcde ve 
ne tı:lml\n tonıştrrnuşhr. llademkl ö. 
ıner, AbJurr.ıhmanıı her şevden bah!et. 
mı,llr, bundan da bahsetmesi lazımdır. 

Omer, Kornilof, Pavlof 
Ahdurrahm:ını 

- Bu sualin ,,u eckllde ıorulmaıma 
ha:rn& edl1onım. EaneUe mnne4l10. 

ıtua: 
Altın: sari kllorram '7t.GOU1S 

Banlcnoı • • • • • • • • • 
Ufakhlt • • • • • • • 

Dahildekf mubablrlerı 

Ttlrk llnaı • · · • • • • • • 
Hariçteki ınuhır.birlerı 

Altın: Sa.fi klloınm !Z.'78~.4'71 

Altına tahvili kıU>ll· eerbe.S& d6. 

vlzler • • • • • • • . ~ • 
Diter dövizler ve borçlu Klirıll8 
balttyeleri • • · • • • • • • 

Hazine tahTlllerh 
Deruhte edilen evrakı n&kdl19 

tarşılıiı • · • · · · · · • 
Kanunun 6-8 inci mat.ideler.ine 
tevfikan Hazine tararınctan vlld 

tedlYat . • • • • • • • " 
senedat. Cüzdanı: 

Ticari Senetler • • • • • • • 
Esham n tahvllU eüzdanıı 

c Deruhte edilen evrakı natd.L 
A ( yenin karşıl~ı P.shıun ve 

( tahvllAt <itibarı kıymetle> 
B c Serbest Esham ve Tahvili.': 

Avanslar: 
Altın ve dövlz üzerine avana • • 
TahvilAt üzerine avans • , • , 
Ha.zlnere kısa vldell avans 
Hazineye 3850 No. tu kanuna göre 
açılan altın lc&r$ılıkh nana 

Hissedarlar: • • • • • • • • • 
U:uhteılfı • • • • • • • • • 

Lira 

• 
I& 

Lira 

• 
• 

Lira 

D 

Lira 

Lira 
D 

Lira 
l) 

• 
D 

Un 
lU.126.HG.H 

5.911.St::.-
%Sl.586.fi9 108.29'7.3'76.53 

19U83.52 19t.283.52 

. 
S?.H9.589.91 

-.-
G6.9'7 .!39.30 H.996.829.21 

138.748.563.- . 

2!.4.'H.6~3.- 136.293.910.-

341.758.635.12 an .758.635.12 

45.192.261.93 
10.426.565.71 55.618.827 .Gt 

3.121.'?~ 

UH.722.-
1.212.000.-

167 .500.000.- 176.523.843.2:? 
I• (.500.000.-

11.6'76.597 .81 

Telı:ta 939.860.303.05 

Serma1e 
bıtı1at akeal: 

AdJ ve tevkallıde • 
Hu.sus! . . . . 

TeuYlildekl banlmotıar: 

• • 
• • 

Deruhte edilen evrakı nakdlJ• 
Kanunun e • • 1nel maddelert.D• 
t.evtlkan Hazine tarafın<!an vaki 
tedlyat • • • • 
Deruhte edilen evrakı nr.kdlJ• 
bakiYesl . • • · • 
Karşılıtı tamamen ıltın olarak 
ilt.veten tedavüle va.zcdilen • . • 
Reeskont muk&bll\ Ut.veten teda
vtıle vaz.edlleo . . . . . • • • 
Hazineye yapılan altın karşılıklı 
avans multabill 390:1 No tu kanUD 
mucibince Ulveten UdavWe va.._ 
dilen . . ••• • • • • 

M'EVDUATı 

Tiirk 1.lra•ı 

Altın : Safi Ulogr:ım 877.4%1 

3850 No. la kanun:\ ırfire tıa!lne1e 
açılan annı mukııblll tevdi ol• 
nan altınlar: 

Safi Jdlocram 55.541.939 
DOvlı 'faahlıüdatı: 

Altına tahvili 'Ubıl dövizler 
Diler dövizler ve alacaklı Itı.ir1ıı8 

bakiyeleri • • • • 
Muhtelif • , , • • • • • , 

Lir& 

• 
Lira 

• 
Lira 

• 
• 

• 
Lira 

• 

• 
Ura 

7.122.Ht.ı ......... _ 
ısı.na.su-

IU54.US.-

llUtl.tıt-

11.HI ..... -

111.SOl.HI-

115.oet.ott-
14.463.955.54 
U3U6'.15 

'Jl.lH.187.90 

-.--

!l.t8UM.9 

Lira 
11.111.HI-

ıa.uuıı.ıı 

11U9S.tıl.-

15.811.111.11 

'Jl.114.117.11 

!l.llUM.11 
ıts.ın.cauı 

---ı 1ı--eı-• ..... _ ... _._ ... _ 
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