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Sene 12 No. 4214 Yazı iıle ri teleloau: 20203 PERŞEMBE 30 NİSAN 1942 idare itleri telefonu: 20203 

Milli 
Sef , 

---
Rcisicümh ur ekselans 

g eneral Gnhr'u 
yemeğe alıkoydular 

Ankara 29 ( A.A.) - Bugün, 
Relsicümhur ismet İnönü, vak· 
tile maiyetlerinde fırka k~ 
danlığı yapmıı olan ekaelinı 
general G uhr'u hususi olarak 
kabul buyurmUllar ve öğle ye. 

Hitlerin en son resml : Alman Devlet Reisi yıldönümü merasiminde 

'ineğine alıkoym§lardır. ,) 

• 
ahkl 

haberler 
Çanklng 

yola 
tebllkede 
Japon ordusunun 

Birnıanyadaki ilerle .. 
yişi devam ediyor 

Londra 30 (A.A.) - Binnanya. 
dan alın;n en son habere göre Ja. 
Pon oı'Ciusu Lashionun varoşlarma 
varmıştır. Çunlkinge giden büyük 
le\•azım yolu dahi Japon saldınş.. 
ları ile tehlikeye ginniştir. 

Jap<>nlar ayrıca Sipangın 75 iki. 
lometre cenubu ışaridsınde bulu .. 
nan Nanpan.g'a varmışlardır . . 

Sipangın znptı mühim netıce1er 
doğuraca'kıtır. _ _....._ ___ ,0-

İngiliz ve 
Alman 
tayyare 
akınları 

Dün de muh
. telif şehirler 
bombalandı 

İngilizler Kiel'e 
Almanlar da ·y ork 
şehrine bombalar 

yağdırdılar 

isken deri yede 
hava akınından 

58 kişi öldü 

AI 1 r tar.ıh"'ı Londra, 29 (AA) - Jngiltcre man a hava nezaretinin tebliği: 

hl.naların lahrı·bı·nı' Dün gece, İngiliz hava kuvvet. lerine mensub bomba uçakları Ki. 
et' e şiddetli bir taarruz yapm ışlar. 

Protesto ed·ıyorlar d ır. Burada büyiik yangınlar çı k • 
mış.tır. Başka bır hava teşkili Trod 

- - ıheim Alman iissüne taarruz etmiş. 

1 D h•ı• N l tir. Felemcnkte hava alanlarına ngiliz 8 1 ıye azır v e Gand'da bir elektrik santralına 
geçen sene d. e . da taarruz edilmiştir. 

Kie1'c yapılan taarruz esnasında 
Almanların aynı şeyı bir düşman av uçağı tahrib otun • 

yaptıklarını söyledi muştur. Alman tebliği 
Londra, 30 (AA.) - A~?nya. Berlin, 29 (A.A.) - Resmi teb. 

dakı tarlhi ibinaların tahrıbındt!n lig: . 
dolayı feryad eden Alman mat~~- Alman hafif srıv.ı~ ~ayyar.eler! 
atına kar~ılık oı:mak üzere dahıU .. gündüz Wight adasındakı ~emı t:z 
ye nazırı Morrison ~eçen .sı:ne AL gahları tesislerine n~. l n~ ılterenın 
manların İngiliz abıdelermın tah .. cenub sahii=ndcki demıryohı h~~ef. 
ribındcn lhaz <luyımuş olduklannı J 1 bombalarl ı:ı ve tayyare sı lan 

1 · · 'l haL er ne 1 d' Al av OY' emiş ve ngilizlerın sıvı . 1 ti le hücum etmiş er •r. .man . 
k 0 mu ıvc abidelerin tahnbi a l ri Manş sahili iizerınde in. 

-'·1 . . . k t tayyare c .. kk b rlcnmiycc'-"" erıııı, la a T tayyarelerindt"n mure e 

b b rd anlarla A lman harb gkı ız 8

1'.' t kı'1lere karşı yaptıkları 
"y'l · uvvet ı eş d ) k ılacağmı so emış. ( Devrunı 5 inci sayfa a 

Massolinl 
iaşe işi 
hakkında 
konuşta 

"En mühim 
mesele iaşe 

işidir,, 

"Bütün gayretlerimizi 
harb i&tihsalôtımızı 

artırmıga hasredecegiz,, 

Tedbirler 

Mussolinl 

{ 
·~ 

Roma 29 (.ı\.A.) - ıus!lollnl, dün 
VenedUı. sarayında valilerle dalıillye 

JllilsteşarlarJ \ C fa 1 l parti.sinin umum 
k aUbl ve zlnıat 11 e lmltur na.zrrlarının 

bulwıduklan bir toıı lantıcl , halkl:ı :ra. 
;kımlan tema~ eden valllerın İ talyanın 

muka\'met ~tmek \'I' 'Zarfrre kııvuşınak 

:zaruretini h rrkl"Slen lyl ıördüklNlnl be. 
lirtmlş ve drmiştlr ki: 

- En mulı'm m t ele loış işidir. Ba 
mesele bü'ün Avrupad a \'e lıııtıa bitaraf 

(Devamı 5 inci tayfada) 

t ---------------~----~--~--------~~ 

"Hindista~ın kimse [ Go!ç Paşa miizesi ] 
tarafından kurtarll· 
ınasına lüzum yok,, 

Suikast davasına 
·bugün de Anka ada 

devam edilece 
Dnn dinlenen şahidlerin 

miihim ifadeleri bazı 
noktaları aydınlattı 

Şahid/erden Kirkor ve Öjen 
Abdullah · Karni/ofun Yardım 

apartımanında Ömerle 
buluştuğunu söylediler 

Kornilofa 
verilen 

vesikalar 
Süleyman Marsel 
berber salonunda 

Kornilofa vesikalar 
verdiğini söyledi 
Pavlofun bacağı 

ve yanında bulunan 
karagözlü kadın 

Ankara, 29 (H ususi) - Ağırceza 
mahkemes:nde suikasd tcşcbbusü 
mamunlarının muhakemelerine 
devam cdıl<lı. Birincı amme şahıdi 
olarak infıliık hadısesi günü arka. 

Komllot 

Amerika 
Ay anında 

ıTiirklyeden 
sitayişle 

_ _.._b ıl 

daşı Bigün ile beraber Atatürk 1 
bulvarında Kavaklıdereyc dogru 
gezintiye çıkan ve hadise sırasın. 
da yaralanan Mefharet Koruner 
dinlendi. Mt:fharet, 20 yaşında oL 
doğunu, Kadıkôyünde oturduğunu 
söyledikten sonra maznunları ta. 

Konınorun oturıhı!n !=:ovv,t kon .. nıı:ıa 
hanesi :r:ınındııkl \"ardını noıırtım:ını .;. 

Kornıtorun dairesi 

vermedı m. Bu sırada yanımızdan 
siyah renkte bir otomobil geçti. 
Geçmesilc beraber de müth .~ bir 
infilak oldu. B gün: cMcfharet eğ 1 
declı, tayyare bn kını galıbnh O 
yere yattı ben a k na döndüm. 

Reis - Bu sırada A 'm n scfırilc 
refikası yanınıulan geQmışler, öy. 
l<-' mi? 

infilak nasıl oldu ? 
Mefharet - Evet, Fon Papen ve 

refikası aşağıya doğru ınıyorlar. 
dı. İnfıliık hndısesi Ye.şıl apartıma. 
na ya:kın bır ycı:ıde vukua geldı ve 

. h.~ttii öm.imi.ıze b'r et parçası dü~ 
Dünktı muhakemede Komııorun s u[ka"d tu. Ben he)ecanla bagırmağa baş.. 
teşf-bbıisü rsn:ısı nd!ı rvvcı.trn Omrrl ladım. 

e'\indr: kabul t'!ltltfnl ı;öyllyen karll<'ı Reis - İnfilak Fon Pnpcn1e re-
Ktrkor fikasının önlerinde mi oldu. arka. 

larında mı? 
mmadığını bildirdi ve d-oğruyu - Arkalarında olduğunu tahmin 
söyliye<:eğine yemin etti. ediyorum. 

Bildiklerini şöyle anlattı: - Ne kadar mesafe \'ardı? 
- Ben arkadaşımın .;ağ tarafın- - İnf 1iık kendılcrınden · 35.40 

da oduğum !halde yürüyorduk. '3 metre kadar avrıldıktan sonra vu. 
kişiye tesadüf ettik. Bize baktılar. kua geldi. İnfila'km vukubulduğu 
Bigün sordu: nokta ıle Fon Papen arasında ne 

- Kimdir bunlar? kadar mesafe olduJ!unu tahmin e. 
Tanımadığım için chemmıyet (Devnm ı 4/1 de) 

Y nksek Deniz Ticaret 
mektebini bitiren gençlere 

diplomaları verildi 
Merasimde, Denizyolları Umum Müdürü ile 

mekteb müdürü bir hitabede bulundular 



2 Sayfa 

H.ergün 
B ag Rıız~;ltin 
Yeni nutku 

~ . . 

Resimli Jll••aleı 

-..·---~0..-em uı.ıı.ı..ıı _J 
1'I uhtenm Amexlb C"Um.. , 

ıhurref.sf ocak başında va. 
tandaşları ile bir hasbıhal daha 
yaıptı. 

MeŞhur GaJılup Enstitüsü bir an.. 
ket yaparak .amıuş~ 

- .Bu .mı.iıard>eye nasıl bir ad 
takma.Iı? 

-~--
------

SON POSTA 

§lr Düşün~ fakat söylemeyi başkasına bırak 

Nisan 

St' hah tan 5.,. baha: 

İktısadi işlerde tan 
İş adamı gibi hare.'<.et 
E.m~/(. lazımdır 
___ Burhan Ca.hlcf __ 

D e\llet liııMlrosunı. ~ ikinci. cloe.. 
C:.eck teşlr,lli.i. mpmyrları i4a ile 

~ teka.ödlük hakkı tanınması düşi.jnü_ 
liiyor. Bil iir lleVi biri~ muamele 
lidir lı:1 dnlei hismetinde 9ahşanlar; 
ayni !tBiftan &1ifııde ettirir, Şekil bu. 

il.ur. ZaD'.lAlnllo icablan; dm1"el teşkilatJ 

•ı eskisine: &iti:". llü:yük irlciide ~lşirdiği 
için memur l:aUaau da 1Mı mikyast:s 
g-enişlemlştir. Bu ağır Jş m.ekanizmasım 
işletenlerin va.zlyrll'erini ve istilıbıllerinl 
ltoruma.k 11.ükılaıe.1.iıı nııaiiesidl.r. 

Ji'.Ikirleri sorulanlardan bazıları 
el.kinci Dün.ya Harbi~ deniJme~ 

sm~. ~LWafı:k •bulıa.uşılar, bazılan 
«Hurnyet Harılıh ni te-rciih etmiş.. , 
in. Araiarmda c.İnsaııJ.Jk Harbi,, ni 
en d.oğru bir vasıf olarak görenler 
o1d·u.ğu gibi 'llısaca «Cehennem 
Harbi> deni1mesini istiyenler de olmuş. · Büyük ça.pf.a ticaret ve iktısad isleri 

İleride tarih ya=ak olanlmn , ... ,,... ........... , ..........,,,..,_ İ<or 
büyük çdk'luğu han~i tabir üzerin- ma.1 zamanların ferdlere ayırdığ:ı biz. 

de ·karar kılarsa 'k:ı.lsın, mur.ak:kak fn&an kendl kentllaiıd zemroedebllir, fakat muhatat.ından bir i1&a:ı :metıer de deırtete geçmi~ :oevıet bu 
ki, Mister Vi1son muharebeninı dia- bir laaMfa helrl..,fiji 1§1.. ' Talm almak idlyossaa, ne kendi keııdlnl öv, ne ele ien.mr...dinl vaziieJerl memurlanna. gördür<'ce'dir. 

ha il'k gününde Aimanyaınn yen-iL .... ___ .. -··· --·~ f)~ bükmü mnhatahtn 'ftn~ . Buınm .!Çin de ;,uıI b.dl!ola:r ya~cak • 
.mesıle bitmesi icab edeceğine ka- r J'fill.iı mem.urliar alaııılllkt~ ı.ir" serbest 

rar ver.miş. böyle b:r sorı.vnç ile L s e h . B a · h e r 1 e r·. ' .meslek salııihi -aıClııı. zrk:lsmrır n ~me b'tebileeeğine ina.nmı<?, ooyle hit- 1. r ı , iiainı ffı:lmi mı mnıµliflil', Fakat me. ~ için çahşm!ş ve :Ju baknr..ıdan • . m11r ilÇfilii. '~ve !çiade ça.I\4t1b ~inı 
her olayı iyimuyereiı:. göuı:w~tür. eııun. l81iklıaJQri tliiş.iiınBek hükfun.ete 

Bu SODlIDCU hasbıhalinde M:ster M klAll d 23 iüşer. Bu balDmda.n ctevıetı bütft'Si r.U. 

Ruzveltiniyirnserliğiniıbir havli le u;u8f 8 "evdr'gvı• kadının "ocasını mzağırblr~faslıtledeiitaynizaı., 
~~bı:;;:vr;t !~g~tE ~; Mayısta dersler o 1\ ikinci partrı gıda =::i~: :r:c:m:~~r~ söylevde: • ı,,t tüccar gibi büt,esia.i alistiki bi~ 11e. 

~~.ar~~~~ kesiliyor ötdürmfye kalkışan adamın maddelerinin =~2::2;; 
ı~ı1;e!~;~vde: Haziranın ilk hafta- . muh.akemesine ba~ıantldl f6VZİİll8 başlanddı :,."'.::.:"' .::.,":; :.ı ::.::: 
· - cM.itıvercilerm artık zafer: fı_ d ,. 'J H · mecbuN.ur. O halde ~ila.t~ genişle. 
roı.cii beslemeyeceklednilo tasrih e~ sı:: a mezuıııyet CI' av avniı cekılde J 'JJ - 'lf mesı ~nhı maaş la.sılla.nnı da. sişl. 

d~ek ı:aı1ar uer:ye ~tmişt!r. ·mt h:ınlan yapıl k iki t ~l:A-, bi b. ı . . ı tevziat yapıtaca.,,. rb-. BunlUl bir lııadcl[ olmak. ıa:n. oldu. 
Jlki söylev arasında: ~n 10 "!l.-:u- aca ' arwta, . r u erını yara adıkları ı· dd;~C!ını ~ b-~- u - ._..,..... ğu gib( kurula.ar :raııl fief"Ailı. mümkün 

çuk aylık zama.n içinde :ıl.fihverin mekteblerin imtihan reddeittler, kadın, suçlunun kendisini &t.uhut balkmm .ıahir~ "'-•i-~-·. olduğu kadar a.z fakat işten aalar ele. 
zafer ümidini kaybetmesi ve Arne. l . b ~ ...... ..._ maniada dol~ Jiz.,.•r. Bu pren. 
maron Hti üç sene :mma elde e. yer en tes it edildi ötede.nheri sevdiğini söyledi Dl karşda.mak qzere. ~t.&lmaSUMI. si·bln tam ve ...trıak .r:u:ı.k. U\tbik edil_ :i:"t" .anct.ğı ':""''Y<le bogiin.. - :.:..... -=.::::.:.:~.:. ..... .,,... ~elmlyoraz. """'Ü ...... 
o~~ dic;r:=_~!~~lle:ri~ 'V~ Oıta öğretim okullarına aid im. d Geçen Sonbaharda Bakırköyün-r Demişlerdir. TG9raılıi Ma~ulleı:i ve Tin ..... ~ O ciddi lııir e..t- daJm111a meD!a iaşe 

n ar u.nu~l! e ııaro t:ih.an. bazı lıJrJ _.L • e cereyan eden bir hadfoenin du B _ _._. • teŞkiliı*ı, ~ ~ ilııti 
psi!lroloji1lerinde çok bliyük bir de. ele d . .:_ ~ ı.....ar:dJ~:;ı Keuemm:ıyetie r·uşması:ııa z Jlci ac;lnte d d"" • akırk.oyünde trenden inmişler f.islcriı. htaınel'c .., mekt.eWerin -• yao ;;.;,,,;ıı..rn. . olıd ? vam e 111»eıııne ır ırvvetfe talı.. b -1 ... u a un z h" tıb b d re· f' istihkaklarını c!üııden itibaret ver la.rını böyle ihtwa& llakımıncia.n kabul ~ mı u. min edildiğin .. • 23 Ma a~anmı~nr. Evvelce gazetemizde 'll ur~ a a a 1 ev erine giderler. • edilJDİ.\i bir metorla bajfarnı.\ dcğillen:Ur. 

Muhterem Aın:ıerika Cümhurrei- ı"tı'-h L :_!_0 r;_ J _, y~~n. tafsitatı'le •azdı ~1-·T '\.. hA d' kcn bırdeniıire 11.aııanlıkta oi:r çitin mete başlamışlardır. Bakkallara da. . Jl» b ndkta ' -ı.~. areo DQ. 0&-E'Q,4 ~e:ıaere ı:ı.ı ,, g ..... Z' ·ı..ıU a ıse şu. k d . . bir iti liİDıe i.adK tc~ ""-~a. Yarm ihtiyaç cörtfüiıı de bir !ine ipllk 
sı ıze u yı auı.cı.rı:ııyor, nn- ha. et ~ H.az" . • dul'; arı asın an Nıyaz:l k.a.qılaıın.a çık. .._ oflai l•nlaıea4i em i1Jı: yapı.cağım iş 
latma<lığı için biz de Mihvercilerin hJtu.~ da ve .ı ~~?1" •1lk ı j .. B le 1ı ıo I t:. • mışıtır. Araların.da kısa bir müna • caı.tır. hemen şef, mua.vJn, da.ktHo, ınem11r, di. 
zafer ümidini artık besli erneme-1 · ' !IOD s.Lrıu D.Llırme lln- y . an. ası _ ısıtanou şuo•!Sl lasa. k . · Vali ıauaWııt Ahmed Kmık dün 

le 
· . . b t-h b bly . .. ~ 

1 

tı&anlarıııa Lqfanacaktı-r. lar daıresı şefı Reş.icl Türkgeldi bir aıa elmuş. hunu takibell tabanca.. gıda maddeleri teTzli 10;1'e HM'C#ul reldöl", fkinei. 4trd.~ vemi.re g!bı. öteki 
rnu ıca e .•• ren se e en ogre. ~ __ ,,,_ . r ı....._ 1 sını k N. · t d k R .... ~-nemiyoruz. ...,~eı- t--.- ımtil:lan ııiizı.: ve a ... ~m yanında karısı Nimet 'Ye . . çe. en ıyazı a e~ e er~ e • \Olmuştur. ~ kalıbı iizeiıııe 1tir ka.dı:G nP. 

Buna mukabil Amerrkanın dört ~o:zıı'!'cınf.a._rtnı tesDi~ etımek üzere Şadi isnılnde bir dostu ofduğu ~1- şıdı elmden yanlam.ıştır. iddiaya Bu delllk tevzıaıtta nalüyelerdekl maık ve bumlaza e!Oili blı: ~yet ve ili.. 
küsur aydanıberi tutt~ yolda al- o_~wn=~~azartesL &ÜDii Maa : de Bakırköydeki evlerine gitmek !nazaran, ~~ d'e onu bıçakla ya.. nüfus nisbeti es.as tutulmuş ve ev. ~ a;ra.maılan birkaç •liizine meıaıı.1 
d ğı mesafenin genişli&i gi.YzlerimL rı.. .• iüD&e :remı.i ve l\.u.susı üzere Sirllecideıı trene biıımi fi !"alamıştır. Bılahare karı koca ev • Iere tem edilen ekmek kar~leri bataıJ tayin etmek. ol.US'. ~e sak.ırJJ.ıık 
zin önündedir _,., hutım. c:rtaolbıf miidiirlierinia ~ira_ 1 dir V d N' . ,_ bş er: · ılerine ka~ıtlar, fakat Niyazi de m!lktan DMlll"l clik.ltate al.maral ka buradad•. Jla.Jhu'ıi bu. orl&leriıı. bu teş_ 

· kile bir fopiantı yapr&caltı 1 ' agıon a ımetııı aua asın - k l d "d k zalaraı " • kils.tın işbııi nen&al ~an.da llir lJd 
Bugün Amerika hava kuvvetle- Şdı.r" .z.c!eki • r. • cfaı1 alan ve aile ilı.tila.fI l>ulim l ar a ar.ın_ an eve gı ere ikinci de. ma &'11'1!' mal ııynfıınştır. ıi Avustralya gOklerine hakimdir. b " .. I~mt Yfaaı.ıı Te ~u!Klsı duk.ları m--L h~.e . t r. 1h - fa Reşıdı öldü.mı.eğe te~üs et • Mahallelerdeki m11.temed bakkalla. 111.iitalıascıs 11 aciamı daJıa aolay. dllıa 

l d J k
'"d .d. ıimıl ı.se 9G'G sıaı tateklni IStan ~·ur urrıye ıı.a ranıanı · ı . _,_ rm ad~ ti• ~ ...... ._,".._ • kala ve- daıba wrimli elaralı ~~~•r. 

er, ora an aponyaya. .. ar gı ı. buıf e~ıı:-r~ • Ni azi ~s . _ . . Jmışse "e eJ:xaJt.au :JetlpD.ı.er buna. ~-........... .,...,__.. 
)'X>rlar, Birmanyada Japonlara kar-1 .-.... ~llDsny Te ~c!ar. ~ \: ey) ın ye~nı NiyUl Res mam o.IlmuıJa,-~ Bu d e.faki tevziatta GOO ton fa İstediğimiz .-ıar. T~ ıii:te la8' ş.ı ç~kı~rlar İngilterede karargah Pi aşa l.!oode:ııade,. lrx takbde.r de neh yanlarına gelrnış ve Şıdi ile ~.-.· ı:. •• _ı__ ~ • ·ı_ l sulye, 5'M toB ııhi~ 'Je 34IOil tı-nek; laı blaba1*bı mldail'mıt::vaJım. İ~ la. 

, stıımlml hr. ~ ı· - - fı: k. k . t • . F k R . .naoue a.oy ~ zaoıtaya. ııı.tuı•a t ·"' b t ~-kurrnnşl ardır ve ş:mdi iş.itiyoruz l' . • . . T ~t UJGDa: l~ . ornı~ma l~ enuştlT. .a at, eıııd etmi taE.ki1'at u.nd Ni . . ur y- n J)eynit' dafr!ıfu:caktır. rar, er ab nsanlar •-u.ı• ia • 
ki dünyanın dıört tara:fma da&ılan ısc~:ciııde bitı:ıme ımıııP.anlamıa gl ıle Nimet ıımsaa.de etmıyeult.: R ·~- ı~ son ·-·a: y~n Her ay ayn! şekilde tevziat ya.pı_ ha. fazla pa.ra. vercrei çalı.5tı,. 

. •. . ,., . recelPtn!i .. eııwn aul.üıır .evdi.~~ ve hu:ad.iın 1 kt 
Amenka ihava kırvvetlerını takıb r~ «- Ba.kırköye varalım, orada d - kısia:mrlılda bu; had" . 1, aea. ır. ra.1.un. ÇahŞllıı Rtklm tiaba. fazla 
ederek .Amer:i!ka denir kuvvetleri görii~üımiinü;;u 0:U~ul(:! _ la lru. ı.atln ''- randunan ~ mıiıtda!llU bir ~• ıne. 
de Akdenize kadar gelmişlerdir. I.arruş. tar.ihiDıiiı her de-VTinde gö.. vu . up an şı 1~•· B h f m•r ıı-an blr90k Insa.nm \Jerbad ettiği Ha:rıh devam ederse bu akın eL rillan.iiştür. En son.uncu 1933 yık ,.···-·-~-~-HO~-· .... .-.............. A.abye. 4 ÜJMÜ • c.e~µ inti~l azı a:t a:rcta tramvay l$f düııllim •lınl Ylll!S- 1'aız:an.dır.ın. 
be'trt.e ziya.deleş-ecektir \:e bu müşa~ na rastlar. : v b h \ eden _bu: ~avaı vuilesiıill: ~~~e &eferf eri az.a}b}ıyo dan bı. şey esirgenmez. Fa.kat devlet 
hede de Aımerilkaya gurur verecek o zaman dünya i!kıtısad buhra.. s arın a ar ~ 2 ncı a.g'.lrce2il>ya: aevlt~ılmiştır. r biitıçes.iırrtf )"ill' elıılal..k Uır blalr.l!'.ifr ~-
bir ımüşahe<ledir. ~ının bıir neticesi olarak bütün i i Dün b~ duxı.1şmac:fa Reşid Elektrik, Tranrn;ı ve Tünel .i.da- n~ masrafı ar«ınnaz, hferl a,. reri ıı • 
. Hava v~ d~n~ ~tlerini bes. fıatl.a.r ·baş di5ndümcii hi:r ça"buık. i • l.r. yramr: ~ !üıilqrel~. nlıiıi a-yi yukarıda yazdı- 1.esi, Bebeb - ~öaü~ ?~köy _ rakır. iş adamı ~Je; -aüşüııelim. 

}iyen endustrının gelı~rne tempestı l~kla ~ü~~ye ba.şl~ bu:ı:ırm S UG IJ ~ gımı2 gibi nıfatttktan 1.oıuaı Aharay, Ortakoy • Em11 0ou.ı.i, Be~ilı: t» J C / 
da Aımerilka için ayrı bir ıgurur ve. hır netıcesı ol.arak ta kredi errfl.al:;_ : - ~ ((- Fai.alt ben.ime elimde bı k taş .. F_atih, Sinkec:i • 'iedikrıle hat C/Jul!ha.n ahu/ · 
s:iiesf -0labiılir. yıoo.u ba..ş göstem:riştL Endüstri ve S Dairel.c'JI ue aıektehl.a ikiı : kt Nl . . fad w ça larına ışeyen tramvay a.raba4rı için •• .. •····---··---· .. ··•••• 

Geçenlerde sal.ah:iy~Ii bir Am.e- tarını ~ ;ıJtınd.ayd'.ı, d:..ya11amı- : ,.;;.,, 1:.---L . .!:= I;:_ - • ft tt =ı p.ra ıgım key - yeni bir tarife haz..ırlamak.tadı-ı. 'I e- 1 R ı\ D Y O 1 
rika devlet adam1: yaeaık_ hir dmuma g~. ; ~-·· _,_., -lill!!!"W 1n1:r- · ye a~I'. ~ . llİ taııife ile 'bu Eıatlara işleyen tra.m. 

- Yalııız Ford faocikalarmırı ge. Vaşıngtonun buhraxwı önüne- : ~ek Demıştır. Niyazı de_ s~kakta s~k- vay adedi azaltıacaktır. İdare Boğa. 
PERŞEM»E, aıt/4/1942. ce-li gündüzlü çalışma~-t suretile- geçımenin çaresi!c.~ mr orııs has aL i lanarak k~rı. ~lu cmune ~ık.tıgl- :za vapur Yeclik.11.leye. d.e tren sefer-

,şimd'ffilk: saatte bir bo!nbardıman tma 35 dt01ar fiat tayÜJJ etmek 91.l- : Yant llllimr lııapameııltr .. • na ve Reşıdı. oldurmek. kasdıle ha. leııi yapıl<lıığı için bu hatlardaki se. 
tayyaresi çıkardığını söylemiş.ti. r~ti]e .dıoiar lk:ym~tini yüzde- 40 ~ mizn•iıtlıt yun. liıiiliia ,..... 

1 

rek.e:t ettiğiı:ıe dair ~ak.i ideli.ayı ı:cd. fer feri azal!tmağa ve tasarruf edile- 'J.l&: luıt. ayan. '7.3l; il.aiti pl'(lg-Dm 

Aradanı bil'n ~ zam;ı.n geçecek nı.Sbetinde düşiirmekıte buiıJü, daire ~ miiea~ olblll'ar- dedcrek şöyle demışth: cck arabararın diğer h.atlara tahsisi (Pl.), 'US-: A.jl.as ı..ımledı. I: Bafiıl 
olursa yalın:ı: bu fa.brili:a saatte Tedlbir yerm~yımi!f, lruhran ~il- y .......... nl... Cwrai ~- An.rnır.zd.a bir boğııŞll'la ot~ ne füzum görm~tür. proırnmm ıHNa.ım tpL). 3.3& Evilt U... 

değil, dakiıTrnda bir tayyare d'e ya- guıçe':kıtc~ du~ ve e-ndan sonra S- ~kanunen.~ taklll e. : ı .ıu. be~ ya,ralan&ım. ·Nefs.imi mü ----oı---- ati. 12;.39ı! sat' afan. 1%.3:%ıtadtıi!ll'ld2ıl 
pabilir, :kim bilir, belki bu kadar da .~er•'ka ·h~k~eti bü.wn gay. ~ pn. ~im. guae /~WI., ~ dafaa. için taöancamı isıtimal et : Şehir Tiyatr0$U komedi kısmı fa5il ıp..ı:ıkılaırr.,. lZAS: A:Jımm ballutai. 
cok: ta:n:areyi. kullanacak adam da retın~ herhan.m şek.iılde Eıı!' erıf.as:. iP ıç~ tıaül yapıfacalrt dınre ~ : . . . • . _ B · 
bll ı•nabHi:ır. Bütün bu müş~de>, yen ~ Aımerika para~run tekra:ır oiul1ar Pazar .. e«i sal.hı a;ır.... : tım. Bu ~da:m bıT ıdefıb haTınde o- ursayaı gıtti 

13'~ Fasıl :şa.rkı.lmr, 13.30: llr.ıu~-· t&ı 
Saat ııy.m, 18'.t3~ F-ımt Jleyett, llU5s 
Z'raat 1tık....ı.mf, J&'.55: Dans mibiği (Pi), 

19'.31':' Saat ayan ve zjans haberleri, 
mülahaza 'Ve tahmin ter Amerika tehdid .alfmcfa_ katmasını önlemeye odllardır. O._ç; pa latil dol'a.,1.d- :. tcle1den'~erı karrsını lıendenkısk:antr Şehir Tiyatr09U komecH lr.ı:smt a.ı:.. h ... k l » üstleri dün Bursaya girtm.işıludlı-. 
i"Jn birer ü.mid ka.ynag.ı~ rlır. Fakat as.r.eu.ı. Fa at dıerlhM yeni bir e- ımMlf ve m::redııslM: lıa&m -ve. =. · . . ş L ; ·_ T " - .-...ıı:.ı:n.- -.:z:.....__.r N h N T • d . ıı-w.ı: İyatrosu Burnd.aı dört t~ Amerikanını yalnız ümi'cileri de. ı.rın.'.ıl\.c beXfıı:li. / a--.-.. , &.ılmrrma ~ ! t ay7"1 ım:t ürkgeıd.i şahi sil vera<:ektir. ~ 
ğil. kayıgulaiill daı vaır, ıaten muh- Dı.ş memıl'efr:etten .fazla mi'l\tar- l:Cah edlım ... lirin nsllmlt,.. : cıiaı:ak dınlenmı~ Niyazfnin eski - ---------------
tPrc1m ciimlh'l.lrreislinin bir ocak da a]tın geliyıor, ~ memlekette : JiıaztTWd.r ~apdmtıtll'. Dafft-: .!enberi ltendfaini sevdiğini ve ev. 
obaşı s~ yapmasının asıl: se- şahsi kredi artbk:ça artıyordu. Bu 5 len:Ie nıaaJlar bugün verilecek. S lenmek istediğini söylemiştir. 

Müessif bir ötüm 
beb; d€ ba kayıguiardıı.r. durum kar.Ş13J.n<la. yent bir le.dh .. ııe : tir. i Diğer şaiıid'Teri'n c.elibi i~in du • İpftçizade merhum Ba.lil Rifat .Be_ 

A.mıel:ilkaya en~i.şe veren kara ~~~~urul~~aık bankaların kanunen ~ ............ - .................... _ ... ./ :ruşnaa ta ll'k ed:ilmi1tlı-~ · yin · ıız.ı, ~ehremaneti emellli miime-31 _ 
n"'lrta para meselesidir. Amer!Tca A.dl;i>dlla.rm..-. lbulw:ıdwrmak zonın- yiıılerinden Sa.mi Noyanın eşi, İstanbul 
Cii:aflımreisi açııltt:m ~a: d.a. oldakla:ııı ihtiyat: pa.ıranı:oı mi.k~ ~ meb.'usu .&Wdin Daverlc merhum dok;Gr 

- Param z: için ~n 'leh- tan antmrdığı gil)i. ctı.ş: ~... 1 STER ( NA, N, ;rıuiaıar ~ .ü!şia kar~ 
lik~ vardır. di~· ıten ~ aeııma.yenm piyasaya Tcı,ai5 Ofiili ...... lBÖdiir ..-:m.ı 

na~dıl(a.tıte Amenb tein fPara ~r1"nasınım maı:ı.e- ~i. I STER 1 N A N M A ı SıDi&' ~. s&keın Güimriiü •-
aenE yem degiJ'm, tarihi: ile baş.. ~ ~ ~ ~eıı.iD kısa bir airii c~ IU~1119 ı.ıan11ıa1 E_ 

1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;=;;;;;;;;;;;;;;;~ ~ Buıgwıtaaı va.ziyetine ge.. W.. patıeıui ~ lir 1\~ gnbdBer JADA 4 Gent> °Mr ııa.Jr.ıh ldtdl i4im'esi • .• 
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fcrindeu. Necmritin 

TAKViM e Nl j !ince, dord tamamen ~: - -·- ...,"" .. ıan·•- ..- v. ...- ,.. ..... ~ ,.._ " - -- . ...,;;• 
ı.an B Al1tı.k: cı.:ından a1'tıı.n. gelmiyor ralt ıses.lemi:i: ğiimii,. çıq~ lt~ dr _ ta~ iiırdamı. Nuri N4r,r.lıı 

------3-0--.ı...-----ı bunı.m ~ aılar.E .Amerib. ~ - AB:*~ im merWtıllan ba. ~ _..., ..,. __ ., annıesi. vır Jhm+tzi: ft' sır-ı _ ıre,ı:ı.:ı Rumi scıa AraW •ıııs .,..;;,.,f., ..._,o,. ...., aıcs-. 11:..-uıf, cıımfıMe l8"ı& ıll.1 ... :r .... l'li .mUba.yaaf:ta bul~ i. km: «Tiiı1i: erıius~a. hb.n\et etmiş ııınm ~ gocwiıa Jnrrta~ ~-ran ~ TllW lk'W4C>iılıiııı 
_ PtifE*dae. :-- çın dış me:rnıteft.et.e aJıtı.cı gidiyıcır oliııııı A.lma111 liıi:ha.Jlarından m:üreklllb FlıııllılC. .._ .uab •ft- ıcd~ . ....... -~. ~ BıQıım Tn'ltfyc ~ ilim ııa_ 

lliıaaıı; a.-.. _ L.al ve Şl% ikadıar ~ ilk c:klfa bht ~ ~ .._ - ,._.,. .... .., ..... i:rtilıııal ~-
1'1 1'1M2 t';.i' oIOU'alr a]tın stoıimnunı ~mdilik Gül~ük. fçimI!l.den biri '&u mü. a"rwılr Wif tıf?: aa ~. t'«Jlll29ii.. lıaciiD saat ı• ık 1'.MJM. 

CtJllt"EŞ R. ~L- l!ıi~A.ıC pek eheı:mmiy~tli ob:nasaı bile,. ge.. Dı36eıbetle bize şu Jıltayeciğl anla.ttı: &tal sinı •~11ı 1~iılli r.ıe. yöiaııle. AibyoJaiıaıda:. ~qme 
aw.r ne eıbi!ınıe-ye bqlaıd!ı.ğ:ı görüJıiiyw. - - ra• se•le'Jtıaıarm 12Dl.ış. t-.. .. UıiJ:ılif lratt:mııb Ta;ten mı" Wdi niıııia Wmm~Ktr. Al. 

~., O. S. , u.. Bor~ m&tan 65 :miiliyardanı 125 Iık ma.Jısulü olanlarından biri. Bir de ~ Wata tıi.Jte ii.t: ~bu.. ı.i d'mılrwır t:ni:ıreüm..&li 'IJlllaTim. 

g ()O 14 4l QSi mllyBay gıln1ıGik ham masra:fı IQO bımlilz'm. llalN1im. :r.ıılJlfaıılUl Yll. iıs&e n..-,: 

11_ı_o+-::i6~-.:-::----;---.;;.:.."'-1-•_ı0 ın;i,bm:. dola:r.li ~. ıp.iyasa bir misal: Anadııılu şehlrleriın!roe.ıı • ....._ ....m.& 1MıJ-ab JD&a. Oımrımtı Bım"mtıizıa: 

1 

ôrrle lkindi Yat•ı 1rağid pıtra ile &1udt:ıT. b'.rinbı ya.J.lsl her sahb eşilıı beraber sma lıir yavruyu kurta.rıh!}) - llAN _ 
ı-~~l .u-.-ıl-'.--:---ll~-:-...;..ıı.-1.:...:.:t.::....._ıı ~ pe;ranm çoğalması nisbe.. l 

1 • 11)· *"rl" n """'"" ill,. c..+m olıno'hn,.,,,,,'!r 5 TER t NAN' Bahar Ba1u- mıiil:n:mbdiJ.. ~n. ı ı. ~mm Gelaia 1\-l~Rsi ile Ytm. 

19A5: YW'd'dan sesf.er,. Zt.t5" Racbo 
,l'azetesi, zu.~5': S'az eSe'l"ltıri, n: {Dt"rcl. 

leşme saa.il~ .. 21~ B.a.cly~ senfoni ur. 
kestTası, za.sa: Saat ~~ aja.n 1aı. 
beritrl u 1ionala. . 

tstanbul borsası 
-····-

r.ndra 1 S1ıl!rli.a 

'\•w.Yorl: ım Dula.r 

wnevr-9 llt kvifft r.;. 
'bdr:iııl: 1"' I'eçda 

..ckhelm H~ İliyeç :&r. 

Bi.r alt.. Hıra;, 
24 ıryarlıık bir ınmı külçe 
ırıtıa 

Eıılaa.m ve Tahvilat. 
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Ç cuğunsağlığ içmn 
neler yapma ıyız . 

C B vac:al:ak ~ 
Alnıanların kaybettikleri 

kıymetli lıavacı: General Udet 
Çocuğun korunması davası çok ~~heli ve mudil bir dav~dı~. Şunu 

ümid etoıek istiyorus ki bu ıştn artık yazı safhası bıtmış ve 

Alman haıva generali Udet l 7 dan çok faydalı olmu~tur. Gene det, 19 38 de Heinkel tayyaresi le 
l:kincitCirİn günü yeni bir hava si- (<Mont B1ancıı adlı hava filmi de l 00 kilometre mesafe dahllinde sa. 
lah:ını ~rübe için yaptığı bir uç-uf gü2el bir eserdir. attte 634 kilometre yaparak yeni 

icraat safh1s1 başlamış olsun emaeında vazifesi başında ölmüş. Çok değerli bir akrobat ptl'Ot o- 'bir dünya sürat rekoru tesis etmiş. 

Yazan : Profesör doktor Sadi Irmak 
tlh'. )an Udet birçok beynelmilel akro - ti. 1939 da av ta:n•areciliği ve hava 

C 
L hal L,~.._ t'----ı----1..L...4" c;Wuju mutlak i.thahati'ımanların geliri yılda yüz.de 

ocu~ taal, lll'UUUl D"I:& DUa ınun••y . . . . . . . .. .. 
t• d ~ dii.li• "lme-buhn..rna m6at el.Mı. Ona konufllnmı§t.ır. Zenıgınkrımız boyle mu-

' .mız & ç.oc~j;Wl _,,.--u ı _.ı__ Ond ,'-1.!, l t h · . . . FlY& ınedbur ede~. a tunu e!!ıie&e er yapıtı,...a ar em \ennaye. 
~:c Y.ol açtığı ıçın cıdden h&ytTllltürl\i heyecanlar ll.Yanclı.racak vazi. k~i daha. iyi !tar ~ulmuş, hem de 

Udet 1 896 da Frl\nldurtda doğ. basi müsabakalarında temayüz e. teknik bürosu şefi olan Udet mare. 
mu, ve tayyareci ol"rak ittirak et - <lerek mükafatlar kazanmıştır. Nas şal Göring tarfından <ıLilicnthalıı 
riği 1914.18 harbinde:! 62 tayyare yona! sosyalizm idaresinin kurul • hava teknik araftınna kısmı şefl:ği.. 
düşünnekle Richıhofen'den -oııra ma.sından sonra mareşal Görİng ne getirilmi~ ve hava silahının b.ı 
Ahnanyan:n en büyiik hava ası Ün- yeni Alman havacılığının kurulma- günkü inkişafına çok hizmet et • 
van\nl kazanmıştı. Hubden sonr{l sına yardım i~in kendisini çağır _ miştir, 

mış ve bundan soma da en sevdiği Bilhassa pike ile bombardımanın 
Gan ane oldu. .. _ yeller aı11•ı. mükllemelec .çarlar. :ınaıete hızmet etm_ı2. olur.lııır .. Yalnız 

dur erçekt.e°.. çocuk. oyje bı-r. mevzu-1 Bir.d.e huta-ne tea..v;.~ za:ruriıverem ~la.ngı~ı .ıç.m belk.ı yüz 
t-a. t· k.ı her ~onden ın:cek~ml~e ~-kılan diğer bir amil de orta ve zen. prevantorıu~ ~l\tıyacımız vardır. 
. ç .t. Hekım, terbtyecl, ıduecı., . 1:..._ !aA... _ 1·:.,;-alid.ir Çocu jBunlarl'll he'™'lnt devlet ancak uzun 
ık.t d . . · U ea.l gtn sınınıa ı--. 00

- ............ • • • ..--~ısa cı, gazetecı lJDl~ ğ e~ er: jun nari'ft bünyesi akrabadan berb~T dene za~ında ku.:11.~ilir. H~:~u 
bu davanın eaaalı b.r ıuretı l:uılli 1... •• • ıavıı.i...,e etli~ ila,.larla au-ıkı verem vefiyatını duııurmek ıç•n 

olm lvhilnln ·:? ... ~ L 
az. . . . . • aıJIT, çok defa vahim ha.iter Z'UAUT ou davayı da.ha erken hallt'lmek zo. 

fi ~ız ~ıt.t~bı .~e~ımhk baktm:.ndan,"eder. Biııçolr. evlerde modern ilaçlar rund.ayız. İsveçte, Abnsnyad,\ vere. 
kı r.l~ıımızı soyluyoru~ Bu alanda! ko.lek5yıonlar görüyorum Ne..lme tutulan çoeukları erkendt'n te~-

te~bıtı lıizımgelen ilk vakla çocuk~~ hu öaıç boUuiu ve bu J.l:i.ç düş.. his edip şifa mües9eaelerint: gön
aagl: ğı müe&&eıseleri miziıı b.lç yoklL ~ iü' - .. 1 Çocumı bunlardan koru ldermelt sureti le verem vefiya tı 
' k ~ f'lh k 'k ıı;.un ııu · •- -~ent:ce kadar azl .g:dır. ~ a ı a k ön.üne selenin herhangi yeni esaslı surelte aza!m•ştır. Hatta bu 

ı.lk çocuk hastanemızın lzmırde ya-;:; H8ııçla tecrübe yapmasına mani yofrlaın yüründükçe giinün b;rinde 
Plln1as: ~~rarla.ur:.lnıı~t?r: Bu. da ga- ol.mek .için haataneye kaldırıbnuıivel)? gibı veremden de tamamen 
l b<ı henuz bıtır:lemedı. lstanbulı· b d b:t:r 'kurtulmak iim.idleri bite belirmiş... 
Eti ı 11 . · · · I .. ıca e e ldl • 

8 
a. astane~ ısmınt a a.~ 1?uess~- M~kteb çağındalr.i çocuk.larımız. tir. Mekteb çağındaki çocukların 

e blr çocuk pavyonunu ıhtıva e • ·- · · ld ı.-~ .. lsagylıg"ı ba..ll b-ına bir mevzudur. 
n ki , · ha da. akcıger yeremının o u.....,.,. mun '>". -,, 
dl'c · ~ bera~er umumı bır 1ttane - . ki ğu bir v&kıadır. Şura5l da Dünyanın bırçok yerterınd~ mekteb 

'.r. Her ç~ıd h~ta kabul etmekte-1tefl~ ~k.aukl .. ki bu devrede çocuğu hekimJiği ayrı trlr ihtı~q olmu~tur. 
dır. Halbuki ya}nl.~ çocuklara rna.h.,m~~t' d "a.lmak hayatına intİ- Tali bir vazife olartık telfı.kk; edilen 
sus hastaneler ve bele prevantor.lm 1 ın enle.. gıda~ına dikkat etmek bir mekteb hekimliğinden fazla bir 
YUmı~ara her şehri:niz muhtaçtır.Bu1za~ ;~rme..:~ l verebı'Li.r p1 .. van 1•ey i:ıekliyemeyi7.. Hayattnı bu va • 
. h d 1. · cb ço:ıı;. ıyl ne ...... e er · ... -1,.. ~a a a şunu da be ırtmıye me ~-1 . 'la 

1 
hayırlı rolleri hıte bu. zifeye vakfedecek mütahaseııtlar la-

ruz ki çocuğun bir ınüesseş.ede, bırlto~ı~ın;- rcl.~ı 1._. gösterb. fakat he.\z!mchr. MaaTİf Veka.letinin bu yolda 
h t d d .. b' . ba raaa. ıLen s ru. ld - d' .as ane e te avısı ızım ana ve .:ı .. bir tek Maarif Pre.,bir adım atmış <> ııgumı zanne ıyo 
'')aların P"ikotojisine çok aykırı ~u,,nuz t~u ~opu var Halbuki mem •. ruz. Bunun muvaffak olmasını dile 
mektedir Birçok evlerde ııÇ«cugu. va.:nt~~ muz şidİi iklimleri ih .lnz. Böyl~ meaelel•rde hiitçe zaru _ hava kuvvı.-llerinın tekrar 
tnu hastaneye kaldırmayın ölecek.

1
~-etı~z e~;e ülke olmak itiba.lreti üzerinde pek fazla durulmama . .kuruhna.sı için çalı anların başinda 

se evde ölwnıı cevabile_ karş:la~ı- t~~ aJ.:ta prevanl'orium ya ~:malıdrr N~5li'n :vi yeti~esi için idi. 
Yonız. Bula.şık hastahk1arda bile rı In k . . tabiatın hazırla _yapılaea.1- lııer fedakarlık yerinde. 1922 de Monaco' da aç.tığı bir 
ebeveyn çocuğunun ha.taneye ka~-·P'.~ ıa er~ pek çok.tur. Şu Ulu..Jd.ir. . tayyare fabrikasında pilotlıık tec -
d•rıhrıasına razı olmamaktadır. Bır ~·~ı ~İT bakınız. Be~züncü met-l Çocuğun sasrlığı düşünülürken. rütıelerinden de ;stHRde ederek bir 
defa bu zihniyeti ortad&n ~~~- re1:n iki hin be~üzmetreye kadarlapartıman hareketi iizerinde de du çok yeni t. pler vücude getirmi::ı, 
ya mecburuz. Hastaneler o - ._ ka t" _u, 'ıhtı'yadara cevab ve.. mak ~ımdır. İstanbulda sırf ı;cuza bu m<"yanda 14 prototip tayyare. 
~·ı 'f l 'd' y lı ve ILat t Ul'lll ı f b 'k d k t ~ı ~ı a mÜe!l.<Jesc erı ır. an t .,, k toriumlar:ı §ifa.hane - mal edilip .atılmak kudile yapıl a n a11ın an resmen çı mıs ı. 
rfr tlı 1~ • fk .. k defa rocuga t!CGC' prıevan T la ı_ d "I k · 192 5 de fabrikanın müdürlü~ün a. orr şe a;, ço "' v • kadar elveri!tlidirl oros r, mlş binuar a sag am çocu yetiş.. "' 
zarar vennektedir. Razan çocugu ıs lere ne la ' t ı . 1 - d ı' 'mkiın.stzdır Bunların çogu" n den ayrılan Udet dııha başka sa • 
. . . b B hı orman rı step mın aıı;a a.. a metıı ı . - '- l d h 1 " h. 1 lira:hat~ kavuşturnbifmek ıçın .. as- ~ • da en iptidat sıhhi şartlar bile yok.. ı:ıa ar a avacı !ga :zm.e~e. ça tşt~. 

taneye ka?dırırrz Çünkü şınrn ıtırafböyle. l l . . d t Meşhur uçuşlarından bınnı teşkıl 
edelim k.i afüı baba. ekra-ba. ziya. ~u mevzu, at~ .serm;ye .. er ıc;ın lle UT. (Devama 3/2 de) eden ltuıtublar ve bnlu mıntakalar 
retçi çok defa haata çoeuğununcazıb o'9ıa. gere tır. ugun apar - uçu~ 'bu aahalarl tanımak bakımln 

arkada,larından biri <>lmuştur. isıtikbal harblerinde kıymetini ;::n 

Orduya girecek bütün yeni tay • evvel takdir ederek Alman hava 
yare!CTİn tecrübelerini yapan U - (Devamı 6 ncı sayfada) 

("Son Posta,,nın bulmacası : 14 - (lo) ) \.. _, __________________________ ~ 
Bunlardan 30 tanesini halleJerek bir arada yolltvan her 

okuyucumuza bir lteJiye takdim edeceği~ 
Soldan sağa: 
ı Niğlleye 

8 9 11 5 4 6 7 l 2 3 

~;~:n bi~a~~== 1 lllll -'- ·--'ı- ·~ 
bu:unur (3). " !il • .I 

~ = !::F.La~~ın~:; --ıı_ -111·-· -1------ı--.-ı ___ _ 
Ek'ii ftl, -~ 
ufaltılmış ayağı 4 --,.--.; ----------

(ı~. - Soru edatı !:_ •. --.ı••ı-·. 
(2), r-s;r renk \2), ----· -----· ı----1 

30 güıı c:?), l. • il '• 6 - Bir ralıılm _ ı _ _ _ · 

(2), Uzak nidası 7 111 11111'•11 - - -
:;·,:::::· :::: h = ='•1-l =--.----
~(~ =:::, .... ~:!: .ra-•-.-··=ı•• 

10 - Ağa an • --- - •• l==-
la.mı.nda (3), Ağacın bir ııaroası (3,. ha.n'au (2), Gıda (2). 

Yokandan ~ıya: G - Ra.bli eıd&lı (2), Nob <2), NeJI 
ı - tş:irak ifadesi m. GWıesln a. edatı (2). 

L.umlle ala.kah (3). 8 - Bir spor (!), Bir et'kek ismi ( (),. 
2 - Frenıin «Hayır! 11 ı <ı). Nota (2). 

ı - Karadeniz sa.bilinde biz iskele 9 - Yokun mubaffe'ri (Z). 
(!), Topyekun 1% a.:y (4), Bir renk (%}. lt - Eski -.ma.n b~ dcnls DA'kU y;.' 

5 - R~ara veri\ea. emir \ 2), Bir sıtw (S), Maoulıa (3). ~ 



30 Nisan 

«So;ı Postan nın tarihi 

- Ye-kcn a~u11anursuz. Floryaya 
l:urek e altı :s::ı. .. tte gıdemez::.uz. 

~ustu. r. Sadrazam karşısında 
eg .p baş kesen adama bir avı..ç 
atın daha uzatarak bağırdı: 

- Durman. 
Meşe kutuğü gıbi adam alt.nJa_ 

rı ko) nuna atar atmaz mermer sü-
1W1lar arasına daldı. YahkC>§kü 
önı.inde on ~ki çifte blr cçernik> 
h ... zır, alesta bekliyordu. Dümene 
f;eçip kalın sesilc: 

Mayd·n bre, durman. diye 
pırle<lı. A'.kıntı aşagı Ahırkapı ön-
1 ınc :cıogru kayıp gltmeğc başla. 
dı~ar. 

F1orya kum:salında tenha b ·r ):e
rı; baştan kara ettikleri zaman lS
tanbu tarafı gun ı~.gı altında yı. 
l.anı) or, eng.n denız pırıl pml kı
pı...damyordu. Zülfılizadenin çift-
1.gı den.z kıyiıS..ndan epey ileride, 
S lıvri yo;u büküntusü üzer..n... 
ueyw. 

Gün taze a;dınlanıyordu. Ç It
J._1{ önündekı harman yerinden ge
n·· yurda.ar önune geçtiler. Bo.;.. 
tancEb -iınm ardında on iki bos
tancı \ardı. Yandaki ahırdan bir 
) anaşma çıktı, belleri yatağan1ı 
\ e devrik bakışlı adamları görlın
cc: i~erıye .ka~ıp kapı.iarı sı:ım.:ıkı 
:mrgüledi. Bo.::.tancıoaşı ) urdalara 
:) umrukla vura vura seslendi: 

- Hey .. açın yo daşım. 
Yurdak.. n iç tc:.rafından köpek... 

ler üriı) ordu. Bostancı başı bu 
sclcr kapı) ı tekme emeğe bdşi .. dı: 

- ~ın yotda~ım. 
ç·ft ik kulesi penceresinden ) aş 

lı bir kad n başı uzandı: 

- Sab:::.hın bu vaktinde ne is
te:rsüz? 

Bostanc1baş.ı devrik, lkanlı göz
ler:ni ka dınp sordu: 

- Zülali Hasan efendi bunda 
(~('11·1 mi? 
Kadın sert sert çıkıştı: 
- Ya, siz kimsiz? 
- Şev.ketlu padişahın bostancı-

başı ağası. 
Kadının sesi titrek titrek çıkma

ğa başladı: 
- Efendi bwıda değil. 
Bostancılar hep birden bağırd1-

far: 
- Haydi bacı, durman, kapıyı 
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açtırın, nafile temerrüd ey1emen, ı - Önünüz sıra katırına bir.ip 
sonu fena olur. Asitane canibine yollanmış idiier 

Katlın başı bir an için pencere- sultanım! 

den çekilip kaybo•ldu, ardından bir Bostancıbaşı sakallı adamın göz. 
da:.'rıa göründü: lari içine yiyecek gibi baktı: 

- Baka ağalar az sabreylen. - Yollarımı~ idiler dersüz, ya, 
Dedi, çok geçmeden yurdalar ar. yanında baŞkaları dahi var mı idi? 

dından bir aya'k sesi oldu, sonra B r ~ k'. ·· 
surgü şakırtısı işitildi. Yurdanın .. ~- : ı agam, os:-men .v~ goz-
altındakı küçük ·kapı açıl::..rak sa. luklu bır ckoca> dahı var ıdı. 
kallı bir adam başı göründü. Ada.. Bostancıbaşı bir ka..lıkaha attı: 
mın yüzü sapsarı kesilmişti. Çent!- - Hilaf söytlemen. Efendi bunda 
leci çarpa çarpa kor.kunç bostancı. crnenfi> idi, ve yanında kimesne 
!ara baktı: ~- ·..:· yol\. ı'-lı. 

- Cellad mısız? Adam başını salladı: 
Bostancıbaşı güldü: _ J3eli ) ok idi, fakat gelüp gL 
- Yo.lr, efendiyi isterük! denleri var idi sultanım. Ol köse-
- Efendi !bunda yok. men adam ile çeyrek saat evvel 
Bostancı gözlerini ağarttı: yo a çıh-ıtılar. 
- Bunda yok mu? Ya !(anded!r? (Arkası var) 

Ankara Valiliğinden: 
ı - Ankara • Bala _ Kır~i:hlr hududu yolunun 63 + 006-66-500 üncü 

kilomt-lreleı:inde yapıla.c::ıJt e51.Şlı şose taınira.tı Jsinbı ihale!i 4.S.91;! tarlbine 
rastlayan P:uar!esi cünü s:ıt 15 de vilayet daimi encumeninde yapılmak U%ere 

kapalı zarf ıı~ulile eksiltmeye konıılmuşiur. 

2 - Keşif bedeli 56234 !lra 37 kum<> mava.!tftat teminatı 4061 lira 72 ku • 
rıu;tur. 

3 - istekl1lerin teklif me.ktublarını, mnTakbt teminat, mekt.nb Ycya ıaak. 

bu:ı:l:trile, Ticaret Odası ve 'ka.lar:ını ve ihale ı-ünÜJlden en az ~ rtio nffi vi_ 
liyet makamına isfüla ile müracaat l'derek bu iş için alacakları fenni ehllyeı 

vesL'talarını hamilen 1ukar ıU adı geçen günde Qa.t 14 de kMlar daimi encü.. 
.ınen rf'1"1Jğfoe tevdi etmi.s Qlm:ı!an. 

4 - Bu iŞE" ald keş.il ve ~arln•nneyi herıün n&fla müdürlüğünde «'öttbile • 
ce-kled f2662.4484) 

Ee!ediye sular idaresinden: 
ı - İdaremiZ<'e sarı madenden 675 ail'd muhiellr kuturda. niimunesl gibi 

boru bHezlği döl.tilri.ilecektir. 

2 - Sarı maden hurdası hlarece verile<',ektir 
3 - Dökülectk b!lf:ıikler idarenin atelyesinde Went'ct'ğinden yalnız döküm 

l~In fiat verilttektlr. 

4ı - Blkzik nöınuncleri idaremiz levazım dalrf'Slnde bergün ı:öni~bilir. 
5 - Bu döküm işini ili.erine almak isC.!yenleıin 5.:\layıs.942 Salı ıünü saat 

12 ye kadar bir nıeıctubla. fiaUa.rıru Taksim Sıraservilerdekl idare merkezinde 
muamel&t d:ı.iresine göndL'.ı'nıeleri {4978) 

Tekirdağ Vilayetinden: 
Mmn ve kazalar la.şe leşkllıi.tında biT «190> ve cı6~ .85 lira arlık ücretli 

iaşe amiri ve 72 lira aylık iicretn c.lu iaşe mmıuru imtib:ınla alınacl.lı:ttr. 

:uemnrln ve teadül ka.nunlarındaki ev!;2.fı hah Te askerlikle ali.kası bulun_ 

ma) an isteklilerin e\Takı laıimesne 4Ma.yıs.942 :bti"'hinde im~nlan icra. 
e:lllmek üzere Tekirda.i iaşe m.üdürlötürw müracaat eylemeler llan o!wıur. 

1t498:?t 

OR 
Run1en Rapid 

takımı bugün g~liyor 
Cumaya Fenerbahçe 
ile, Pazara da Beşik
taşia karşılaşacak 

Rumen Şampiyonu Ra-pıd maçtan 
terUb ht-ycibıden: Romıı.n:ra pmplyo • 
nu Rllpld takımı oyuncuıaı·ı P~embe 

sab .. bı Sirkeci ~arına orel.eceklerdir. 
M.ı.çlar Beşiktaıı Şeref stadında ya_ 

pJlaealı:tır. 

1 .lUayL• Cuma saat 16 da Galata; a_ 
ray • Beşiktııı.ı B ta.kını. 17,3& Fener • 
bahçe _ Ra.Pld. 

3 )fıı.yıs P&aar saa.t t:>.30 Feneriıah. 

çe • Gal1.1as:ıra.y B takım. 17,- ~k. 
taş - Ra.pid. 

Bllelter Gala.tasa.ray • i't-Jterb&hce • 
Be.}iktaş klüblerlle İı>ek sim:ması ılşe. 
ferinden temin edilebilir. 

Çocuğun sağlığı 
(Ba1tarııı 3/1 de) 

Oda sayısının azlığ: hilhıı.saa ya. 
tak odalarında kesafet meydana ge. 
tirmekte ve lazımgelen hava hac. 
mine yer kalmamaktadır. Bahçeııiz
Hk ayrı bir derddir. Sayfiyelerin bir 
kar ve ihtikar mevzuu haline geL 
mes: çocuk sıhhat:n: te.hdid eden 
mühim aıni1lerden olmuştur. Vakit 
lı::ıı.ybetmeden geniş 'bir yapı ftare
k.eti başlamal:dır. Hava ve su mıs:l 
bir ihtikar mevzuu yapılamıyorsa 
toprağtn da bir tefecilik vasıtası 
olmasına göz yummalıdır. Şehirler 
civarındaki boş s.ı.halarl devlet ve 
belediye satmamalı buralara müna. 
siib yapılar kurarak hem kendine 
irad temin etmeli hem de hakın 

sağlığına ıhizmet etmelidir. Kurula.. 
ca.ğı söylen en yapı :na iz emesi ofi. 
sinden bunu bekliyemez miyiz, eş
ha .. ln yaptığını neden devlet yapa. 
masın? 

* Görülüyor ki çocuğun korunması 
çok ciddi, ve mudil bir davadır. 
Şunu ümid etmek istiyoruz ki bu 
i§in yazı aaflıuı bitmiş ve icraat 
safhası ba§lamı~ olsun. 

Sayfa 3/2 

Türkiye Cün1huriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
K.uruhıt tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajan9 adedJ: ıö5 

&al ft t.karı ber nevi banka mua.111tlclf!lt 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbM"S ... ta.ıtarnır llua.bla.nnd~ eo 
u SO lirası 1'ulu.nanlara ıeııede 4 defa pekllecek kur'a De ~qildAJd 
plAıta ıröre l..kramtre d.atıtılacülır. 

4 Aded 1·000 Liralık 4 .. 000 Lir~ 
4 )) 500 Jt 2,000 » 
4 » 250 )) 1,000 )t 

40 )) 100 )) 4,000 » 
100 ,) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 » 4,800 )) 
160 )) 20 » 3,200 ); 

Dikkat: Besablarındakl paralar bir sene içinde 50 llradaıı ~A!ı 
d&.$mi:renlere ikramiye ç'1ttılı takdirde '!. 20 fazla.5ile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, il Mart, 11 H:ı.zlrıuı, 11 E7Jdl, ll Birinci J 
kanon tarihlerinde çeidlrttktlr 

• 
lstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
İtan No. su 165. 

13'2 No. hı llina ektir. 

Kepek perakende fiatına nakliye b:ıkrmmdan uzak St'mtler için b!r kuru!J 
UiV'si. kabul edildiğinden Aılalar, Kadıköy, Bakırköy, Be,ltoz, Sarıyeı- ve sur 
harici sl"mUerde kepek perakende fiatınırı 9.5 kuruş oldutu ilan olunur. (5040) 

1 lstanbul Belediyesi İliin'arı 1 
Fl~adı& memurln binasının t.\mlri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif be. 

ılell 3574 lira 21 kuruş ve ilk teminatı 268 lira 6 kuruştur. Keşli ve şar1n:ı.me 
a:a.bıı ve mu.ameli.t müdürlüiü kaJemlnde ı-örükbltir. 1h:ııe 11/5/942 Pazartesi 
günü saat 14 de Daimi Encümende yapıl~ak!ır, Talihlerin ilk teminat, mak. 

buz veya me.kt.ııblan, ihale tarlliinden beş gün evvel Belediye Fen İşleri l\IÜ 

ıliirlıükWıe müracaatla alacaklan fenni ehliyet ve 94.2 yılına alcl Ticaret odaıı 
yesfkaJ.arfle Uıa~ rinü muayyen &aatte Daimi Eneömende •utanmaları. ( 49%1) 
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Suikast davasına bugün de devam edilecek 
(Baıtarafı ı inci sayfada) \ apartımana geldi. Hava _soğ.uktu. j s~ında kendisini .tanı~ı!ı Ye kiracısı 

dem An k b
. F p ve Sobalarını yaktını ken<iılerınden o.duiu yolunda bir Uade yoktu. e'lll. <:a - ı z •on apen • .. . . _ 

· . · a rrıldım· Onlar da çok oturmadan Bııııun ıxerl~ mliddeıumumı mua.. 
refikasından daha zıyade zedelenıp ) 

1 
vlni Kemal Bora Pavlofun tenlrata. 

yaralandığımız için infilak nokta. çıktı ar. r ~ f lb" - d s"---•k inin iddialar ıraph0"ın1 ıö•ledi d ~ t h Mahkeme J.otogra a umun en ......... .. • 
sı~a ah~ ~·akın oldugumuzu aı ~ Ömer Tdkadın fotoğrafını kendisı.. ve şah'.de ı>avıoru tanıyı:> tanımad1!1 
lllm kabıldır ·· ı ·· ~.. .. t t-"'- .... ~_ ..... _._ tah'"''--• d b · ·· ne gösterdi. Kirıkor goz ugunu a- Y~ -- ............. ... ....... ın '\ l!f' ef'va. 

Bundan .so~::ı .~ie~a~ete Omer karak diıklkatle resme baktı. -rEvet l'Cnlitini somı&1>m1 reisten r:cl\ ettı n 
Tokadın rcsmı gooterıluı ve bu t dını 0 !!Un Kornilofa gelen mi~ Pa.-.lofu.n ben kıeıısolosba.nede otururum 
Şa~.a o gün gezinti za~:ı.nında te.. s:7f r ibu'du; beyim!> dedi. ıieclltı lç-lo başka bir yerde oturup o 
saduf ed~p eumedl!lerı .. sor~ıklu: İfadeler türkçe bilmiyen m~z- hınnaıılığ'ı araştınımamıştır dedi. Bunun 
~eilharet tammadıgmı ~o?ledı. .. ?1 nulara terıciiımc edildi. Korniloia üzerine şahid~ soruldu. Şalıld Komilo_ 
g~r maznunlar da kendısıne go::>te b 'fade haldcın<la bir diyeceği rn tanıy111 Pa.,·lolu t&nımadıi;ını tekrar 
rıkl· u son J • 

R ı.. .. lcl'ğ' . 3 olup olmadığı soruldu. Komılof eW. 

kişi~~ ;a~nfan ~~~~~d~11ın1~iri söz aK1dı. •
1 

f Ojeni Abdullahm ifadesi 
Var mı idi? Ornt 0 reddediyor llundıuı sonra şabld Öjeni Abdıill:ıh 

- Bu üç k'şiye iyice dikkat e~ Ve şahidin ihtiyar -bir ada_m_ dinlendi. Bıı gıedm Kornilofun kira ile 
.,.... . d 'd' d gw ıl 1 nd otmıiul'u a.pa.nlımamn kiracısıdır. Yal_ ..... ı.ş eğildim. Bunlar mı ı ı, c bulunması lhasebile, :ık ı an_ ş_up 

• .J~A k nız Konıilofu tanıdığını .ı;ö,>ledik!.en son 
nııydi, bilmiyorum. . . he etıtiğini ifade -ederek u=tl ı: 

Şahid Mefharet. mali vazıyetı _ Ben 2,5 ay kadar bu aparlı- ra dedi ki: 
·· h'dl'k · in b d - Kornilof kira.eımdır. Bir (Ün kar1. lnusaid olnnadığmdan şa. ı ı ıç mo.ancla oturdum. Halbuk_i u a a .. m 

b t ,. mas d sile beraber geldiler. Dairemde iki oda 
uraya gclmıek üzere yap ı..-ı - altı a'-"<ian :faııla otu.r .ugumu. so.Y.. -
n d. l\f h1·e J dl tu'·tula.r. B11nu11 üzerine ııra(lan on beş ra arın ödenmesini iste' ı. a .l\. - ledi. Bu M:hidin tabıbı a yıe. gon 

""" lb v • • "" 'i""'' ed:ı.. 1 '""' ....... u. Karısı Rusyaya ı;itU. Ken_ ... e u 'hususta 'karar verecegınıı .... derilcrek muayene ı.ı:ınesi a .. zım -~· .. ~,, 
. • .. dd . u dJ31 ıde müteaJdb-:m s_ıo gün kadar 

nıasrarlan fotanbul 1\ıu eıum ~ g~1ir- Ben apartıımana son gun -
·ı· w • • " 1 d' ı:ıı. b d apa.rtımanıı gelm~di. Sorduk. Ankaraya 

illi ıgine gönderileceğını soy e _1· lerde ıbir defa :kontratı oz ur .. -

K d
• ! 1 lı k gi\'.i, dediler. Ben bunları }(a.p1cınıı•lan irkorun soy:e lı( erı ma:k, lbir defa da eşyamı a na u- öğreniyordum. 

B ka.. zere gittim. Bütün apartımanla o. Reis - K<ınıllof hangi tarihte a.p:u_ 
ilfühare Yardım apanımanı lan münaseıbetim 2,5.3 ay kadar 

pıcısı Ki'likor dinlendi. Kir.kor 303 b·ıı· .,.aman içinde olmuştur. Bu a~ l.tmana geldi? 
do• l 11...--ın. ı d r Maznun.. ~ d - Pek ha.tırlamıyoruf, fakat g'eçen gum u ve J.uWıAara ı ı · " . . damın ifadesi tamamen uy urma-
l<ır kendisine gösterildi. Her hır~- seneydi. 
nin yüzüne ayn ayrı baktı. Kornı- dırBundan sonra reis tercüman Komiloru kimse ıdyare~ &'elmes 

lofu elile işaret ederek: vasıta.sile Korni'lofa sordu: miydi? 
- Mooyö Kornilofu tanırın:. - Şahid senin bir adamla apar_ Kornilofun evine gelen 

diğerlerini tanımam! dedi. Kcndı.. tııınana geldiğini ve y~lı~~.z odada de!ikanh 
sine ~min ettirikli. cBaşüs~~ne """n"·cırılUŞ olduğunu soyıuyor, ne 
efe dimt D w ""'yliyeceg.m """ ""r" - Bir gün upı ç.alındı. Kapıyı aç • 

n . ogruyu .,,v ' dersin? . . 
Yeınin ediyon.ıan!> dedi:. . Kornil0ıf Şahıd anorroa~. bır maya gldlyordwn. Düştüm. Kornllotun 

Kornilofun Madam Ojenı Ab ~ır. AA:i maluliyete mupte- kapısı önüne kndar yuvar?:uıdım. Bu 
dulı1ahın dairesinde kiracı oldu~.u~ ~~r. Bu itbarla br dyeceğim yok gürültüY'i· Komllof çıktı. nmı k:ıldırdL 
nu bir müddet refika.>ıle beraoer Ka.pryı kendisi açtı. Bir •lclika.nlı ıçeri 

k kl' - f 'k Rusyaya dön.. tur· I ... irdi. ıo dakika göriistüler. Ne 
a ıgı, re ı -asının ·· Pavfof so··z a ıyor .. düğünü kendisinin bir muddet konuştuklarını ta.bti bilmiyorum 

daha k~ldıktan sonra ayTıldığını Bu ,ıra.da Pavlof sen aldı. Şahidin ve bunun kim oh\utunıı da 
ve apartımanda bir çocuk kar)"O- ilk ifacresi baldanda söz söylerken reis tanmuyorwn. Ancak fotoğrafı ı:-füı_ 
lası bıraikitığmı SÖ~"ledi. Bundan de:li ki: terillrse tanmm belki . dedi. 
sonra şunfarı ilave etti: _ Fazla. ıu;:ıtıyorsun. nu şıhidln ver Ö.Dlfrln tot<ığra.fı gösterildi: 

- Havalar açınca bu 'karyol~yı d:iği ifadenin seninle alakası yoktur. - Eve g-elen delika.nlı buldu, droi. 
Mösyö Kornilo.fa götürecektnn. ra.viof dmı.ml&: Bu ifa.de hakkm:l:ı Abdurrahman ile 
Kendisini itonsoloshanedc arr.dım. _ Bu şahid !lk tahkilut sırasında. Süleymauın ne diyece.itleri soruldu. Bir 
•An!karaya .gitti> dediler· Kirko~a beniın de a)'lıi apartırnantla daire kira. şey söyUyeceklerl olmadılı ceva.bını ver 
ba~a ne b'ldiği soruldu. Kiml~r·n la.dığunı 1iöylüyordu. Fa.kat bu ifadenln diler. Komllnf Ö.ieni Abdnllaha sordu: 
Komilofu rriyaret ettiğini şoyle bana ~"erilen tercümesinde bu noktayı - Klrkoru ne zam:and.lnberi tanı _ 

ı t 
_,...., · yorsun uz? 

an a tı: gönne4im, ~ı. Kornilof ve Omer Pa\'lofun bu 6öz.leri üı;erlne ilk tabkl. - Takriben 2 senedt-nbert tanıyo -
d" kata. ai.d :ı.abıt Okundu. Bu ifadede Pav. ru.ın. 

- Bazı günler mis~f.iri gelir !. lofun dediği gibi şahidin ilk talıkika.ı - 'Bu adamı aklı başında. bir adam 
l3ir gün bir gcJ!ıÇ kendıs:le J:ıeraper 

o!;:r:ık mı tanıycm;unu2? Süley.ınaın Ömer l'c Abdürrahm:ıınn ve bil3ie blr şey hatı.rla.ınıyonım ceva. 
- Deli değil, filozor ;!eğ-il, !ab.t pek he~erısi olar.ık tanıyor. Kornilofu ta. bını verdi. 

de al:ıllı değil. AnC'J.'ı sorul:luflı zaman ıııyor ve P.a.ylofu b!r defa diilıkanımlan Pa•·lof suallexine devamla: 
ei:Val> \>cren b!r adamdır. t.Utiiıı aldıı;.ı icin \andığını sörlu)or. 

Kernllof Öjeniye hitaben: - !>tl Yemin eW ~ anlatmıya ba)adı: 
İkindLeşrin ayı içinde ve IWc on bc1 c-ıin - D~irub bir gün y•lnzıdıın. Ab. 
zarfında br a.d:ımuı b:ına ı:-elili!'lnl söy _ dürrahman blr arkadıışile geldi. Bu 
lül·orsunuz. Bu ifadenizi t.ckrı:lar mısı_ arkadaşı benden «En ıua.., b 1r s!ıara 

nız. a-ldı. Ben Abdürrahnııı.nı y:ıkmd rn ta. _ 
Öjeni A'bdı:ll:th bes:ıblıs:ıru bn ıra. nıdığım için kendisine bu yab:ını-ı :ıd:ı. 

d.eıılni ~yid etti. Reis bunun üzerine: mm kim olduğunu ı;nr:lum. Şlvrs!nden 
- Bu sözler müdafa::ub sörlcııecek «En alio derli.en eni uzatm:ısındıın Bul. 

sör!crdir. S!z, ş:ıhide doI.'TWLıtı do:;ruyo gar olduğunu 'lAllnetmlşUm. Abdürr:ıh. 
ronı1aeak bir şey l'al'Sll oıılan ıorun man bana cr.'l"ab verml'1lrn ayrıldı . e :raz 
dedi. 

De1ikan'mm tipi 
Kornilof Ö.ieııinln ıımuıniyotle ifade. 

sinin doğru oldıığuuu, yalnu. l.arllilerde 
biraz yanudığım, kendisine C'clen deli_ 
bnlıuın nasıl bir tipie oldutunu şahl. 
ıtln söylemesini istedi. ÖJ~ni delikanlı_ 
nm orta boylu Korniloftan belki biraz 
U7Ullca olduğunu söyleil. 

Reis Kirkoru ~atırltı: 

- Sen Kornllofun k:arısUe altı ay o. 
turdutunu söyledin. Öjenl ise 15 ıün 
dedi. Ha.ngisl doiru? 

Kirkor - Efendim defi.erde ya2ılıdır. 
Beııim ta.bii mtırımda değil. Söyledik. 
J.erl1ll t.slunine m\M.enlddir. Konturat 
yılbaşından evvel fesholllmiştir. J~or_ 

nilof 2,5_3 &J• kadar oturmuştur. 
VMı:lt reotttı içln celse tam edildi. 

ikinci celse 
Öilcden sonra saa.t H,30 da mulı:ı 

kemeye deva.nı edildi. Sabahki celsede 
Kom.iloC K.irkoruıı a.kli maluliyetini hl. 
dia. ede'l'ek muayenestnı ıstemlştı. Müd. 
delumıımi mua.vlnl Kemal Bora Klrko. 
nın biitün blldJğiıı1 söylemiş oldui;unu 
ve bundan sonrası !cin tabibi adliye mu 
a.yenesine ıüzum olmadıltnı blid1rdf. 
Iliüdmler heyeti KornllGfun Klrk.nrun 
muayeneye sevki hak.kmda.kl talebini 

ka-bul eW.. Klrkorun şuurunda halef bu 
lunnp bulunmadıl'ını.n bir rapor!& mah_ 
kemeye b1Idirllm.eslne ve diler ~ahlıl. 
!erin y<ıl :masranannın 3onradan h:ı.k. 

sız çıkacıa.k ta.ra.fta.n ta.ıısn eiUlmek su. 
rP"tile devlet hıı.zin~lndm ken:Ulet"lne 
te$l.1ye edilmesine karar verdi. 

sonra be.n de dükkanı kapadım. Az.ak 
sinemasının :ran ~okatın<b Ab:türrah • 
ma.nla Pa' loru konuşurlıırken gördüm. 
Yanlarmd:t bir de kadın ,·ar:lı. Fa.kat. 
kadının yiiziirrii ı;-örml'dlnı. pa,, ıorun 
sırtında hahrımds kaldığın,ı. göre kalı. 

ve rengi elbl!«'! vardı. Dütün bildiğim 

bu kadardır. dedi. 
Reis şal1lde soı-ma3 a başladı: 

- Sonra. Ab:Iürrahmanı ı:iırüp b•r ı<eY 

son1un mu? 
- Hayır, sormadım. On:ı )'alım: bir 

gfuı Öm~ri sordum. Abdürr.ıhman Öme. 
rln hasta olduğu içln irmire gittl~lııl 
söyledi. O günden ıııonra. dükkli.nıma gel. 
dif:inde ark.ada.şını sonnak hatırıma &'el_ 

medi. 
Abdürra.hmanla Süleyman bir d;ye_ 

cekleri olmadığını söyledlier. Avukat Şa. 
kıl.r Ziya şahld Yusntl:ı. müekkill Ab • 
diirrahman arasında sıkı bir miinasebet 
bulunduğuna göre Abdürrahmanın siya_ 
si ka.naa.tlerl ıı.kkındıı bir malüm:ıtı o_ 
Jup olmadığını ş:lllıitten SO'l'~U. Ş:ıhld 

Ywour: 
- A.r.ltada.şlf!l:lı. Konuşurduk. Fakat 

bana siyase-'ten hlc ba.hsetnıf"1.di, deıll. 

Pa.vıor qabitJe sarmab başladı: 

Pavlofun sualleri 
- Ömer, Abdürrahman ,.e Süleyman 

şahld Yusu.fwı dükkanında sık sık top_ 
Ianırlar mıydı? 

YUSllf c~vab yerdi: 

- llu üç allb:ıbm:iıın bangiıdle fazla 
arkada.ş olduğunu sordu. Şııhld: Ab. 
diirr:ıhm.'lııla. daha. _çok ahbalılık ctUilni 
söyledi. Pavlof l.'usufun doslıı olan Ö. 
mtr ve Abdürralunanla memlckı• ı le be. 
raber gezip eğlendiklerine ve o~ıı.ıdıkla_ 
ruıa göce Ömerln siinnelli olup olma. 
dıj;ını bir defa da şahlddeıı dinlemek 
l.ste:liğlni ifade et.ti. 

l\lüddelumımıi mu:ıvlnl bu takbl yer 
;,iz buldu ve Ömerin sünnetli o'ı:p ol _ 
m:ı.dığının herkesçe malüm o'tluğ1ınu 

bt'~·an etti. 
Ha.kl.nıler heyeti Pa\'lofun ar:ı:usuna 

uyar~k bu husuısu da şahldden ~orma • 
ya karar \'ttdllcr. Keyfiy~ sorul:Ju ye 

ş:ıhld bu sefer bera.berre banyo yap • 
mııdık, o halini de bllmlyonım. d .. df. 

Yugoslavyadan mekt ıh 
ı•a,·loı suıılleruıi u.za.tmaya devaın 

et.ti ve bu defa. da ~nhld Yusuf \'asıta • 
sile Ömere Abdiirr:ı.b.mana vı• Siileyma_ 
na memleketinden mektub gl'llJ> ret • 
mediğlni sordu.. Ş:ılıid Yugosla\-yadan 
yalnız .Alli~a. keııdJ \'.l~ıtaslle 

mektub geldiğini söyllyerek: 
- Bu melı.t.ubla.rın kimlerden ır;el • 

diğini pek de blimiyorııın. Abdiirrabına_ 

nın mekkb adresine de meklub gön. 
decilcbllirdi. Fakat meldubla.rı ~iinderen 
kimseler benim vasıtamla. ıönderlrlerdl. 

Pavlor bunun sebebinin ne olduğunu 
ve ş:ıhi.dln ne ma.:ısa-dla -.endi ,·asıtastle 
~ktub gd:iiğlni anlayıp 11.!llamadıt-ını 
sordu. Yusuf Abdürra.J1manın ne sc _ 
beblr kendi vasıtaslle mektubl:ırını ge. 
tlrttiğıiııi bnmedlğlnl ifade etti. -Saat 6 ile 7 arasmda 

Pavlof sözlıerlne devamla. ı·ıı.,ufwı 

dükkanının Beya.:ntta. oldutunu ve ne. 
rede bulunduğunu bllmedlğinJ, ,.c bu 
şahidi t.a.nunadıtını söyUycrek bu defa 
da kendisinden Abdürra.Jım.anla beraber 
gelttek kendisinden en i.li sigara alan 
adamı irice tanıyıp tanımadıtını vr. bu. 
nun ne zaman oldutnnu 10n1n. Ş:ıbld 

tütüne.il Yusuf cevab vererek: 

- Sa.at altıyla yedi arasında. idi, de. 
dl. Sahid Yusufun söz'eri • 

Bundan sonra şa.hld Yusnr Ataotlu 
dlinlendl. Şahid Yusur kardeşi İbt"a .. 
bhnle lıeraber tü~üncülük ıatımak.ta. • 
dır. 

PM·lof Yusufıın ilk ifa.desinde, şahl • 
din kendiırile ks.rşıla~tıtı saman ubıtta 

Pa,·lof 1940 Eylül veya Birlnciteşrin yazıh olduğu ~hile: 

aylarında bir ba.vul retirip ı:etırmediRini Yusufnn dük!Aamnda Abclürrahmanı 

- Bazan Abdürrahman Ömerle bir. 
llkte dükkana ıelirlcr ve al..."ll.lnları bir. 
likt.e bir müddet va.kit &'~irlrlf'rdi. Fa_ 
ltaA ben satı~la mewuı otılutum için ne 
ltonu.1!uklannı peı!t aolıyamaUJım. Esa_ 
sen o kadu fula da kalrnıl-zlardı. lİ • 
çiinü bir arada görmedim biç. 

şahJd Ymufa sonlu. Yusuf bilmiyorum, (Devamı 5 inci sayfada) 



Sa.ikas 
Bu sabahki celsede l'avlofu.n Süleyman 

ve .A..bdii.rrahmana sorduğu sualler 
Muhakeme esnasında Pavlof ve Kornilof mütemadiyen birbirlerile 
konuşuyorlar, Pavlof sık sık arkasına bakıyordu, bu yüzden 

Reis birçok defalar ihtarlarda bulundu 
A.~~.ra, 30 (Hususi) - Sulkasd te., yalo.ız türkçe bilen Rusu ı.anıyor». 4 j ha tin ayrı ayrı tarherile ne zaman 

tebbusu ma'&llunlarının duruşmlanna. bu Mart tarihlıl üadesiıule rene Süleyma. 1 t b ı d"' .J••V•· •• .. 1 · · • a an u a on-augunu soy emesını 
.sabah 9,30 ~ Atırcıe-za mab.kemesinde om Wepaaı ela tanıdığını söyledi. Bu., isterim. 
devam edıildı. Kele; mamunla.rd.ın Pav nu da laah etslft! 8 Abd h ·' d · d .. • - ur:-a man ıra esın e 
lofa tercıama.n vasıtasile bitab ederek: 3 - AbciUJTa.hınan C Mır.rt tarihli F h · ·ı .... ,.. .. w •• h 

1 
a rı ı e goru,,..ugu zaman eyecan 

11- A~urrahmaala Süleyma.ndan ifıulesinde dedi ki: cPavlofla 941 Eylül izha.r etmekle beraber, Süleyman 
&ual sornıaı.c istiyordu. Evveli Abdur. a7ında tanıştık. Halbuki ben 941 senesi j ta fı d b Il 1 f th 

Bi 
. . · I ra n an avu ar n se are ane. 

rahmandan öğTenmek istedikledui &Öl'. rl~Meııria ayı orta!al"ında Istanbula. ye teslim edilmiyerek kendisine 
le9iıı. birer birer cuabla.ruıı alalım! ~lıhm. BM burada. olmadığım halde ı iade edilmesini istemş olmasına gö. 

Dedi. bu tanupna Eylülde nasıl mümkün ol. re, heyecanını nereden ar:ladığını 
Bu ı>ırada Abdurralunanın avulla.tı muştur? ve bavulları Fahriye hangi tarih ve 

Şakir Ziya, reise bitabe'n şunları SÖY. Reis bı.ı sıra.da tereüma.n vasıtHile ne vasıta ile gönderileceğini söyle. 
ledi: l"avlof'a. arkasına. bakmamasını 1hfar yip söylemediğini izah etmesini is-

Pa.vlofun yüzünü Köremlyorum. etti,orada ne aramalı. Istedi!:rJni sordu terim. 
Takdir edersiniz ki bir mamunıuı YÜ. ve !h'anb bu1wıdu. Kornilofun suali "ünü ~örnıenJn ve 01111 laklb eyleme. 4 _ 4 )fart. tarihli ifadesiıulc Abdur. 
nin f;ıyd:ısı büyükt.ür, Emir hu:rursalliz 
da u' urduğu e.ütunwt ;ukasınd.ııı mey_ 
dan:ı <"ıksa. 

Paviofun Abdurrahmana 
sualleri 

Rci~ Pa.vlofa. Ueriye reçmesıni ve ye. 
rini değiştirmesini :.öyledi, Pa.vlof. Kor. 
ııiıofun lanın:ı geçti. 

ra.lunan Süleym:ı.nın maddi menfı&atier 
dola.yısile bu işe g-irmiş olduğunu söy_ 
lüyor. Bu !fa.denin manası nl! olabilir? 
\'e a.rka.ıla!iı ola.ı Süleymanın bu ma.k. 
ıı:adım neret'len istlh~ etmiştir? 

5 - Abducr.lhman üadesındc bavul. 

Bunda n sonra Kornilof ta Abdurr.ıh. 
mandan kendisinin bir suali olduğuııırı 

söylemiş ve reis tercümanla bu sualıni 
lrad etmesini istedi. 

Reis bu sıra.da Pavlof~: r<Dotru ol11. 
runuz, böyle ya.yılıp oturulmaz bura. 

larm TroçJdst o!dııtunu bildiği Niyazi da! .. deıdi. 
!arafından gönderildiğini ifade etuği Kınnilof şu suali sordıı: 
ha.ide, ayni zamanda. komünizme Jıiz. - Abdurrabmanın Hadelerinde Ö~ 
md etmek istediğini söylemJş. Halbuki meri ne r.Lman ve kiminle tanıştırdığı 
Tr°"<klstıerin ııasU!lerin beş.inci kolu haılı!kında sö~dLği söder müphemdir. 
mesa.besinde olduklarından dobyı bu Bunu kat'i ve açık olarak söylemeslni 

~-~~ ......... --- ~::::~-ı""liiiiiiii;;;;;::;;;;;--;;--;;-~~~~~~-~~-:=.-~~~~-~~--~~~~ 

Hisı;edar Kenan ile Orhanın .şa.yian f:.r••_.~ ... '\g Q ff Q A.r.a-... ~i,~ Sarıyer sulh icra memurluğundan: 1 K. 
mutasarrıf oldukları Huyu.o.dere ı•iy.ısa ,~~~ ~ ~· .., ~~ IJ•••el,, 
ca.ddı.'Sindc eski 6 yeni 7 ~e nwn.ara•aj 
59 numaralı sa.hilhanenin ;\iyuun ilale. 
siJıe mahkemece karar verildığindcn a. 
çı.k a.r•ırmaya çıkarılm~hr . 

Kara Ahmed Selanikte 
. Gayri menkuhin semti meşhuru: Bü. - Ahmed, büyük 0rtay.ı çabuk nına girmiş bulunuyor. 

yukdere .•leı;ar burnu Piyas:&. ca.ddı!Sı mu geçti. Kaç yaşında vardı aca. Ahmed, Se_lanik Beşçınar .. 
Rw. sefaretinden on metre ileride ve Sa ba? · gure-• · şıne SerezLi Ismail - · ı lm · 
rıyer bkele.sine iki da.lı.ika mesafede. - Ahmed, büyük ortaya gi.ırc:'-' Selanik Roa" ~.g.a ı e _ge ış. 

E sa.f • s hilha .. .. t. v . . :<"" ~':l".rınar gu r eşten Kırk. 
v ı. a ne onunun buyuk ıgı zaman yırmi yaşında vardı. Bü pınar başpehlivanlık ·· bak ı 

yeJ.pare mermer taşh iki tar:ıftan üçer yük ortada az kaldı. Yirnıi ik! ya- kadar önemli olurd mus~ ı· a.:;ı 
ba.ı;.uau.K merdivenle çıkılır. Cümle kapı., şında iken başaltına göreşiyordu. büyük panayır ku 1 u. Be ~ be 
sıo.:lau içeri c-irildıkte büyük bır mermer - Başa güreştiği zaman kaç ya. le pehlivan ·· bru url. u s le -
• lık • . . . musa aKa arı yapı ır-
•aş ve altı taşlw;ta.n ba.hçeye ı:den şında ıdı.. dı. 

aralığ'a ıiriklik.te uzun bir kor;dor ve - Yirmi beş, yirmi yedi yaşla. İsmail ag~ a Ah d' ı S ı· · 
bu korid d ·· .... k·ı d d , me ı a ıp e anı.. 

Ol' a yanyana uç .,...ı.msı şe ı • rın a var ı. ke ge-ldigv j zaıma h · t 'hl 
d k- ·· lii.k od 1 lr nın angı arı ere 

e omur . ~e wı uk :.yne~ b ~ul. - A:h<medi, Hergel~i ile ne va. tesadüf ettiğini tesibt etmek ko. 
bak. ve zemw malta taşlı ve bır bela. Vi: kit gezer gördün? lay değildir. Aşağı ukarı bin se-
aynı yeırden ba.bçeye çı.kıldtkta uzun ve B.. .. k .. . . k' ·· ks Y. . 
b 

.. ük. ~...,.,.. ...., b h k .. - uyu ortaya gureştıklerı ız yuz se en sekız, bın sekiz 
uy .,.,..ı ... c ... r a çe ve ·uyu mus tJ k .. b l · l d' · yüz doks t ·hl · 1 

mir ve g-a.yrl müsmir cşçarı mııht.elifeyi zaımanD s ku e ge mı.ş ~r ı. S 1· . ~an . ~ı hler.ı o sa gere~. . 

h 
. """~ b 

1 
d _,_,_, .k - eme Hergelecı, A'hmede e anıge ıyı pe ıvanlar gelırdı. 

avı a 6 ·...., ve u yerer e """"'" rı ve sub .. "'k .. ·~ K .. '"k t d t rt.ıba.t uyu ortaya gureştıgi zaman us- uçu or aya a Kırkpınarm sa-
e ı var. . . _ . ta olmuş. yılı fırtınaları gelmiştL 

Sekiz basamak merd'.v~.nle bırıncı ka. _ Burasını bilemem. Gelen gö. Pomak Deli Muradın :ınlattığına 
ta. çu~dıkta: Tahta buYük bir sofa, iki rünüşe nazaran bö~,rle... göre Selilnik güreşinde Ahımed, üç 
oda., bir mut.bak, ala.franga OC<'K ve SU u·· sk·• , ·· · d küçük Orta pehlivanı ile gu'" reşmı'ş. - up~e gureş mı var ı. . . 
yanında. bir hela ve. mczkür mahalde _ Evet, büyüık bir sünnet dü. tu-. lhtıyara sorup not alrmştım: 
gene sofada bir merdıven a.ltı: ~·· .. .. . _..J B··ı·· 11. - Usta' kimlerdi? . . . . . . gunu gureşı vaııuı. u un pe1 ı. · · 
l~noı kat.:ı ~n bı~ basaına.K merdıven. vanlar oraya toplanmıştı. Çünkü . -:- Ha, hatırımdadır. Bunlardan 

ı~. çılu.ldıJ;.L.a ufak bır sufa. .kaışl.'>wda bü. fazla ödül koymuşlardı. ~ırı sonradan A:hmed g bı baş.peh-
yük bll' oda. bu oda. .karşı.ı.ında biri Jı.ü. M d v .. 1 . d 1 lıvan oldu. Büyük Yaşar 

··k d. 
1 

b. ... . iki" od . ura aganın soz erm en an a. B" ;~1~ y · .. çıı ıger U)Uıt a, bır mu.bak, 1 k' Ah d H l . . - uylLh aşar mı? 
bk hela ırene su ve eleklri.k tertibat.111 şı ıyork.t ı, t mlde <:• e1r~e edcı~~~ - Evet, Deliormanlı. Büyük Ya 

. . ne va ı us a o ugu ma um egıı- v • : 

ve bal.konu keıta on yedı ~amak nıeı·. d" F k t b .. yük" rt .. t' v. şar. Bu, Kavasoglu Koca Iıbrahı-
diveııle üçüncü kata ı;ıkıldıkta bü)Tük. ~r. ~ a b u be 0 

.. ay~. şlgure~ 111 
min ve Kara İbonun akrabaların. 

bir sofa yanyana. iki oda bu udalar kar. z manAhar d.erak .. r .. kgormu erb ... ~k- dandır. Sülalece pehlivandır. 
.. ikl od 

1 
f nız me ın ucu orta, uyu B .. ,,.;;ıı,. y k. .. .. k şısm .. a gene a, a a r.ııııra ocaklı t gu·· l . al. • t - U,y"""' aşar, o va it kuçu . • or a res erı m uma ımız meya. .. . 

bır mutbak, bir hela: ortaya mı gure.şıyordu? 
AH katta üç da.ireyi ;da.re e<kcek elek. alarmı işbu ilan tarihinden itibaren on - Evet ... Ahmedin akranları .. 

trik saa.t tertibatı olup yalının içi ve dışı beş gün içinde evrakı müsbltelerıle bir. dır bunlar ... Mesela, Tophaneli 

P.ıvlof Abdurrahmana :ormık istedi. 
ği. sualleri b:rer birer anlattı ve bu su. 
aiLer tercüman va.sttaslle mahkemeye 
arzedlldi. işe yardım etmesi komWılstlikle kabili isterim. 

bu ahşab tavanları boyalı her kath su ve lik:e memuriyetim.ize bildırm.eleri ica.b Büyüık Yusuf, Tophaneli Küçük 
ı;uallerin cevabla.rını birer birer verıne. elektrik tertlb:üları olup ınuhtacı tamir eder. Aksi halde har.darı ı.apu slclllcrile Yusuf, Büyük Yaşar, Tanburacı 
11lni söyledi. drtil. helalar alafrang"a: sa.blt olmadıkça. satış bedelinin paylaş_ Osman pehlivan filan Kara Ah.. 

P;l\·lofuıı sualleri şunlardı: telif olmadığından bu va.üyeU nasıl i. 
1 - 3 :.'llart tariılıli Ifadeslıı:ie Ab. zah edebilir? 

durrahman Ömerin Ankara.ya gelmesi. 6 - Abdurrahman ifadesinde 
ııi bilmeditinl söylediği ba.ldr 4 l\Jarl söylediği gibi kendi fikrinde olan 
tarihli ifadeslrde bunun ;ı.kstnl ifade arkadaş.larından Faik Kıvılcım. 
etmiş ve öml'rin Ankara.va ne ınaksaclla ı Hüsnü Baki, Celal Gün, Muammer 
gdd1ği.nden haberda.r oldu~unu beyan Taner, Vehbi Dildarın isimlerini 
etmişttr. Bu tena'•uz nasıl i-ıah edile. Türkçe bilen Rusa vermiş olduğu. 

1\tüte:ı.kLbl'n reis Abdıırralımana. 

İşbu g:ıyrl menkultin muha.ınıneıı kıy. nıasında.n hariç bırakılır. Mezkür cııyri medin yaşlarındandır. 

bilir? na göre, ve Celal ile Muammerin 
Bu su-ada Abdurrahmanın arnkatı Tıb fakültesi talebelerinden bulun. 

Pavl-Ofla. Kornilofun oturdukları yer<'üı maları scbebile Abdurrahmanın 
miitema:liyen kon1L1tukl:ırını sôyledi ve kendi fikrile arkadaşlarının fikir • 
mıw.::enıenlu buna mini olmasını rica lerini i:ı~ah elmesini isterim. Ah -
etti. durrahmanın düşüncesi nedir ki 

Reis mamunlara ti.zmı relen ib.tan arkadaşlarının düşünceleri ona uy. 
;raptı. gun o'lsun ~ 

Bundan sonra Pav~f cnüteakıb sual. 7 - Abdurrahman, ilk .defa 939 
lere reçti: senesinde ve ikinci defa da 940 se. 

inde Üskübe gittiğini beyan et. 

Ceva.blar alınmadan iddi;ı m:ı.kamı 

namına başmuavin Kemal Bora sö-ı a. 
larak sorulan sualll'rin inıtlarmın varid 
olmadığını söyle-miş ve ifadelerin sarih 
olduğ"ıına lşa.ret eder~. suallerde tekrar 
adilen ifade kısımtarmın .-bıtlardan o. 
kunmasının muvafık ola.cağını be-yan 
etmiştir. Mahke-meee bu taleb yerinde 
ıörülmw,tür. 

Muhakl'me deva.m ediyor. 

Doktor Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 

Oivanyolunda 1 04 No. da 
huta kabul eder. 

her gün 

meti: 3000 üç bin liradır. menkul 30/5/942 tarihine milsadlf Cu. - Ben, Kara Ahmedi daha kü... 
Artırma şartnamesi U/5/942 güniin. maartesl günü sa.a.t 10 dan 12 ye kadar çük biliyordum ... 

den itibaren 942/69 sayı ıle &arıyer icra Sarıyer mahkem~i baı:katib ve icra me. - Haikıkm var. Kara Ahmed, 
dairesinin muayyen numa.rasuıda. berke. murlutu odasında. üç defa bağırıldıktan Büyük Y aşardan birkaç yaş kü. 
sin görebileceği için açıktır. İlanda ya_ sonra. en çok artıra.na ihale edilir. Ancak çüktü. 
zllı olanlardıa.11 fa.da malüma.t almak is. artırma. bedeli muha.mmenenln yüzde Dedi. 
t.eyenlerin memurlyetimlze müraeaat et. yetmiş beşini bulmazsa en çok artıranın Görülüyordu !ki, Selanik Beşçı.. 
meleri. ta.a.bhüdü baki kalma1l şartlle on gün nar güresi Serez güreşine benze.. 
Artırmaya iştirak için J:ıynıeti mu. dalu. ur.atılarak 11/6/942 Pazartesi günü miyordu. Sayılı fırtınalar vardı. 

haınmeOfJllln yüı.ııle yedl buçutu nlsbe. ayni saa.tta icra kılınaca.ktır. Kara .Aıhmed, Selanik güreşinde 
tinde pey a.1ıçesl veyahud milli bir ban. Müterakbn verıı borçları hissedarlara üç gün sırt sırta güreşmiştir. Se .. 
kanın teminat mektubunu ibraz etme. ve yirmi seneHk evkaf ta.viz bedeli ile lanike yeni giden Ahmed, bu, mu.. 
ıerı, ipotek sabibl alaca.klıla.rla. diker a. telli.liye müşteriye alddir. azzam Türk şehrini çok beğen.. 
li.lr.ad.a.rlann n irtifak hakkı sahlbieri. İşbu ra.yri menkul yukarıda .-österilen mişti. İikide birde İsmail ağaya: 

menkul merindeki baklannı gün Ye aaa.Ua satılaca"ır. ilan olunur. - Ağam! Ne güzel şehir ... 
ve masrafa dair olan iddl. (KZ/69) (Artr.ui ftl') 
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e gra ' Telef'on Ve Telsiz llaberleri 
inh·sarıar Umum l 
Müdürlüğü bir 
müddet daha 

İstanbul kalacak 

Doğada 
son barb 
vaziyeti 

)Yüksek Deniz Tica-J 
ret mektebini bitiren 
gençlere diploma

ları vet ildi 

Suikast davasına bugün de 
Ankarada devam edile :ek 

Ş:mal kesi.ni&ıde 
Alma:ı taarruzları 

devam ediyor 

•...r (Baş tarafı_ 4/1 ılc} 1 clıtuu sö,tediler. Pa,·lo[ ;ıya:;n ka.\ktL }bir yere ihtiyacı olduğunu ve eğer 
~mibn ır 11• nii söylediği - Den 1-u adamdan ıncyv• ahrdıın. istersem bırhktc yer tutmamızı tek 

(Baıtarafı 1 inci sayfada) hJılde ~~~ünku ifade.sinde dükkanı Ju~. i.staırbula c-eldlğim gundcnberi rılış \e. }jf etti. Bunun uzertnc beraberce be. 
diğer bazı generııl!crim" .. ıneb"uslar ~· ~ tatih ederek Azak ııln :ı ""'"' __ .. .... • ·~ 38.p.wuım. Bllhll6Sa bundan atı \'e. nim § mdi oturmakta olduğum yer .. Ankarada kiralık clairelae 

Yerle§en re3rni dairtiler 
devlet binalarma nakil 

ve güııde bir balk kütlesi hu.ır bu. &.:ı uaı conııuıunı nş ebe • onun rusta bil • de ıkı odıı kiıaladık 
lur.mu§tur. e ~ nk lfad mnsiydi. Fakat sonra bu .. da.mm mu U · bah )krlia Z9 (A.A.) Denız bandosu ile beraber bu _ ~~ii Ifailt5l birbirini tuımu)or, de_ hacir olduğunu konsolu haneden ban; .1ı8r08L1 .S 

ediliyo1laT tiin talchrnın hep bir ağızd-n cU. Zabıı el d · Ş&hlil Pul fb, Ab_ haller Yerdiltt. Ben de bunan uzennc Burada bır muddet oturduk. Bu 
söy.ediğı lstil.JiJ marşını rnüteakıb dü.ıTalunanı bcrab rce g'"nlufunıi. fakat ondan ahş Yerişleo va~~hm. Bu ıı_ sırada Abdürrahmanın arknda~ı Ö-

Anka:ra., 2& {H~) mekteb müdürü Said Özegc cia,·et dükkanWın cıkara.k onl371 ı.ılib suretile ŞDMWıbf:ri lKn bo ıulıımı bir daha mcr geldi. Adduuahman zaten ba. 
Başşehirde meskcı buhraıl Dl tt e dü~nıan lLle.ıi selamladıktan ronra mezun n tasrih u. « Bu tarihten l&ih&ren G l:ıl _ na Ömerdcn bahsetmi~. Yugoslav _ 
Önlemek ma .el !e bu ümct ba- bi~ ,- nn:ı d~vam o~ gençlere h · tab ederek dcml~ll:r: Pavlof şahhlln dtikkfıncbn &ıpra al. !lllrayb 1Mı- manavdan alış veri yapı _ I yadan Jstanbula gclcceğinı "e en-
zı tedb dere bı<ıVU?tnaia lnrar etmiştir. e mcn:lı Al - ki: mı.ş olmasının ihtimal dahllinde bnl n. yordum. Ada m adını bilmlyonıuı Pa_ dıs ni arıyacağını söylemııt . Ome • 

. Vermiştıı:. B tedb Tier cürnl_e - man taarnabn n keşff teşebbiıslerl mu <<- Türk. ulusu. tarihten önce.k.i dutunu, fab.l ltu adamın dW.kinıııın kat kırmw. şişman yurlu ülr adamdır. rı lk defa yurdda gönnuştum. Ab. 
8Jnden o k. uzue resrni daırel.e- vııffakiyetre J'1lP • Bir Alm:ın pi • devirlerde bile yayılma. ve hakimi nerede olduğunu bilmediğim SU>ledl. Bu adamın (şahWin) beni ı l\larUa gör dürrahmanı arıyordu. Elinde b r 
'Tin İşga? ettikleri hıısmi qh~ııa ıı;ıd ya.de tunıenlnba a &ld bir köprü yetin, ticaret ve hazınelain dcnı:z.. PcıVIOfa İhtar duıriı 'e yanımda bir kadın bulunduğu bavuı vnrdt. Sonra da bizım eve 
ev ve aoarttma.nhırırı tahlıye edıl- başını :işgali d an HOO lerde bolunduğunu anlamış ve bu Sözlerine de\~.tm et.mm lstiyeıı Pavlol ~e bunu kendisine knrundır, ona da iri yerleşti. Abdürrahman onun bız.Jın 
fl1elcıi kararla ı~t r. " ra ile bu· den fa7.la tcldııt nk, 9 top yüksek .ıı.mnc üzerinde asırlarca rt.lsbı müdahalesine muaı aldı. Mu. muamele yap, ly1 meyva ver eklinde yün.m'ızda muvaıckaten oturacağını 
taJara yerdşen resmi dahdcr in~• tarda bybetrnl. yürüyerek s"ncs ndcn doğan .kahra.. da.fa,acb \lliylenmesl laum ıelen sözleri lfadcsl tamamen 1alandir Bı!n bu ada_ söylemışti. Fa.kat 1kameti bir aene. 
lan ikmal e~ olan deV'let hı • tir. Lae"'· Alm:&n n Fin kı"'"lh~ı man?arile. ~siz deniz anvaşı zafer. 0 zamana bırakmasıııı ı U)eıı rcla 1er. ma hfc;: bir zaman bir kadınla ber:ıb~ ye yakın bir zama:t sürdü.>ı Bumda 
na1arı-na nakledJ«ckJlcıdir- duşmanm t:larrarlvmı ı>U kürt. lerini yaratmıc, servetlcrindcrı fay. ci.ımJln 'lr"llSılııslle: gil;medim. Bcnfm l anımda karını da re.is sordu: 

_ı, 'iri artı ,, Öm Bu arada Ycıı şchlroe ap - dalanmış ve bütün dünya millet _ _ Şahide karşı ne ;twnurtll,)ııak ,oktur. Bu şdtllde konuşrn ı içln Meh - er ne zaman ortadan k y. 
l"nan İşgal ~den ün:ıbiit Vck~ lcr ne örnek olmak lmtiynzını ka - ona. söylesin. Vaktimiz gcçışor. Fazla med Gu~ımene öfrefflmlş olacak. Uen bu boMu? 
ti İsta yon civarında • . e~Heıı m dan zanmıştır.» Ji.C dfnlcyecclt halde deilllz, dedi. adamb yalnız me "'\"ll hakkındı& konu • - Ömer İZ'ılllire g deceğinı söy. 
Devlet Dcnri:ryolluı idazCY b na - Mütcaloben genç denizcilerin ddia makamı ela. 1.·usuf hakkında. tum. dt'cti. liyerek tnhminıme ore 15 İkincJ-
aına nakJolunacak TC ()nnaD ~ denİzcılik ~ ~ı d b'ı k ·· Pa\dofun konuşm:ısının ~rt·•· '•ersiz ol_ Şab"ıd"ın cevabları kanunda yanımızdan ayr:lmı 1. 
Mu""d'" l .. w.. Lr..~- --um ıııüdurlu- mesıeg n e r ço guç~ ..... ~ ur ugu, ı.s~ ..-· • Jiık.&e .. ve maniala.na karşıla§abile _ duğunu be' an ~erek Pa\lofuu dalıa - Süleymanı nerede gordün~ 
ğ~;. Toprak Ofai YC ~ IDli pıyan.g.;: Amerika ayanında Türki- lcdderini tebarüz euıren mekteb fat:la konft$Dlll ~em~fnf• rtddedil - ~;11;!ı. :.ru:::m~=be:' g ı!de. - Abdünahmanın ve Ömerin 
mhı daireler de Vclcnletlcr ~ müctürü AtatÜrkÜn hatırasını taziz me5lıü taleb etti. Hakimler heyeti şahld odasında, fakat hangi tarihte oldu-
binde İnşa edilen inhfsarbr bı~a - ye en sihyişle bahsedi:di etmif, sonra Milli Şefimİ2 İn-önüne Yusuf ha.lıJrında r ıll.reeeti obn:ulrtmı :~. ~~t~n::nfkansll•ril old~~:.ı ken - ğunu hatırlamıybruın. 
ıına ycrle ...... •k:krdlr. ıResmi darrc- . f Fah • ı;:-, __ • • • '-- ~ b - 1 ~ --J CUq;• c n..... - Bunların ı"ıya • kanaatler h k 
lerin .""~~l\of;ıyı.s başında ha~ - (Be.parafı 1 inci ıayfada) v~ ~mıra ~- rı ":'IG~n.c t~zt_m!er~nt ""'nn ""'ettir o man:tsebet e umumi - Ben Rus nm\tt!d 1 dr.tilım, bcyn. a 

naklıne . MiidÜT- M. Pepper, yeni Türkiyenin vü. bıldırerek sozlerinı bıtlnnl§tlr. ,.,.~e beyan:tıtta lmmnm:ık ~yen nahın tamamen dofrudar. Bana da kim kında ne biliyorsun) 
1ıacaktır lnhısarrnr Uronm · l . d J B d D · ll Pa-lofun bıı a-u ~- ~TdlD• ka~- - Ömerle Abdün_ı__anın 1

·0. L··~.. ••• b · t kaT"'sında cude getiri mc!lln e Atutürk ve n.ö. un an şonra enızyo arı u - • •• -·
0

" n.~ ~, .... bt wuu 'K n.ıgu tc kılatı u vazıye "' , . "d"' ·· Abd"'al. 1 B b \"enD Ye bu kanr ~'5ine 11 lrlldi. se r ,ey itrctınlş tildlr, ~dl. münizmc meyyal olduklarını anlı • 

h
. .. d h t t b lda kala - nü nün ıcraat ve muvaffakıyetlerin- ı mum mu uru uaıa ım a acan Bu ifade de Pııvlofa ~nlatı.lclı. O ıc-U. 
1r muddet il a JS an u .. hn M- L r· \ 1 k'I• . ) Pcnlet nsça sözltrlnc yam etmıX yordum. De.ima komünizm esasla -

k 
den oıunuzadıyu ve pclı: s"tayişlı ııoz a ış. ı.maı.;;a ut e ı ı amıra kTdı; başftn. sömm '.'l"Ok1nr drdl .d • 

ca tı~ 
1

• ___ ı_ 1. _ı_ F h · E · 1 '3t.attm reis etlle işaret ederek, etıır, _ · • · rını müdafaa ve münakap cdivor. 
• lıir llsanuı D<lllSCtt ten sonra sözü 8 n ngın namına mez11n arı se- deiumumi muavini Kemal Dora, eh • ·.r 

• :ı.__ Um l}"mll.a ak nla ·· ) · · tw, h si8e.rlne sonra det edersin, lardı. 

A! anlar do
nudan Türlıycuın umi Harb karşısın - a yar . §U rı soy eml§tır: mrd Göklrltn 1arafımlnn öylenllm ve K 
!J daki durumuna naklederek, harb <ı- Bugünden iübnıen denize ı1a1ı. Pavlofun yanında g-~rdiilünu b\!dird ·ı Ornilcfun Sahide SUallerİ 

d 
harici kalmak suretile sulh yolun - ve denizciliğe atıhyoraunuz; insan- Fethi Kuruç.ıym sözleri kadının na8ıl bir }ite el -t•na Bura<ia K.ornllof eöz istedı ve: 

başka bl•r yer e dai'i mesa" 'ne devam ümidinde lar yaradılışlarınd~nberİ mücadele· Dfier fiahid Fethi Kuruça) dlnieniJI, ~:ıh d: _ Abdürrahmanlıı Ömerİn ko _ 
buluna Türk:iyenin Alru&n §BTka ye atılmı~ bulunuyorlar. Siı.in atıL .Berbel'lik )'Qpan bu bld yalnıı Su _ - Oriadan bira:ı; • • • d münt7.m ü~erın e miinakaşa )ap • 
doğru rüya.ının gerçekleşmesine dığınız mücadele ise bambıı~d::r, Jeynıa.nı tanıyor. Yemin • tu ve anlat. rözJöSı im ır, tıklarını söylüyor, acaba ne gıbi mi taarruza son bir engel olduğunu ve Alman Denizde f-crman dınlemez bir k.uv. ma)a b:ış!adı: şey, dedi. münııkaşa yapmı§krdır. Komünizm 
taarruzunun ba lıyacağı söylenmek. vetle mücadele edeceksiniz. Mek - - Ben Marsıel berber ıılonunda t":ı.. els de: 

geçecekler ? te olan ilkbahar mcvııiminin geldi - tehi bitird.iniz. Fakat kita.blarınızı lışııvrızm. G~ sene ltir rmı lilcy_ _Yani lıteU. (Devamı 6 ncı ııayfnd ) 

• ği §U anda Almanynnın mutadı ol. l hayat.m.z n sonuna kadar bitiremL nr.:ın Ankaradan taD.bu!n ~ml~I. A1'. Şahid: a ı· k b 1 
&mc Z9 CA.A.J _ La su;s e gazete. duğu gibi diplomatik ve propagan.. yeceksİnİz.» bdaşbrUe fanı.şıp rörı~yordn. P..lı - Ş hn llir z. z:>..yı.J. , ün mec ıste a u 

Berlfn :ıJJfrine rvre. Jlarfcfye da taarruzlarlna başladığını kaydet l Bundan sonra esk: ve yeni de - iudtina dı geldi. O C'U1\lmle zlm '°· ıteis: 
ıriığında yaııılan bir b:\c;ın taplanh. mi, ve fakat bu propagandaların niz.c.iler aras~nda kısa bir mukayese hmrmz oımacltğı halde tanıdığı Ku • - işte On;& bahkeH, citt1~. edilen kanunlar 
01 

Alnı,an kum&nda.nhğ söıcü.sü de. Türkleri şimdiye kadar ne korkut - yapan Ahdülhal m Babacan tekrat niloru rlcaSt üzerine ona birim dukki::.n. Ce~ ~ on h<'~ d.ılı'b f:ıStla nrildl. 
tir kt: mu~, ne de nklatabiJmiş olduğunu gençlere muvaffakıyetler dilemiş Ve ü traş e!tlğin! ben çırak Mo en !fit. ÜÇÜOCÜ celse Ankara 29 (A.A..) - Buyim l\IUlct 
~ Caalr1"1PUn a.~u&uı başka ilave eylem tır. mUa.f rleri lim)ıyarak ~er"ni tim. BilcHelm b:I a lf'.Y ;rokt.ur. dr'tll. ft'cllsl bugün Refet Can!lczln dı;lığln_ 

bir ıaratta )'Q.llılması fhtiuııı.11 va.rdrr. M. Pepper, Türk devlet edamlıı- bitirmiştir. Tüı1ı: maznunlar blr dJyecel.l~rı olıın:& 15 dakika i.sthahatten &Onra sa- Clc toplanmıştır. 
ıtaarruz ihUmııUeri mevcuddur. :ııaıu itidal ve nc:zaketı azim ve Müteakıbcn diploma tevzj) me • lllıtmı &öylcl.ler. Kor.nllof bu berberd; at 17,35 de muhakemeye devam Haza.no rergisl kanununun üçfincü 

B l.e Uın!n, ıınrmb ıtotır kat"ilik1e kaTıştırmayı pek İyi bil - rasimi yapılmış ve kaplan •:nıfı bi hl.t: tra ulmadıktm •>ltıdl. edihni~ id'lerdcn Scliımi V r - maildcshıın Jı üncü fıkrasllt-. mf'mnr -
1- u daıı bil bıılı:ıiet.tiğ'Jnl ve laik'lerini ve beşinci kol f alı?'ctl~- Tindsi olan Süleyman Akö:ı." c dip. Pa 1 f ·· ld d:ar dinlenmı,ı;ir. Sellimi Vardnr brın tahsU .ıniles!'cselerlnde t: 1 •bf! ola. 

TI'UZ11Jl doflı «il ıde Yet" ~Jcirıi fiddctle tenkil c:ımc~tc: h_~ç ~lJ' lomalarile beraber hediydcri veril v o gene soz a 1 Yüksek Ticaret ınek-.teb"nin eon Si- mı.yac:ıkbnnA cblr kanıuıım blriııeı nud 
~ . ~ f tereddüd göstermedıl.lerını soylı _ mi§tir. Sizıi rene Pııı.nof alth.. Bunıbn f:V _ nıf talebdinde.n ve Bey oğla Kadaa.. desinin de~lrlıneJeri baldunı1ııkl ta _ 

. -ı,ı Al-"n kıt'al.arı tat:ışid:ıJı.. ycrek lnönünün her türlü arazi vad- Diploma te,-zi"ni müteakıb da - Tclki durıı.emaıanıa be)anatta bulunın:ılt t1'0 ~füdürlüğü memurlarındnndır. DUD liblhalan ile lk~i devlet t 
hesıncı.,.. ...- . h d d h · "nd b" .lste4eD -r.k1Ja Keçıni~ old~ncbn bu_ Suçhılard•n yal:ıız Abdürroh _ külleri memurbn tcltabd ndıtı hak 

n )klliııdt ııiylendftiae ıött. ,lenae ~1• u .~. . a~~ı e. r ntlil~ hazırlanan büfede iz.az c - na. izt*in Duıaniadziuu. ~iiı1t ceza mu. manla Süleymenı ıonıdıcını söyli _ lııncbl<i kanun )a)·lhıısmın Jkl madd 
Mmanlann ~mdi yaot•lan t.aarrazlar k.arlf Yd }Stcnxdıglnl soyledıgın~ dihn' •lerdir. Mektcbcien mezun ° · Jıakeıaelttl ~ulu h.nıınunıa. l:Gl"C mnx. yen Selami bildjklerini öyle anlat. hariç diğer maddeleri kal>nl olunm 
~ ı-d" m:ıhl;reUc oı.ıı Uk.b:ı.h&r ha.tııdatmlt ve Avro~ tarafın<lakı lan gençler şunlardır: •unun her ı.anıan .kendlslııl mlidaCa da tı: t 
-~~-um!:.~-ıcı ne hl~ münasektli Türk hudud'tııırında Alman .ordusuf Maktne kı strtıes4 lııııluııdulunu ,.e bu hakkının - A-ı.. _Ju•·rra"-m,,nla 9 ~o yılınd urE. .... b h l 
_,...., ~ .... bulunmasına, Çanakkal.: Bo~azının . , go 0

··- '9 rzurum - nara ıyık a.n •rı dar 
~ildir. bava tehfikes:ne maruz kdrrııa~rna MemduhAAk!aç,H~~brı KAu~tdu~az, ıfi.nı.di D.e1len tanuun.aılıtını surdu. Uıııo_ talebe yurdunda tanıştık. Sonra ben h~thnın ;\tll1i "!\lüd'lfaa ''ekli\ -tin!' a,.v_ 

• • Tağmen -ı ürklerio hiç hır aurctle SiitcY1;1an. oz, fg;met ıı; ogan, Dli °fflıuıat yapmak arzu uıw izhar et_ oradan ayrıldım, bir pansiyona yer ri ve örri Jdarc k nununun yedfnd maC 

Mot'kova elçrmız boyun eğmedilckrinı söylemiştır. Ne~atı Saglam. ~c~d Erkan, İb - t.ı. Beis simdi şalJdlcr dlutcmli~ için leştim. Bir gün yolda Abdürmlıman destnlıı dekl irilmcslnc aar.- kanun ıa._ 
~ cSeba&arlıiunı:ıım ıımo rahım Yıbnaz. Kadır Aslan. •ınumi ~3a.nat ırası değildir. dedi. iie ka~ılaşınıttım. Konuştuk, bana :rlhalnrınm birinci m dl;erelc.rl ya.ıul. 

A k d n ge d
•ı Pe..,...... lnönünün «sebatkarlığı - Güverte kısmı: Padol ~ sözlerine d~vanı etmek dcrsleriııe çahoabılmes.i için aessiz ın1şhr. 

n ara a .-r-· I istftl. Beis cJlerlle lşartt ederek: 
- mızın sırrı hak:kım.za ıiayet o una. Nuri Eren, Huseyın Seyhun: Ad.. 

1 
- Otur. olur .. onr.ı sii' lersin. 

• cağına jmen:mız da, b~ka ar.~n:n nan Isın; Mu~Ulfa Kalk~van: Hay -

d b 
haUuıa riayette ve vatanın muda- dar Kaptanoglu, Rahmı 1 omhuş, 

Elçi, Rusya a u s~ne faa.sl hususundaki kat'ı azmımizdc- Salih Yazıcıoğlu, Süreyya Coşkun -
ıe1n çok şiddef}i dirıı dediğini zılcrettikten sonre, tuna, Fe~i Aa1an. F lui Ok.ur, F1k. 
~· Amerikanın kir.alama ve: borç ver. ret ~a&yalı ve Muhancm Kam • 

olduğunu söylüyor me kanunu Türkiyeyc hayli mü- oğlu. 
hinrmat nrdiğini ve A~a~n~n 

.. --:;- l imiz Alı bu müclafaa hazırlığlnl Turkıyenın· ıng·ııı·z ve Alman 
Moskova buyu .. C ç A , k d ' . meydan okuma&J mana -

Baytlar A4k'\ay dWl 3al>ah nKa- en, ıgneJ.akki etmesine karşı Cüm- k 1 
radan şehrrmııe gelmiştır. Mosko. ~·nc.a. ~e in· uBi:ıe tecavüz niyeti tayyare a ın arı 

Manav .eh edin 
söyledikleri 

Bundan sonra dltu phfd mıınnv 

lıahmed Kökmm dlnleındl. l\khmro 
1alnız Pavıoro tanıyor, ılığ"erlerlnl ta _ 
auııı:ror. 

- Ben A malrmcsrltte rnan:ıvlık ya_ 
pu . Pa,·lof ben'm mô tl'Tlrndlr. Ben_ 
ilen ML'i l'er-13 ederdi. Bir riu bir pofls 
ıcldl Ye elinde lm adamın fo\eğrafını 

A ın so~U% bir kudret ••. Avnntürün nihayetsiz bh ht>yccan 
'Verdiği... Rengin öz kamaştıran bir ihti,amlA ıı- ediği 

Baştan başa renkli 

Kadın Hak·m"yet4 
GEORGES BRENT ve BEVERL Y ROBERTS'in 

&0n nferi, tenenin en kudretli bir a,k romanıdır. 
va elçin)Z şu beyanatta bulun. ıb:J:~~ya~ memleketler hazırlığı- . 
muştur· J' el" B nlar bana ~öst-erl'.ttk tanını> 1anımıı<lıtımı 

. et Rusyanın resmi hil-ımızdan enclişe etmeme ı r·. u d" (~ı 1 inci aayfaıda) ~ lh"D rot-oı:n.t~ bakınca ımn BU AKŞAM LALE SİNEMASINDA 
il'4"% olan Ku~h şcflten hakkımızı muhafa~ .c~ rdıste.J 1 

- savaşlar esnasında h iç bir kayba Mr harta "n'.Jll on ciinde bir alı, veri 
=,., ... ,,..,.... har ket '-"-u<:TCA .- cı •v• • lw la T"" ugrama an U§l'llnnın 6 tayyaresını :yap&a 'bu ailamı dffhıl ta>tıdım vem· -..1~ ~ n-tum v•mizdeu dolayı blzl otcnal cae -, ~ d d"" .. Bütün latanbul, bu f ılmi takdir ve heyecanla sayredeccktir. 

mıze gclilim Bir mcz'.lcr.» dedıcırn tır mıo. ~r • düıürmüşlcrdir. trrlm oldulrumı - ·lrdlm. ilk u nıa,._· 
tımi burada gcçL kiyenin taarruza kar,ı koymak ~z - I . . . . . 

D ikkat : Pıogıama ilave olarak 

• · J - - -n ehemmiyetle belırt. ngılız:lerın Alman şehırlerınde -
m.ını nonunu k" "k ah 

• butun Rus.yada ol. tiii.ni ve büLün kararının Amerikcı ı I ametg .. mahallelerine ya~t!k 
G efte de? görülme- için olan önemi üzerinde durduk • lkırı hava bu:umlarına karşı nıısıL 

dugu gib Ku) T metr bir t sonra sözlerine ııu surede son leme olmak uzere, Alman avaş tay 
~ soğuklar oldu. e~o e kadar v:~ştir: yare9İ te~ ri 29 Nisan gec~i 
ar 1 k s fır n altında 5 Y Beşel' hürriyeti dnası Y ~~'it ,eh1 ine tanrruz cmıi;ler~ır. 
du Türkler kendi i•tiklallcrini ve l~rli 11faldı bı.rçolıc yangınlar v~ ın.. 

k bütünlükl~rini ımiidahaya fı~m taarruzun çok tesirli oldu -topra . . w •• • • 

beb oldum bru vermekle. beıcr hünıyetı da. ııunu göstenn\ftır. • 
.gene k n '; ... k pci< ına büyük bir bizmet etmi,ler - lngiliz bomba tayyareleri dün 

_,.,.,,,ırı~.,ra ka~ :royın" ce ;s Biıffeşrni~ müttefik milletler ya gece Aknanya tim:allndd.i sahil böl 
~ Bu ~u?.dcn eJ><:Y et ır. 'h marasında, gayesi esarete guine taarruz etn1i1\crdir. T aanuz 

• .. .. Beni mezunıy rın su. ~. ··d f l b · b'a. K" l -...L. • k 1 Yorgun d'Uştum. k h""niyeU mu a a:ı o ım u c.ı. :m:aeea ıe ;rcurtnc a yapı -
ma sevkedcn şey de. esasen. ar~t hu binde şerefli Türkl .. rin fe- mlftlr. Sivil ahnl" den kayblar "ftlr. 

ahate olan htiyacımdır·> hanf ~~r -.e hürriyet yolunu tercih d:tr. Evler, hastaneler ve ab"deler 
-o-- re • ve- kl dı L b '-- h w • • • "kl · · unutmıvaea nr r. nam Ouıruı ve a ra ugraml~ 

Mus ljni ıase ış etti erınr -<>- Ur. Hücum eden tayyarelerden 1 l 

k d konusfu p·ty ·ıe ·se·a,ik tanes· düşüruhnü ur. DUşman Nor-hak 111 a ' 1 on ı veç hil"ne karJt yaptJğJ gece ta -
tBac.tarafl \ inci gayfad~) arasında trenler arruzU emnsJ.nda Üçt"ayy Ye Py • 
~ " ctoğurmuş.ur. b . . 

loketıcrde afır s;ırtlar İ u ıa. işliyor etmıştır. 
ı , elmıeğlnl temin etmek çi Ed.i tskenderiyede 

r ı:elm tedb'rtrrl alacıt'.ktır. b Edime 29 (Hususi) ~ ,rne- K h" 29 (AA ) - 1 k d 
A rl c1t•er lr.ln nı:ı •• • ındn cık adı Ku - a ıre, . en e-
laootımn. tedb!ıic e • Bütiin gaY Uzunkopnı arns "mdiki Pityon is. T"ye bö)ge "ne bu gece yapılan bu • 

=~tıl ıla nihayet vereceJ;~:ı·1 :rrtrnnıı&:ı. Jeliburg~ ~ "k arasındaki uen cum eımasında 58 ki · nin öldüğii 
1~~ı_:nızı hnrb ıstfl'ıS11ltın z•et.irecek ve 18ıııyonu ıle ,_ .. nı··)erin tamiri biı • ve 111 lcişinın yaralandı·ı rcamcn 
--'qlcceğiL. Bize zıırert " Jlatttllffi ve .,opru ~ikiirilmelnedir. 

d:t. eliemmiyt'ill olau şeY a.ıb tıı • · şdeıkr D.~lami§illı. A. 

rlııldir. ı:tıl:iıo 

- Yeni matbunt jurnııh. 2 - VOLT DİSNEY'in renkr Mi}..is" 

numarnh yerlerin evvelden tutulması rica olunur. Tel: 43595 

cb hYlof bfr goun bir lladmla na ı:r-1. 

ılf. Ahıs w.rlş ,.am:ronlom. Ben Xu b 
ehfo!mn !Pn l'U yı lyl bılirlm Ona 

l'1!SÇa l\nT1!1"11n. dedt • O hayret etU. ~::::::::::::::::::::::::::::::~ 
~emi oldtıltmm şonfu. Ben Jb • .ııı 

nmh olıhıtımm blldfrdhn. 
Bunun üze.~ a nu b:ın:\ «eli? 1:1-

dr.nll. Ben if. 171 r " t'rl ihııa_ 
melesi 1ap:ın1mı. Panrlı"L yarım:u '\•e 

lf:t«Utfm pa~ya Htardım. <G6limor. 
JtT). En sıon clülı:ltlinl'Jna 1 Mart.la '"lcl!. 
Bana 4 Mıırtf-A ~ten poJJs lıhitııç 

eTff 1 oınnntı "On •f':f:t g öribıtıa i!im 
~l'ttk bu tarihi ~bit ~Um. d~I. 

Pavloiun bacağı 
Kt:mnl Bora 1Q 1 Giik n. 

den P \ı flln bacabnduı cı 

Bu Akşam SA.RAY Sineması 
Büyük Rejisör 

A LE K S A N D R K O R D A'nın 
Müzik Hol ve bnlcllerdc parlayan GÜZEL DANSÖZLERiN a~k 

ve hayatlarına dair çevirdiği 

VARYETE KIZLARI 
nc~'eli, scvimlı ve :nuz"kli f lmini takdim edecektir. 

Ba2 Rollerde: 

Patricia Ellis ve Jacques Hulbert 
r;w:ı1allia. oluıı elma.iıfını, dii\JÜw:ı &1'1. 

a buna. dikkat edip el.ınedl. Bu akpm iç"n ye·lcrln zi evvelden aldırınız. Tel: 41656 ,.1ff1 
hld ~f ntd Gokın<':n -eJ1 ~-::::=::=:=:=::=:=-:::::~~:::::==:::==:=::=:::::::=::-~~~~~~-=:::... 

dıikki\na ı-eldii'\ 1 )Lut. larılı.lnc r,-----------------------;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::, 
kad r elinde bir b:ı ton iilia ~unnt'.dim, BaJıa.r ba;rramı ol 11 f.a.,mn bhlnc! Cı.::n:ı. günu TUrk ııarlt mı!. 
H~ itil' U h et.medtm. r i a.t-..tm:ı r:Ullli ıir. 'l'opl:uun rı:ar:ı.ur ise meıntdleUn mnh!a~ 
42 yaşlarında tıkn zen, güçlu, kunctll 
bir adamdı, dedi. \t' kiıu.s~z t;entJerloin talı ~ne hnl:ia n~ .. -ccck n:ıks:ın.l:ı.rı t:u:ı:ınllıı. 

Abdürrah ·ı~man. KornUor fıı. ctıttlr. 



6 Sa1fa 

Suikast davasın·a 
bugün de Ankarada 

devam edilecek 
(Ba~ tarafı 5 lncl sayfada) 

taraftatı olduklarını Ra&ll açığa vu. 
r uyorlardl.» 

Diye sordu. Kornilofun bu sual. 
l eri şahid Selamiye eoruldu. Selam i 
cevab verdi: 

- Komünistlik lehindeki sözle
ri günün hadiseleri üzer inde rnese. 
la ajans haberleri etrafında idi. Da. 
ima o tarafa meylettiklerini görü • 
yor ve anl:yordum. O nlar gahb ge. 
iırse d;ıha iyi olacağını söylüyor • 
lardı. Sözleri hiç bir zaman ilmi e. 
saslara dayanan beyanlar <leğildi. 

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

icabında günde 3 kaıe alınabilir. 

Kornılof tekrar sordu: 
- Şahid, Ömerle beraber ya,a. 

mı~lar, acaba Ömer si.lnnet Q.\.muş 
mu, olmamış mı? 

Selami kendini tutamayıp güldü: 
- Hayır, dedi. nereden bileyim. 
Bu sırada söz alan Abdürrahma. 

Albdürrahman ,u izahatı verdi: 
- İııınirden böyle bir mektub 

gönderilmiş değilıdir. Ömer burad.a 
iken bu mektubu yazdı, bıraktı. 
Fakat Selami mektubu İzmirdeıı 
gelmiş olarıak biliyor ve zafen onun 
böyle bilmesi için bu mektub ter
tib edilmişti. 

l:.nverin if ati esi 
nın avukatı Şakir şahidin yüksek 
tahsil görmüş b .r genç olduğunu söy 
qiyerek Abdürrahmanın müdafaası 
bakımından sözlerini'ıı kendileri i. Bıından sonra Enver 6.ı.ydar dinlen. 
çın çok kıymetli bulunduğunu te • dl. Enver Baydıır manav Melımi!d Kök. 
barüz ettird ikten sonra dedi ki: menin yanında çıraklık y·.ı.pmaıı.bdır. 

her yem-ekten sonra mutlaka elma ye. 
mek mutadı ldl. 

Pavlof sordu: 
- Aea.ba. ben, onWlLa. .lı.ıngi lis:ından 

anla.şlyordum? 

Şahid ceva.b verdi : 
- Yemekleri iürkçe isterJI. 
Reis sordu: 
- Yalnız mı gelirdi? Ber-a.berlnde 

kimse bulunur muydu? 
- Yalnız gelirdi. Orta vcrkrde oiur_ 

maz. kenu masaları tercih ederdi. 

PavloC: «- Şahidden bazı suallerim Kırımlıdır. 1930 da ista.ııbub gelmiş:ir. 
\·ar. Kend:si Abdürrahmanla epey. Ma.znunla.rdan yaln:ıı Pavlol'u tanıyor. - Ben türkQe bilmediğim için türk. 
ce b ir zaman beraber bulunmu~tur. Yemin etti ve şunları anla.!.tı: ce olarak nasıl yemek ısmarlıyabilirdim. 
Bu müddet zarfında iki gencin bir- - Pavlof bizim dükkii.ndan alış veriş Ekseriyetle yalnız ~ .. ·mf'k ye-mezdlm. ıse. 
bitiler'n' n karakterlerini anlamış ederJi. Geçen senenin son a:y'iar.mda nimle SovYet bahriyelileri de bulunurdn. 
olmalar ı lazım. Acaba Abdürrah • bu münasebe-t b:ı.~ladı. :\IarL a~mın dor Vapurlara gider. onlarla oirUkte ye _ 
rnan!n kend isile vaki temaslar!nda dünde düııkana bir adam JCldı. Ilen, bu meğe giderdim. 
kanaatleri ne idi. Abdürrahman ya~ sırada dükkanda işlerimle meşı;ul bu • 
lan söyler miydi veyahud bunu iti . , lunuyorduın. Elinde teliyle Pavlofu gös. 
yad edinmiş miydi, Abdürrahma _ tererek) b11 şahsın rot.oğra.iı bulunu • 
nın siyasi iktısadda ne derecf'ye ka yordu. Bana gösler.ii ve hu şahsı tam. 

Moiz söyleyor 
Marsel' berber salonunda bir müd 

det çıraklık eden Moiz 18 yaşında 
Clar malumtl vardı, ayyaşlık huy • yıp tanımadığımı sordu. Ben de: olduğunu söu•ledikten sonra b ildik. 
ları varmıdır. Şahid; Abdürrah • - Ta.ıunm, cevabını verdim. J lerini şöyle anlattı: 
manda ruhi ve ahlaki maluliyetlere - Aradan b irkaç gün geçti. Dükkfı. 
tesadüf etmişmidir. Albdürrahma • n m sahibi Mehmed Kökmcni karakola - Bir sabah 6.30 da dükkanda 
nın Alman büyük elçisinin ~hsi çatırdılar. Bu söylediklerimi orada ay. temizlik yaparken; e<Kornilofu gös-
hakk·nda fena söz söyle<H~ini duy. nen tekrar ettim.n tererek» bu efendi getdi. Kalfaları 
muş mudur ve nihayet Abdürrah- Reis ş"ahkl Envere sordu: sordu; gelmedikler: nı söyledim. 
manın elinde ecnebi dilde basılmış - Pa\..fof dükklna yalnız mı g-elirdl? Dışarı çıktı bir müddet kapının ö. 
siyasi bir kitab ve risale görmü~ - Çok defa yalnız gelirdi efendim. [nünde dolaştıktan sonra kayboldu. 
müdür?» Bar.an da yar:ındı ar.ıada,I-:ın veya bir Sonra Süleyman geldi. O sırada 

Selami bu stıallere karşı şu ce • bayan oldutu halde gelirdi. En son l Kornnof da tekrar dönımüştü. Sü _ 
vabılarl verdi. gelcllti günü bir Mart olar.\k ha.tırlıyo_ leymanla ka·rşılşınca birbirlerine a. 

Abdürr ahman n ahlakı rum. şinalık ettiler, bundan sonra Sü -
- Bıuan bir kadınla beraber ıreldll:I. leyman bana Korni!ofu traş edece. 

ni söylüyoı-sunuz, o kadını tarif edebilir ğini söyledi. Evvela razı olmadım. 
mlsinlz? Fakat sonra Süleyman ısrar edince 

kıab11le mecbur kaldım. Kornilof 
masanın üzerine 20 kuruş bırak~ı. 
Süleyman bunun 1 O kutuşunu aldı, 
1 O kuruşunu patron iç'.n bıraktı. 

Karagöz'.ü kadm 
- Kadın, kısa. boylu, kara kaşlı, kara 

gözlü bir kadındır. İlk geldıği z:ıman bu 
kadı.na ravlof meyvanm iyi cinsinden 
verilmesini bizden istemişti. 

Başmavin sordu: 
- Moiz Kornilofla Süleymani 

Hergün 
(Bq.tarafı 2 nd sayfaJa) 

kapanın elinde kalmıştır, bunun 
vereceği netice belli: Fiat çııkıyor, 
şimdilik yü:zx:le 15 ile 25 arasında. 
d.~r. fakat tahmin ediliyor ki, 
suraıtle artacaktır. Tedbir almak 
gerek. Fakat ne şekilde? 

Bir devletin masrafı bütçesinin 
getır<liğini ölçüsüz surette cışarsa 
ha:-talık haşlar, tek ilaç. kapalı 
daıre usulünü tesis etmektir: Ver. 
giy~ ·ariırdıkıça artıracak, bir el 
ile verdiğini;d öbür el ile alacak, 
p ') asaya dokülcn parayı hemen 
tıoplayacak, iştira kabiliyetini or. 
tadan kaldıracak, bu sayede iS
tthlfııki azaltacak, ayni zamanda 
da vesika usulüne baş vuracaksı
nız, tıpkı Avrupalıların yaptıkla_ 
rı gibi. 

Anlaşılıyor ki, Amerika bütün 
bu tedb:rleri aynen veya tadilen 
alacaktır. Fakat bu yoetişecek mi? 

Amerikada vergi 12 milyar tu
tuyor. bir misli daha artırılsa 24 
milyar eder, ha]buki yalnız harb 
masrafının tutarı .şimdilik 36 nıiL 
yardır. 

Bütün bu düşünceler arasında 
b!r noktayı muha'kıkak görüyDruz: 

Almanyada Her Hitlerin yaptı
ğı t rbi Ameri'kada Mister Roose. 
velt te tehlikeleri çelillc <ıl .ile kar. 
şılamaya azmetmiştir. 

İlki irade kuvveti kar~ılaşıyor, 
fakat neticeyi tayin edecek olan 
üdincü kuvıvettir. Sovvet ordu. 
sunun ilkıbahar ve yaz dövüşlerL 
ne nas ıl çı11,acağını .ırörelim. 

&kl!em. Zt.,aklu;il 

Havacılık 

- Abdürrahmanın yalan söyle
diğini hiç duymadım. ~.endisile 
dostluğumuz kanaatleri cihetinden 
değil. samimiyet göstermesinden i. 
leri gelmiştir. Abdürrahmanın siya. 
ai ve iktısadi vükufu yok,tur. Ken. 
disine komünizm fikirleri bir etüd 
netice..<ıİ değil telkin yolu ile gel • 
miştir. Abdürrahman içki sevmez. 
di. Yalnız bir akşam Süleyman geL 

Kadın türkçe bilirdi, birkaç defa ken 
ılisile iürkçc konuş'um. 

dükkanda hiç yalnız 'bırakmış mı~ (Baıtaraı 3/1 de) 
- Evet. Sıcak su getirmek için silahlarının istikametini bu cihete 

bir aralık yanlarından ayrıldım. tevc'.h etmiştir. 
Az bir zaman yal'nız kaldılar. Polonya harbinin zaferle netice. 

Bu sırada söz alan Süleyman de- lenmesi üzerine Führer tarafından 

dıği zaman bir iki bardak ........ . 
- Bardak mı kadeh mi? 
- Evet kadeh İçmişti. 
- Ne İçmişti. 

- Pavlofun son gelişinde a~·ağında 
bit" raJıa.tsızhk [ilan var mıydı'? 

- Hayır efendim, hlc bit şey yoktu. 

Nisan 30 

TUNGSRAM 

SÜMER BANK 

YERLi MALLAR 
Pazarları Müessesesinden: 

Y aptırıracak 
- Votka ... Abdürrahmanln ah. 

lakı çok iyi idi. 

Çok defa beş aUı kiloluk mey\'a pake. 
tıl.ni ben taşuna.1<: isterdlm. O razı olmaz 
ve kendi pıake~lnl kendisi taşırdı, dedi. 

Süleyman, A.bdürrahman, KO'l'nlkıfun 

di ki: demir salib" nişanı ile taltif edilmiş, 
- Bu yalnızlıktan istifade ede • 26 Nisan 1 ~41 de ise kendisine 1 l' v • .. • ı M t k k k 1 d (H .P. ıgı rnuessesemızden verilmek tar.tile .. ileler yaptırılacakttr. Bu 

tek Ko.milof'a Abdürrahmanın ba- . onaco e nı 0 u un a ono • • 
- Von Papen aleyhinde söz söy 

lediği ni duydunu'.l! mu? 
,ahide karsı blr diy~e'ıleri olm:tih' ını 

söylediler. şa~din ifadeleri Pavlofa da 
anla.ttldı. O da.: ııBir diyecetim yok" de,. 

di. 

vulundan çıkan ve Niyaz.iye aid ve. rıs .ca~sa_) mühendislik diploması, ışı yapmak istiyenlerin teklif edecekleri fiyatı 5.5.9-H akşamına 
sikalar! verdim. verı.lmıştır. kadar Katırcıoğl'u hanında Müessese rnüdiriyetine yazı ile bildir. 

Ay
ni •manda bana Pa.zar .,.ünü saat Öıümü üzerine Führer III av bö. meleri rica olunur. 1 - Hayır .. Hiç duymadım. Elin. 

de ecnebi risaleler taşıdığını da 
,görmedim, ya~nız bir gün bana bir 
kLtab okuduğunu söylemişti. Bu 
kitab komünizme onun esas'ların • 

" l .. v.. Ud t . . . ·1 ..• .._ 
5 de Suıtanahmed parkında bulu'fllla.. ugune e ısmının ".,eri ~esın~ ı ..._••••••••••••••••••••••••••••-" 

Lokant .. da yemek 
ca.tını Abdürrhınana haber verip vt>r emretmekle vatana yapt:gı hızmetı 
mediğiml sordu. Ben de haber verdiğimi manevi ~ir surette mükafatlandır • 

C:ıan, prensip1erinden bahsedermiş... Ahmed Kayalar dinleındl. Ahmed Ka. 
Burada müddeiumumi haşmua • ;rala.r Taflıan loka.n.tası G>rtıwd.ınnda.!t • 

Yİni Kema:t Bora şahidden şu sua • dır. Ma.znuntard&n yalnız Pavlııru ta 
lin sorulmasını istedi. nı.vor. Yemin ettJ ve a.nla.tınaya başladı: 

.. ledi mıştıt. ( ) 
SOY Dl.» • Udet yalnız kıymetli hır pilot 

Bundan sonra. sab:ı.hleyin şahldler d v 1·ı · d ··k k b' 

Omerden gelen mektub 
- lzmirden Ömerd~n gelen mek 

tub kendisine zarflı olarak rol · ve. 
ıibniş, zarfslz mı) 

- ! lem bana hem de Abdür. 
rahmana hitab eden bu mektub 
bana Abdürrahman tarafından zar. 
fı ile verildi. Fakat zarfı açıktı. 

- Ömer bu mektubda ıneler an. 
}atıyordu? 

- Orada iyi olduğunu, halası • 
nln kendisini iyi karşıladığını söy
lüyor ve derslerine çalışmak üzere 
J\bdürrahmandan bazı ki tablar is
t ıyordu. Bundan başka bir şahısla 

• Abdürrahmana para göndereceğini 
ydzıyordu. Adamın ismini de yazı
yordu amma, şimdi hatırlayamıyo. 
rum, gönderilecek paranın mikta .. 
tınl da b'lmiyorum. 

d
. 

1 
i.:.· eg , aynı zaman a yu se ır 

m end 6 1 sırada söz ıstıyen Pavlofa k · k 1 k 1 b' · te nı var ı ve yoru maz ır m ~ 

- K.inunusa.ni ayının .nıhayeliııden, 

Şub;ı.tın yl.r.misine kadar ben Pavlofu, 

şahidler diııılend:kttn sonr-.1. söz verile. sandı. 
ceği blldirildltinden kendisine reis sor. H. U. 
du Pavlof: 

bizbn lokanılıMla blrka.ç d~fa gördllm. (•) Alman hava kuvvetlerinin bir 
Ondan .sonra ıısker oldum ve btr daha 
gönnedim. İki üç ründe blr gelir, lo • 
kant.a.mmla yıemek yerdi, Jedi ve bl1ka 
b!r diyeceti olmadığını ilave ttı. 

vasfı da an'aneye dayanmasıdır. Biç blr 
ı<- İfademi hülasa edemem, iki sa.ıt kahramanın ismi unu'ulmaz, bulundu. 

Pav'.ofun 7 suali 

kadar konuşacağım' Gerek Süle~mana. tu birliğe hatıra kalır H. U. 
gereJ< Ab:lürrahmana 7 şer kadar sual 

Ahmede Ka)'Qlar hakimin sualine ce. 
va.b vererek: soracağım, alacağım ce,•ablardan sonra 

- Pıal"ior ıo'.ıantaya bastonsuz gelip mü!a.leamı serdedeeeğlını> dedi. 
giderdi ve b:ıc;ığuıda bir aksaklık da Saa~ 21 e gelmişti. Şahidler ma6raf 
yoktu, dedi. !arının ödenmesini istediler. Selami 8 

Kornilpf, Abdurrahman ıe Siıle~man lira yol parası, berber .kalfası Fethi .ı 
bir dlyecekleri olmadığını söylediler. lira, çlrak Moiz arada kaybettiği yev. 

DANSLI ÇAY 
Çoouk Esirgeme Kurumuna bağlı Ba • 

karlıöy rdoğumevl tarafından 

T aks· m Beled iyt gazinosunda 
2 Mayıs 942 Cumartesi 

Saat 
2. 8 kadaı' Pavlof söz aldı: miyelerlni, Bayan ÖJeni de ınahrunı 

- Ben bu adamı hic görmedim ve kaBığt yevmiyelerini istedller Mana" Güzel nnmarala.r • rengin piyauıo 
tanımıyorum. Taksimde faflaıı lokan. da portakal ve elmab.rmın çürüdüğünu hediyel~; bluzluk, ropluk ipekli ku • 
tası nerededir, bUmem. Olsa olsa bazt söfliyerek dükkanının ka.pah kaldığı gün maşlar, mendiller, çorabla.r, klyroetli 

Pazar rünleri geç kaldığım zaman ıo. ler lçin tazmlna.t istedi. cırağı kaybet. masa örtüleri l'esalre. 
kAntaya uğ"rat'dım ve bu a;ad.ı RPjant tiği yevmiyelerinin taşinini temenni et. 
lokantasına. da utrar yemek yerdim. ti. Mahkeme bu cihetlerin nazart dikka Orhangazi Sulh Hukuk Ha 

Müddeıumumi sordu: 
- Mektub hakikaten 

Sonra bu lokantanın beyaz Ruslar.: aid te alına.cağını bildirdi 9e duruşma. ya. kimliğinden : 
İzmirden ()!dutunu öğrenince oraya glimt-kten de rın saat 9,20 ye bırakıldı. Gürlei cedid köyünden ~alle kızı nav. 

va ile ayni köyden Et.hem kaı·ısı Kadri. 
mi geliyordu~ 

Reis bu suali tekıar etti ve şu 
cevabı aldı: 

- Bilmiyorum, zarfın üzerinde
k i mühürü tetkik etmedim. 

Bu defa Abdürrahman söz iste. 
)"erek sordu: 

- Mektub kimin yaztsı idi} 
- Ômerin ... 
Abdurrahman: 

· - Mesele yok öyleyse. 
Reis şahide sordu: 
- Abdürrahman paralı bir a • 

vazgı»tim. dedi. 
Mü:ldelumumi muavini Remd B-0 • 

mnın arı.u,;u üzerine şahide soruldu: 
- Sizin l<f~ııntanın üzerındr Kod.ık 

levhası ,·ar mıdır? 

----O·---
Üniversitede imtihanlar 
Üniversite profesörler meclisin. 

ce d.ün verilen karara göre; bütün 
fakültelerde 23 Mayısta ders ke. 

- Peki yüzlercr inS3D ara~ıııaa bir simi yapılacaktır. 
kaç defa lokanta.ya. gelen bu adamı nasıl Diğer taraftan fakültelerin imti~ 

- Vardır efendim. . 

hatırlıyorsunuz? 
- Efendim Pın'lof yemekleri beğen. 

mez; gerl çevirlr, hu~·suz bir müşteri 
idi. Onunla bir.zat ben meşgul c•lurclmn. 
Bu sebebden dolııyıdır. ki onu lrlce ta. 
lll''oru.m. isterseniz yedlti fernekleri de 
sayabllirlm, 

.han günleri de dekanlar tarafından 

ye arasıo:la yapılmakta olan men'i mü. 
dabııle davası sırasında: 

Da,.;ı.hnın iıkamtegilıının meçltuliye. 
tine mebni ilanen yapılan te-bllgata rağ. 
men mahkemeye gelmemiş olduğundan 
hakkında ın,V'lb kararı yazılmasıruı. ve bu 
gıya.b ka.rarının da Son PostJ. g.ızete~lle 
füuıına ve duru5manın 15/5/9H Cuma 
saat. 11 e bırakıldığmdan d.ıvalınıa mez. 
kür gün ve saatte mahkemeye gelmesi 
,.e~"r.t bir vekil göndermesi lfü:umu trb. 
llğ makamına kaim olm:lı'l üzere llan 

olunur. 
elam mı idi? 

- Hayır! 
Ba muavin Kema\ Bora tekrar Pavlonun yedig"i yamekler 

r İ7 alarak: 

tesbit edilıneğe başlanmıştır. Hu. 
kuk Fakültesinin birinci sınıf ya • 
z ıh imtihanları 2 7 Mayıs Çarşamba 
ve 29 Mayıs Cuma günleri saat 
13,30 da, diğer sınıfların yazılı 
imt ihanları da aynı gün saat 9 
da yapılacaktır. 

···················································· 
Son Posta Matbaası : 

- İzmirden Ömerden böyle bir 
m'!ktub önderilmiş değildir. Ah -

- Say baka.hm! 
- Ta.skebabı, hindi dolması ve ka.. 

da me Neşriyat Müdürü: C\had Babaa 

EKZAMiN 
Ekzemanııı ilacıdır. 

'llllıı•• Yara ve Çlbanlaı·da kullanılır. Her ecı;a.nede kutusu 50 Krş. --~ 

SERMAYELi 
Kantin idarecisi aranıyor 

Anadoluda 500 ila 700 i şc,;si olan ve bir iki •ene devam ede. 

bilecek bir inşaat mahallinde kend i hesabına öğleyin ve akşam ye. 

mekleri verebilecek ve bir kantin kurab:lecek sermayeli k im.sele. 

re acele ihtiyaç vardır. Tal iplerin hergün 17 den sonra Galatada 

' Büyük Tünel hanında 6 numaraya müracaatları. 

lstanbul Gümrükleri BaşmÜ .:h.r •\ ğün..:en: 
İhale günü: 4/5/942 

Miktarı Değeri 

M.K.N. Kilogram Ura Kr. Eşya. cinsi Anban 
1091 3269 000 SO:>O 00 (Ksilen) Ksilol Çubuklu 

Yukarıdaki eşya 1549 ı:ıayılı kanun mue>blnce 4/5/912 de saat 13,80 da ka. 
palı zarf usu Jile satıla~.aktır. Kanuni v ~sikaların ibraJ:ı \ ~ t.enıinııı m salıt 

günü saat 12 ye kadar ·ntın:mıısı ilan olunur. Satı RPŞadlye caddesindeki 
Gümrük .Satış Müdürlüğündedir. Şartnamelerk anılj\n gumrtikleu parasız ve. 
rllir. (4629) 

( TIY AT~OLAR) 
1 Mayıs Çuma akşamı 

Muhlis Sabahaddin Opereti 
1. Toto, Celal Süruri İştirak ile 

Şehir tiyatrosu komedi kısmında 
devamlı operet tems: ileri 

(KADINLARIN BEGENDtct) 
Pazar: Matine 16 da 

Yazan: Mahmud Yesari 
Beste: Muhlıs Sabahaddin 
Gjşe: 14 den itibaren açıktır 

' Çapa markalı 

KAL 
Pirina sabunu 

(Bulaşık sabunu) drğlldir 

E.~ İNCE ÇA!\I\ IRL'\, TL"YA. 
LET YE BAXI OlH EM:'\i \ ET. 

1,E KUU,ANILlfl. 
S z de rte<-rub ediniz mutlaka 

memnnn kalır ınız. 

istaııbul De-po u: 

Hasır İskelesi, Fırın Sokak 21 


