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Vişi- Almanya 

Fransa• Mihve-1 
re geçiyor mu ? 

Alm,.nların Vişiyi be
raber •Ünildemiye mu
vaffak olama~<>lar dahi 
elalt uda bulundurmak 
ve isti•mar eylemek iste· 
di!deri, :ı.~:kl.rılır. Lava
lin ;ktidar mevkiine ge 
lifi ~iındiki halde Al
ct3.nvayı taını;ne yarar 
bir adımd;,n daha ileri 
ye bir netice veremiye
cektir. Almanya; R usya 
ve Orta. Şark İngi!tere
sine taarruza hazırlanır
ken gı:risinden emin ol
mak istiyor 

ETEM iZZET BENiCE ı 

Ankaradan: 

Bu Sabahki Suikast Muhakemesi 

Meraklı ve eıı ıntllı itu safhasına giren Ankaradaki suikas• multake mesrnln ailnlttl <'ebesine alt ta-yya re pos.ıasııe ateııı'ann resnnlerdeıı: 
Müddeiumumi Cemil Altay n onı avini Kemal Bora dünkü celı!ıedc. Muavııı Kemal Bora, Pavloluıı za hıtlarda sahtekarlık isnadını nefret 
le kendisine iade ediyor. Üı.i<üplii m:u:nun AWuuabmanın yeni tuttuğu avn:kııtı Şakir (ıbirinci p lfuıda elinde gödüğilnü tutan zat) ve <>lla 

1 ........ -·-·----· 

~•kın olmak. için demir parm:ılilı ğın ~ne >Okulan Alııdunalmıan. Rıı• ına.:ı.nuıılardan Pavlof elinde kl DO>llara bakarak CC\0apbır -.eriyor. diğer Rus ll1l\ZllUD Kw-nil<ıf yum nwu nu t611eSİ.ne da yamı.-; dinliyor. 

Şalıit Hariciye_. Vekaleti Motörcüsü ile diğer şahit Bigüm 
yüzleştirildi. Omerin oturduğu otelin katibi neler anlattı ? 
Rus maznunlardan Kornilof bu günkü celsede mütemadiyen 

t e r. ı i y o r h e p m e n d i 1 i i 1 e y ü z ü n ü s i 1 i o r d u 
Tanrı Misafiri Şeytan Misafiri Çıktı ! •• 

Yeşil şapkalı adam - Omer " Tokad'ın itiyatları ve bilmece 1 

Alıııan' a '" Amerika kututıları 
ara•mda 

0

clden ele lastik top gibi 
atılarak bir hayli zamandır vazi
)·ctini bu mekik d0>kuyw:u dipfo
ınatlığı He kl'ruyau ve kurtaran 
Vişi Frausası Anıerikan 2'01'undan 
tonı yııkasınJ sıyınnış göründü!,ri.i 
bir anda lt>krar Alman baskısına 
uğradı. 

Lava! iktidar mevkiine geliyor. 
Aolaşılcyor ki, Mare~al Peten bu 
defa Ahuan Webinin ağırlığını 
~avsaklmııak imkanını bulamadı. 

Laval aşa~ yukarı Başvekil o
la cl.lk, P e ten D evlet R eisi n1ev• 
Jci inde bulunacaktı r. Amiral D ar
kıo da hem Devlet Reisinin halefi 
mevkiiııde olmakt~ devam ede
cek, h~ de Fransanın bra, de
nit, hava ordular ını elinde tuta
tak. 

ı Karagümrükte bir ı 
kadıncağızın bütün 
eşyası nasıl çalındı? 

halletmek merakı - Otele bırakılan çantada 
neler vardı?- lstanbuldan 3 günde bir gönderilen paralar 

İstanbuldaki şahitler gelecek celsede Ankarada dinlenecek 

Peleoiıı bü.kimıet idaresin i La
val'in eline bırakması bu şekli ile 
Ahuany~ içi n ne dereceye b dar 
t atıniıılir olnak veya Lava! bu 
loon>binewııu bu derecesi ile ·bıra
kacak ıru veyahut istilı;bale ait 
gidişi üzerind<' b ir merhale nıi 
ı;a ~ acak7. Bunıı claha ziyade ünü
ıuü:odeki hiwllscler gösterecektir. 
Almanyaıı ın Fra ııs adıan btcdi

k• a~ılrlır: 

a - M>hvı.re cirmek. yeni n i
ııanıı lıabul etmek, 

h - Eski mi\UeOJd.erine karşı 
harbe ginnek, 

~ - Avrupa •birliği esııslarmı 
lıabul eylemek. 

M.are~al Polen bu t eklifleri 
şinıdi)e kadar atlatmaSJnı ve Vişi 
Fransasını az çok toparlıyab i l
mcıi bild i. Op0>rtnni~t •bir ttt!um· 
la kaJı Alnıaoyaya meyledercl<, 
ka!.ı Amerikayı el<I~ {utarak, kah 
bu iki koru biri.birin..- &.arşı kul
lanarnk idare t'debilen ıbu vaziye
tin yeni kararla tanıaıııile tcrko
lunaca/:'1na hükmedilemez. La
urin kabineyi ele alışı şimdiki 
hahfc Ahnan~ aya gerpte ve Ak
denizdc, g"risindc daha ziyade 
rmni~·et ·vetınekten, suııai ve ik
tısatli işbirliğinde biraz daha fc
rahlafırı ~artlar temin eylemek
ten daha ilcriı·e gİtfonıez. Yani, 
Vişi Fransasını ordusu, donanma .. 
sı, coğrafi vaziyeti ile Ahııanya
nıu emrine tcrkcdemez ve bir 
111.ilrver dMıleti haline S<>kamaz. 
Mareşalin Devlet Reisi ,.tarak ba~
ta kahnas~ onlu \C donanmayı 
doğrudıan d.-ığruya Darlan'ın elin
de bulundurması da bunun en 
ba...Jıca müeyyidesidir. Pcten, hu 
hareketi ile sadece başına ı·eni 
bir gaile çıkartmamak, Almanye
n ın köpürüp d:llgalanaıı hırsını 

gevşc t.ıı ı c.ic ve yuınuşatnıak, Sov
yet - Alman Jıal'biniıı sonuna se
l ametle çrkııınk imkan1111 elde et
ıncık i ~tenıiş; gorunuşe nazaran 
bunda da muvaffak olmuştur. 
R•Lki, bu ar•da Alnı.anyaya bazı 
kolayJı.klar da gösteril ecektir. An· 
<'nk, daha ileri b ir va:ıiye ti temin 
~tmek için .:\hnanyanııı k:ıylıcde
• ek vakti k.alnıamıştı r. Nihayet 
)·irıni , yirmi beş gün içinde AJ. 
>uanya Fransnyı el altında lıulun
durmanın şutların ı ve kendi ge-

(Df.!i'vMru :i ün>"u Sahife<W>) 

Dün ge<:e K~ragümrukte ga;. 
rip ve Oıkluk~a gühmç bir hın;ız
lık vak'ası cereyan elmiştir: 

Karagümrill<ıte Sultan mahalle 
sinde SObalıçeşme rokağınıda 70 
n tıınaralı evde oturan Fethiye 
dü.n akşam geç vakit ev i!Perilc 

meşgul olın1ken hu:lı, hı:zılı sokak 

S. Vels'il\ 
Beyanatı 

Vişi'ye gıda 
maddesi yar· 
dım planı ip· 
tal edildi 
Lavau kabine
ye girmesinin 
manası izah 

ecllmelldlr 
'--~~~ ~~~-' 

Yüklü vapurlar 
yoldan 

geri çevrildi 1 
Londra, 16 (A.A.}- B.B.C.: La

,·al'in Vi i kabinesine ginnesi ii
zerinc, Amerikanın Şimali Afri
kaya gıda maddesi ,.e Fr.ııısadaki 
çoeuk lnra siit göndermesi hak-

(Devamı 3 ün<:il ~ahilerle) 
o 

UÇAN 
Kaleler 

Japonların j ş g al et
tiği Filipinlere tahrip· 
kar bir hücum yapıp 

4 gemi batırdılar! 
Londıra 16 (A.A.)- B.BC. U. 

çan kaleler ~ipinıd<'ki Alınerikan 
tayyarelerilc diğer tayyareler 
iiBlcri11den 3000 k:ilırunetre uza1cta 
bulunan Fi1ipin adalarına tahrip 
!var bir bilcum yapnu.ş!ardı.r. Bu 

(Dcv:ı..'lll 3 ün<:u Salıil"'"'l 

kapı~ı vurulmuştur. 

• Ticnrc:t maksadilc bit müııillet 
evvel 1~aya giden oglunu ödi. 
yerek be.kl'iyen Fctllıiyc kapr ça. 
lınınca oğlum geldi zannile ve 
heyecanla :ıuıc.nuş. Jı:apıyı açmış 

bir dt>likal'İlı ile S.arşılaşmıştır. 

(DcTamı 3 üncü Sah it ede) 

Zeytinyağ 
ve Sabun 
Fiatları 

Koordinasyon heye· 
tinin tesbit ettiği yeni 

Hatları yazıyoruz 

Tieal'e~ V eldıletinden tebliğ 

<>lunduğunn göre Koordinasyon 
hey'etin<c yeni zeytinytağ ve sa
bun fiatları şu suretle tesbit edil
m i§t.i r: 
l\Iadde 1 - % bir buçuk asi tl i 
zeyfoyağlar ekstra ekstra zey-

CDevamı 3 üncü Sahifede) 

Japon paraşüt
çülerinin gıdası 
Bir albay 17 yıl lık ça· 
lışmadan sonra bir 

komprime tesbit etti 
Bcrlin, 16 (A.A. ) - 17 yıldan

beri bu m esele ile meşgul olan 
Japon albay ı Kavaşim a, son gün
lerde yiiksck gıd a maddeler ini 
ihtiva eden bir koınprin!e for
miilü tesbit etıu iş tir . istihsal al a
n ına konulan bıı yeni keşif, uzun 
z.aman aç k almak ve besleneme
mek tehlikesi ile k a rşıl aşan Japon 
paraşütçüler i tarafından Celc
bes adaları şiınalinde ve Suına t

rada tc<rübe edilmiştir. 

Albay Ka\'aşinıa'nın keşCetti , i 
.bu gıda 200 gramlık bir bisküvi 

eklinde ·bulunmakta ve tanı bir 
yemek için liizumlu gıda madde
lerini ihtiva eylemektedir. 

A:n!kara 16 (Telef°'1lli}- AJ.-1 
maıı büyill<. elçisi Fon Papene 
kaıı;ı tertip olunan suikast hadi
sesinin muhakemesine bu sabah 
AJiırcezada devam olundu. Salon 
dün saat 9,30 dan gece 22,40 a 
kadar 12,5 saat de\·am efoıı cel. 
selerde olduğu gibi yine ~ ka 
Iabalıktı. Maznurllar saat 10 u 
çeyrek geçe mahkeme salonuna 
a·lındılar. Saat tam 10 u 20 geçe 
heyeti bi)kimc yerine geçti ve 
duırı.şnı.ya başlandı. 

KORNİLOF HEMEN SÖZ 
İSTiYOR 

Celse açılır açı.lmaz R~ maz.. 
numardan Kornill>f söz istedi. 

Reis teroümana: - Şahitleri 
din.!edikten sonra söy!l:iyebilir> 
-dedi. Terdim.an bunu Kı:rrıilola 
terci.ime e<tıti. 

Müteakiben Hk olarak şahidi 
ooli Hariciye Vekaleti motörcüsü 
B. Kanmaz dinlendi. 
VON PAPEN ALMAN ATAŞE
MiLlTERİNİN OTOMOBILINDE 

Bu şahit; infilakı iik gören ve 
hadise akabinde yoklan geçen 
şahıstır. Yemin ettirilerek lhüvi
yetl sorulup teSbit olunduktan 
sonra şunları söyledi: 

,_ Vaık'a sabahı sefaretıhanc
lere evrak götilıunek üzere nuıtö
rümle Atatüıik bulvarından geçi
yordum. Bi.rderıl:ıire şlidetli bir 
iııfiliık oklu. Motöroen yere yu
varlandınn. Ka1kt:ğı.m zamaıı Von 
Papen!c madamınm da yee diiş
müş olduıklarını ve kalkmıya ça
J~tııklarını görrli1m. iki kız da 'oa
ğır~ıyorlardı. Hemen Von pa
penle refikasnın yanlarına :koş
tum. Ka}kıma!arına yarrlını ettim 
ve: 
•- Hemen ka~ıp gidelim. de. 

dinı. Yerde iki :ı}«\1: pal'ça'!> gör. 
düm. Biraz sonra A}nıan ataşe
miMerinin otöm<ıbili gelili. Fon 
Paperı1e refikasını bu ot~ilc• 
bın<':rd:m. Gittil~ı· 
Yaralı oldukları anla~ılan iki 

kızı da oradan at.oınOl:ı~e geçı. 
mekte olan sayın Mareşal Fevzi 
Çakımak arabalarını durdurı:rak 

aldılar. 

YEŞiL ŞAPKALI ADA!M 
Hadiseden e\·vel yukarıya d'oğ. 

ru gideıtken YEŞil şapkalı birinin 
de yaya kakt•Tımmdan yukarıya 
dqğru gi.lımekte olduğunu gör
.rrıüştüm . ., 

Motörcü şehadette bulur.ur'.<en 
Pa,~Jof rt1sca ıPra''1!l> zazetesini 
okuyor ve ar•sıra şahitin sözle. 

rine kulak kabartıyordu Koru!- 1 
!ofun koltuğunda ıle 1-U· tomar 1 
İstanbul gazctel"1'i liulunu)-ordiı. 

MESAFE 
Şalııt motöı-cii müteakiben e

linde bombayı t.aşıyan Ömer To.. 
katla Fon Papen arasında infilak 
esnasında 15. 16 metre mesafe bu 
lun'Cluğunu ve civar.da baŞka bir 
oloo'ıQbil gö1'0'lediğinı sôyliyerek 
infilakın Fon Papenle öme.. yüz. 
yüze iken vuku bulduğunu beyan 
etıi. Ha.Jbııki diğer şahitiler bom
banın Fon PApenin arlrnsında pat 
Jadığını SÖ)1lemişleroi. fü!ioı bu 
noktayı şahitten oordu, Motörcü; 
bıarılbanın kat'i dluak yüzyÜ'ıP. 

iken patladığında ı.~rar etti. 
FO'l'OGRA'FLARIN TETKİKİ 

VE BİR YÜZLEı.şTİR'M'E 
Makamı riyaset hiıdiP mahal. 

!inde alınmış olan foroğra!ları 
tetkik e'tılik>ten oonra dfüı akşam 
1<i ceJ.sede dinlenen şahit d":..tor 
Server Kamil kızı Bayan Bigüm 
Tokgüzle rnotarotmün yüızleş+iril
mesine liızum gördü. 

Bayan Blglum kendisinin arka
daşı Mefharetle ıbirlil<te Kavak
lrdere istlkametine doğru yüriir
ken Van Papenlc refikasının gel
mekte e.l'duklarını !!'Ördiiğünii ··e 
bombanın Von Papcnle refilkası
nın arkasında patladığını :ısrarla 
söyledi ve infil5ık.n; ıkeııdilerinin 
Von Papenle refilkasına tesadüf 
edip onları geçtikten sonra vu!lrn
'bulduğuııu ilave etti. M.otörcü 
bu ifadeye ruğıneıı yine dcminkı 
oozünde ı:sr;.r etli. 

Burulan scnra nııotörcü Kan
mazın dosy.;daki ilk ifadesi o
kundu. Kendisi; o zaman iniill-

kın •Eğin. apa.rt..mam ün.üııı:lc 
vukubulduğunu söylemişse dt• 
iniiliı.kı:ıı •F.ğiıı• apartı.ınanı ö
nümie d~1I, Semiih• ap<.rtımam 
önünde olduğunu şi~di iyice La
tırladıf,ıını söyledi. Kendisınin şa
hadeti ve yı..pılan muvacehe söz. 
leri Rus maznunlarn tercüme e
dilerek alatıldı . 

Bugünkü cel;;ede Korııilof ımü
tenıadiyen terli)ıor ve hep ~n
dili ile yüzünü siliy.aıtju. 

OTEL KATİBİNİN ŞEHADNI'İ 
Mütea·krbeıı şahıtlerden Sey

fettin Sarooğlu dinlendi. 18 ; a
,şmda olan ve Ankarada Toros o
telinde katiplik yapan bu genç: 

c- ömer Tokat bize bir Şu
batta geldi. 24 Şubatta birdenbice 
ortadan kayboldu! .. ıBu ıınüxldet 

:ıarimda kendisile görüşüı.ken iba
na: 

•- Ciğerlerımd-en raha\s12ım. 
Buraya nAkara Hukll'k Fakülte
sine ka)~<l'lmak için .geldim.. dedi. 

Üsloüplü Ömer Takaıla 'lronlLr 
tuğumuz anlaı'<lan 'birine kendi
sine niçın Türk.iyeye ikaçbğııu 
soı·dwn. •- Bul.garlar Yugpslav 
bir arkada~ıncı öldJrdüler de o
nun için ... • dedi. Ömer Tokat bil
mece halline çok .meraklı Kli. Hat
ta~ Ulus • .gazetcı;indeki bilmece- ı 
leri her zaman berııbc.r halleder
dik. Bir gü.ı çant:ısım alar:tk o
telden çdınıl§h. kk{am üı:..1ıü dön
ıd~ü valcit çımtası yoktu. 

,_ Bir arkadaşuna (>ırak.tını.• 

de<li ve kirli çamaşırlarını yıkan
dıktan sonr.ı kendisinin istanl:ıul
dan gönderecl'.'gı adres yollama
mı rıca etti. 

Ömer o\ekle sabahları saat 

---------------- ------ -· ·-----
Bu sabah Sul tanahmet1 e bir aile faciası oldu 

Ani bir buhrana kapılan bir 
adam kırdığı masanın ayağile 

1 
annesini ve karısını kafaları
na vura vura ağır yaraladı ! 

Sult.anah~nctıc Meh.ı.,:e Paşa yokl·
şunda. Şchsüvar sokaiınd 15 numara
lı eVd.(" oturan -seyy.1r elbi8cciı Rtıa bu 
~:Wl evde alururken \ıüdeııl>ire ~n1 
lıil· .ein~ b~.mına il.ki~ ve i:Jıe.mcn 
~ı.tOOet.le :.Ilıilii&Oin ayacını kır.-rak :ın ... ' 
ne.J1c km-..anın üz.eri.ne hücum ıtcıltt
tlı' 

N't!):c u~radtiı:l111 bi:em;ıyrn k.oda1lar 
k11~rrH}'J ~-..i'iıı.:. ,..ı.,ı-UJlilcn=<" de Rııza ı 

-bunı.ar.n bil. ına vura. \ nra evvela "11-

ll~i Hanifeyi roora karısı fülOceyt 
bay.gın bir hale get:rere!< ,·..:roJ.annşLr. 
Kadınların !ecyail.a.rın<i k~an mıemur- 1 
1"r eılc;lükle kcnW...ni y~ıınuı;Jardır. 
H"'nllaı.irı yar.J..-.1 ~ok a.ğu·thr. Yaralılar • 
ha6tsbaneyc kadı:Jlmlj1Ard11". Rız'.l b2r' 
a.ralıl: uniwld•n <ia k'd\.ın;ya tcecb
büs ctın~P d1,> yakl::ınnu~ır. Toılık]ta

"= AP''··l'n ohınır..:.ktsrh:-. 

DÜNKÜ CEL 
SEL ER İ N 
TAfdMETNİ 

SıUkast nıubalc.emesinin dii•1 
saat 13 e kadar devam eden 
celse6ini dünlrii sa;yırn ızda o
kuyucalarmımı bildinu4t'k. 
O kısnuıı ltnwsaSI ile birl ikte 
gece saat 22,40 e kadar devam 
~ celsclerin tam metnini 
k.arilerimiz bugün 4 üncii 
sah ifemizde bulaea.lr.lardır. 

9,30 dakalka.r, saat 11 e dl:>ğru ga. 
zcte ve k'~ okurdu. Sonra ua oı
şanya çıkarak saat 17-18 ara•ın 
da avdet ederdi, Kend:isindl' ta. 
banca ve bun= benzer birşey gi>=-· 
medim. Hattiı bir defasında k~l~.,, 
a~-:n•k için b:l<' benden çakı ıs

ledi. Otelden wn olarak çıktıg 
güne kadar kendcsine hiç bir z:. 
yaret.çi eglrncdi. Otele ol:an b''"· 
cunu her 3 gün-de bir muntauı
man veri-reli.> 

Burada reis Ön!<'rin parası u.. 
lı.:p olmadığını ~-.bitten soıxLı. 
Seyfettin Sarı.Ol(lu: 

- Ömer .istanbulda para al .• 
·orum. Oröya da babam y•illu- • 
yo.r, derdi cevabını ver<fi. 
Atduırrahmaıı :n avukatı Şak.r 

~.ıhitıtc•1 Ömcrin lıbdurra]ı,..,a .• 
dan hiç bahscd!p etmediğinin "''· 
rulnıasmı i;ıted ı. Şahit: 
,_ ömer bana Abdur:rahman

hiç ıballse-tmemı.,-;tu·.• cevalm•ı 
VCrOİ \"C sözlerine ,ôv]e d•v ~ 
etıt.i: 

,_ örnere mektup, te];gra! geL 
diğini görmedim. Ot-elde telef ı la 
aranıp axanonad:ğını bih11i)<'
rum. İniiliıık-lan ~onra karakol.ı;:ı 
~lbısc parçalarııı ,.e a~al&rnp 

rrnı görerek bunlrın Ömer~ a t 
ci!.dugunu teşhis ~tum. 

ÖGLEDEN SO:-mAXİ CELSE 
Şimdi saat yanmdır. Muh • .ı<e 

me el'an devam c1ınıektcdir 
Öğlcd1!n sonraki celsede G ~r

hit daha dinlcne.:·ek.tir. 
İstanbuldcık.i ,;:.h~t1er hL!.::lY~ 

.c;ağırılacaklar \"l dıecck ceb:e<;., 
ın uh:ı.kem ede ci illiıı'nece Jdrırk 

ADIL AKRA 



GRAF- 1 

HALK FİLOZOFU 

MÜŞTEREK ESASLAR 

Sayın nıuharrir Pcy:ııni Sa
fanın, yeni folse(e terimleri, 
daha ıl.oğnısu umuıniyeUo te
rimler , . ., dil bahsi etrafında 

yazdığı bir makaleden Ştl t>ar
ça) ı alıyorıun: 
•Falilı Rıfkı Aiay •Gerek 

felsefe terimleri, ıerek bun· 
dıııı sonra bulııcaklarınııı. içiıı 
bir pren,iııler nnlaşmruıı ~ aıı· 
malt.ya dilor. Biz de her za
man bö,·le dü•iindtik ve böyle 
yudık. · Fıkaİ terim bahsini 
r ml ve gayriresmi lnceliyen 
hangi komisyonda vey" fikir 
adımı toplantısında b ıılun d ıık · 
sa, prensip tayininden kaçıldı
ğını, kelimeler üstünde ayrı 

ve teker teker konuşuldu!unu, 
tezadlar a d ilşüldüğünü gördük. 
Tarihi ve milli kusununuz me
todsuzluk.• 

S1':ltT OLSA 

l\E YAPACAK 

L\taclımız Abidin Daver bir 
fıkra"nda mc~hur Hind şeflerin
den Gaudiye •ŞiJdatı.İ6lik taraf
tarı• olduğu ;çin çatıyor. Ona 
miskinlik ıüfcc.yor. 
A.IJımwı ~u fıkra :eldi, ıldanuıı 

birine sormu~l~r, adın ne demiş· 
lcr. . fiilüyi..ı~ cc\:abuıı vemıiş. 

Sert olsan ne ~·apan;ıo, demişler. 

Gan.di de s:ıldct taraftarı olsa 
ne apabiHr ki ... 

PARA 

VE Kllı'l\IBTİ 

Para pİye$:nd~u nra, bir de · 
paı-al a da.ıc bir Ju;nfcrans ,•eril
di. Peyami S:da bu konferanstan 
,.e paranın istikbalde alaca~ı ma· 
hi~·etıen bahseden bir yaz.,,ında 

~)·le diyor: ·Para Tanrı merıtcbe· 

sinden a,..ğtya yuvarianaeak, U· 

şak seviyesinde kalacaktır.• _ 

Aman, bari şlındiki ıış8klara. 

hi:ıınıc~ilcrc benzemese. Çii~ü 

onlara her !şömizi gü.steremiyor11:<. 

TAARR ZA 

TAR FTAB 

Aaıerrl..anın E:•kanılıarbiye Rei
si Avrupada il.inci bir cephe açı · 

!arak Almanya;;a taarruz taraf-

RESAT FEYZi 

Felsefe ve diğer terimler U
zerinıleki çalışmalarda en ev· 
vel ortaya konacak şey şüphe
siz .ki müşterek bir ölçü ve 
prensip k•bulünden sonradır 
ki, terim kıoınislonlarıııın me
saisi ihni ve sistemli olabilirdi. 
Bi~ tıal a, t el'im çalışmaları

mttın kabul edilın'ş JıiT pttn· 
sipten ıu:tlırum olduğuna inan
mıyoruz. Çüı>kü abl halde, 
mütemadiyen akıntıya kürek 
çekHmi olur. Eter lıakikatcıı 
üzerinde anlaşıltru! müşterek 
ölçil ve prensipler yoksa, ne di· 
ye, habire, yazılıp çlzlliyor, 
münakaşalar oluyor, (en1ôdler 
yapılıyor, darılma, gücenme 
n krmnlara mey.lan veriliyor? 
Şu terim i leri akıl erdiril

mesi güç bir i.ş, Ves!ielim! 

iS iRTO 
iM ALATI 
Bir yılda 2 m ilyon 411 bin 

litre ispirto istihsal 'cdlidi. 
Fak.at buna rağmen ispirto 

labrikaaı :&aTar etti! 

Meml«.ket.m lJde ı ı>irlo imala.. 
tı .gittıkçe artımak1 ııdır. Y aınız ~e
ker şir.ketinin l'.:!IJti..<;e-lrioıd<>ki is. 
pirto falmkasında son yı! zanTın... 
da 2 mi!ycn 411 bin 7fı2 litTe is.. 
pirto ıstih.sal olunmuştur. Bu is.. 
prtXJlar ınwYhasıran İnhisaılar t. 
dı:.resine satılmıştır. 

Fakat ispiI'tanun maddei iptı
daıyesl olan .:mems. ın pancarı.n 
maUyttine gorcı tcsbıt edi1ındde 
bulınıı.n ]<,ymeLni son isµi111ıo sa.. 
tt;ı1:Tıı>da esas o1aı ak kabul edil.. 
medlğin<Jen meikür ispirto falı.. 
rıkası SQ!l yılda zarar etııniştir 
Bunıdan sonraki satış'iar<la eme. 
la , için no~mal lo;m>et kabul e. 
dileceğinden fabrikanın k'..r inı... 
cin hasıl o1abilecektir. 

-0--

Uç yılda 23 milvon 960 liralık 
pancar satın alındı 

K.öy'lUl.er.intiz tarafından pan. 
car 1..or'iyatı:na verilen elhemml. 
yet her : 1 ittikce aı1mzkıtadır. 
Bu yıJ bir çel'< müSait mıntakalar 
da kıö)1lllter pancar ziraatini ter. 
cih etrr.iş!ero\r. 
Diğer tt•raftan eker şirketi 

193'.l yılı~<la kö)·lülere ancar be
ooli c#rak 6 m'lycn 2~0 bin lira, 
l!Mıl y1lında 7 milycrı 921 lira. 1941 
yılında da 9 milyon 708 ])in lira• 
iti ceman 23 mi~~ 960 bin lira 

tarı iıniş, ödMnic:fir. 
Bizim bild ğimiz erkanıharpler İ=============== 

taarruz• tar~fur olınaz,. taarruz 

~upar. 

AKADEıiİ 

ARZUSU 

i\latbuatııııız-da bir iki ) ıldır 
görülen genç ve müslaİ't muhar
rirlerden Celaleddin Ezine yaz. 
dığı bir yauda tesiı.ini istediği 

al.adem iıı.in nasıl olması lkıım 

geldiğini anlat.ıyor. 

İleri sürül-eu şartlara naz.aran, 

fikri t(iyle ıfade e tmek daha doğ

r udur: Bu.de blr .kademi kurul
maoıahdtr. Çilnkil bi7.de lıir aka· 
demi k urulan••:&. 

AHMET RAUF 

Şehrın n.11.!htelirf' sem b~erinde mute-. 
met baAckallara dağıtılan yiyecek m.ad
dcıerf tıat ltıbıiriyle dLğer b&kkalların 

eıa-th.klart madde~erden d'*1• müsa·ittir. 
Mlktor IU>:>.r:le aile b ına aı satış 

ywopıl.yorı;a da, bu te\.7.)at sık' sıok tek .. 
rar ~fil rse, ~lls daha faydalı b~ 
bale- girer. 

Bu tecrübe bı-ıtı..- fWlU CÖ<fternı' -
tir: I>Qıeı· b;il(Jcal.Llr goda m«ddelerl 
j.lı.erinde raii\lı.~ bir inQfır yı:t.pl'Mk

tıo.d:rl:rr. B·ı 1hbılcirı önl!yecek tedbir· 
1~ Jil'zum va.rdır. 

BUl<HAN CEVAT 

r Edebi Roman: 94 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZ1 

lu"4.p etınek lı.ti,yact nereden ce-hyor? 

Scbt.b ned•r?. 
"\h. Bunu ..b·kn1.1orum. Sonnayuı. ·• 

Al :aıı.a a.mat"ladık .. > 
NEVİN 

Bu nıeit.bu.bu. L""ylJ, otuı"Ch.ıl<l .. rı so .. 
kagill kOşesindek:i bc;.kkalın çıragından, 
b.r sab<!'h apa.rtıma.'1.den çıkarken al
n:ı..;' ?.f ktubu okuyup b:tirci ·ri zam<ın, 
b;:ı, rlönı.ryor, «()7. 1 crımrı önü kararı
) O'"lu. D mem<'k ıçin yanındaki tram· 

•. :;; dıre;?.ılC gayri lht.ıyari yaslan
mı tı. 

Kenume gehH. Etrafına bakındı. 

~t<>ıtulıu açıp okuma.g• ba.,l:l<lığı za· 
n bulunduğu nolcl.uelan blT adım 

ela a ileri at:l.mamı.ş o)duğuı:u heye- t 
c11Il gOrdLL. Genç kız, Talcısrm ~Icy
dantn:ı tlkln bir sokaığ:n ba.şind&, kal
dırırr:ın ken.lıl'ındJJci direl'F·n yıanuıda 

dEk1 atarca dum\'UŞ bu rr.ektubu ora
da. 8!)'1lkta okı.ım,,.,tu. 

Ağır aığır :ır~.rıwav durak yenne 
doğru yurümlye b. la<lı. Etrafına ba.. 

kı,.or, fakat hi<;'b!r 'lf!Y gor..mi;rordu. 
Q1nler yanıyoro.u, aon.ra, ..ı.cak blr ad 
dmnlanın bir'bbi ı>e>ıne yana k.larınd~n 
~11a yuvarlandL'-'ını hı&SeUi. Tram.. 
v y dw·~k yerine ebnjştlı. Kend.;sin
de bir a.raıbaya btnmek i.çin az kuv
vet bulUJIOrdu. 

* - Eh, o!.sun, <!eEk:nh... Bunu 
ııendm h.ı; iiın-'t e-tm<ı:ıı:i!m, Yahu, 
b"zden ak:h:yaca.k !le vaniı? Blzt bu 
ka.-: t ·yabancı ve uza.k mı sayıyon:iun? 
Do~. h!t-k'kın var, zaten efet'ldrniZ 
son um.anlarda ne kadaT mümkünse 
b':3ck>n o kad.::ır ıı7.akla,tılar.. yoksa 
nl;ana. dclğüne de rağınruık niyet'n· 
de d•ğiı rn.lsin? 

Bir n~am, Süa.viKarakbyde, acele 
~ıe tünele doj!nı yımlrken, Nuri YıL 
maz, birden genç adamın koluna g1'!'
miş ve böyle süylem1ştt SUıwi evveli 
şaşırdL. Yü2'ilne hn.tır bir ktrmtzı111c. 

b""1nıştı. F.V\'-e!A kemküm etti. Sonra 
ıengin müteahhidin hoşuna gidecelc 

~~~ıa ı ~~=========::=--mı 
MAHKEMELER: 

Ev sahibi mi ? K~ 
racı mı ? Atlah 
e sirgesin bun-Blrrı1et ve lıtı 

Ukrane l rmet 
Al 

\' şi.n_trf:orw::lan verilen b>r rıj ns t.eJ
a:raü.na ıöre, Hi.ndi::.tan ıIJtiz.ake~eri

ni.n li_ka.ınete uğramasının bütün k:aba
batı ve mos'11llyeu Hintli p!f!etıle 

Jmiş .. Bu katUıtatl t~ryan 6:V841ngton 
sib' i n,ıı,irtJlerı• dlr. 

Garbi Avrupada yeni açılan 
hava cephesi ve Alman hava 
kuvvetler·nin 2 ye bölünmesi 

dan sonra •• 
~cu~co..;n önü.ode bir kmtn ka

J:a.b...-ıuı.,'1. tcpıanmıştı. Ortada, orta yao
h, kuru, z3yı-f1 e~c.r bir .kPdm duru
ycrdu ki, ınülemadjyen söylil~r. söy_ 

lüyor, tı:OylUyor; öbürleri de, boyuna 
dlnLiYorı,.,, d!ncyor!ıır, d':n!iyurlardı. ( Y ı;.zan; i . • Eski Bükreş Aleşemiliteri - Efendin: ... Bu rezalet nerede gö .. 
rülmiiflür. Ben z&ten böy~. ev >ah:p. 
li, k:ra-cılı, kala:b;:ıhk evlerde oturn:ayı 
hh;- fMh.ıne.:n 'YB .•. Ne yapacalmın? Fe
lek ı:,,te ... Jll.ııu d~ göslerd:. Yoksa, 
bt-n bOyic c\' .er<ie otura.ca.k 'kadın mey-. 
dım?. Ne o!dum tien?Cmeli, ue olaca.
ıtun demeli i.nlş. Beterin beteri var
ılır ... Allah !><>terinden oaklasıii. Am
m02, ben yapac&gımL bilir~. Bkr göl' 
olsun, kulübe olsun ... Kacııa.nım ga. 
rüoe"niın, kapımdan a:iren çıkZôn, te
pemde tepinen obn:.ırs~ da~ ne olursa ol. 
•un ... inşallah, bir kulllbedlı: kir•l:ıu-11> 
çeidleylm.. Başımı eoka.yım .. 

H•ı'P bo,\dı ıyalı e-hemm.lyd 
kaun•n kelime oyunJar:ndan ·bir ta
n'"'i de mya.l mahf llcr IM>trıdır. Za. 
ten bil harpte rot Oynl)'aJl, iş &Oı·en 
daha z~ııde c!Ab tır. Bır •üru W ... 
Blr Wkım uzun, ivlca.çlı cihnleler. 
müı:tıem mAnah satırlar, n1eçhule alfe .. 
dilen sıözler ve kana:ıtıer. alsbildiğmt 
kelime oyunu vesolre ... 

UZAK DOGU CEPHESİ: 
Uzak aoguda en önemi. k..ıra 

harek:..tı. ~1uıdiki hal.de Biımrn
yada ve deniz • hava faaliyeti ae 
Hind -denizinde cereyan etrnck
te<iir. 

Bundao başka b\litnkü .6jyarl l!ıtlL 
nn çoğu Araı> oakızı gibi elAııtlltldir. 

Çek çekel>Ud.ğln kııdar .. Sonra bu JM. 
laxı ortaya ııetıı-eo W ebeleri de m&na 
ve .ııözlerlu nereye la.dar ırı~l ga.
.Ll>ıı pek he plamıyorle.r. M~elA v .. 
ı;iııglon 6iy86i m•hUlerınin yukardıılcl 1 
kao••ti g lbl ... Bir kere bu slybl matı· ı 
t:Lller böyle b kanaate nereden ve 
nesıl va.rnı.,ıar Bu kanaat J:ılıar edil. 
dtııi gün henüz Avam Kamarasındald 1 
meb'uslu bile Hindistan müzakerele. 
rin'n iç yüzünü b11mlyorl&rdı. • 

(Çu~.King) den gelen oon lıa· 
beriere fi'Öre (Sitt&l'I&) vadisinden 
şWnale d'Oğlru Çınlıleri tazyik eden 
J apon kolu, (Mandalay) şehrinin 
2:15 kilometre batısında bulun•n 
(Tu:nPindye) yi işı:al etmi~tir. 
Şu oh .. lde (Tungu) şehrinden hare
ketle tekrar taarruza geçen bu 
Japon Jrolu (Mandnlay) şehrine 

60-70 ikilometre •kad.ır ilerlem'ş 
buh.mrııtıkıtadır. Japonlar (Tun. 
gu) batısı istikamet.nde il.,ı·le

mekle, belki de Çin • İngiliz kuv 
\'C"tleri arasına girmek ve buniaıı 
b!:'hirinden uzaklaştırarak mirt
tefik miiddaa cephesıni ımerkcz 
den yı•1ııtııak gibi bir plan takip 
etmekted·rler. Japonlar (Rangon) 
şehrini aldıktan sonra böy!e bir 
teşetıbüste bulun~lar ve şim
d.ye kada·r muvaffak olamamıŞ
laııdı. Bu sefer de muvaffak oJa. 
caklan şüp!ıelidir. 

Halbu iti •Va.~ington siya.;! mahfil. 
kırı.> bol keseden ıne..'uJ.iıyC'll •ca.-1> 
d...ye H}nt. ~tf,erıne fu~a.up atıvcrı.:yor

la.r. LM cdeıi<en ka~ıda bubıoan in· 
ıi:lnLarın h.:a.leri.ne ve k.anaaUcrinc hUr
met etmek Adeti dünya üııermden ar
t.ık ka&::mış b\uuno,yor. 

Hint Mılll Şe-ı:.eri: cHü.n·~yet \'e i,s... 

1 isleri:<> diyorlar, va ·irıgton ... 
y116l maM!ll.erl :se: •Huyrr bütün ka· 
battı t \•c mes'ul1y2t s12Jd.l"dlr.> e:bi 
<in"1don dü~me bır !Af edi:V'Orlar. Yani 1 

Hintliler bir '"" rnu I,lemıt, ayıp blt-1 
şt!y mi yapmış, alçaldık, halnllk, na.. 
mussnzlu-k: mu ~hmi.., ler? Memleketle. 
rine bilrr'yet ye ist.Jdal i.steıni:şler ise 
«Vaş;ngtvn &iya.st mahlll.leri> naz.arın ... 
da neden rnlB'ul olsunlar?. 

Bu mrh!!Herin yukorodald kan&at! 
izhl>r eO!nosl herl>ıMe Hbıllilerln kal
binde Am-er?kalı.lara karsı sempati u ... 
yandırmaz.. Milletlerin hürriyet ve is_ 
tiktaı a~!arma daha hOrJnetkAr ol .. 
m k 1.lzımdır. Su mevzuun J..-ellme o .. 
yunlarına, dıam hum şaralop> a ta
bun1 nülü )'Cktur. 

R. SA l?IT 

Cay y er ine •atılan otlar 
Koord:nasyon heyetinin bir ka. 

rar.Je çay ve kahve beyanrıam~ 
ye t;;,bi tutulmuş ve fiat1a .. ına cfQ 
zam yapılmıştır. Bu karar üıze. 
rine bazı valıli.lcler çay adı altın
da satılan Anadolu otu, Ad.apaza. 
rı ot çayı gibi maddeleri de çay 
kabul ederek zaırmıa tabi tutmuş 
lardtr. Bu durumu giiz önüne a. 
lan Başvekillik v••liEk.lere b'r ta. 
mim yaparak bu J!i:bl o't'ların çay 
~iarak kah1 ed'lmemeısiJli ve 
z•rnma tfr.bi tutulmamasını bil. 
diTmic:.:tir --Köy kızlarının iğne, iplik 

ihtivacı 
Köy kadınları gezici kursları.. 

nın bulundukJar. y1:>rleroe ıroy 

kızları ik"Oe, iplik ve sair ders 
malzemesi bulam·maktac!ırln-. 

Bundan böyle bu gibi malzeme 
kurslar tarafından bulun:ıcak pa. 
ra ka~iıilwda a~am kız san'•t 
okullarınca temin olunacaktır 

Orta ticaret mekteplerinden 
san'at en•titüEÜne !(C.çecek 

kızlar 
Oz>ta tıcı;ıret okullarında, umu. 

mi orta okullarda verilen bilgiye 
yakın bir wnumi bilgi verilnıekte 
olduğımd.an ,orta ticaret okuila
rmdan mmun kız telebelerin kız 
enstitülerinin orta okul mezun.. 
larrna malı.sos öZel döıdii!ncü sıı.. 
mflarına kabulü. Maarif Vek.iili 
ğince kararlaş!.ırılımıştıı-

blr ;ki cümle 00,ledl. 
.nı:ra.ber tünele gidiler. Süavi: 
- Sormayın, beyefendi o kadar 

iı.ı;üm çok ve kafam kanşdt ki, s~L
lamnı sunmak }için ıt.i.yaret v-esilecJ. 
bulamadJlıma. cidden n1üteessirLm. 
Fa.Kal emin olun ki heı'i'ÜD bunu dü· 
şü.ni.Jr ve Uzütürüm. 

Nuri Yılmaz gevrek gevrek güle.. 
rek ba::;ını iki tara.fa sa.lh.yo.rdu: 

- II2kkın var, mfeg\ll yet:'ll f<?zla 
olm:>h ... Darı!-rna amma buna: cDcrt
s1'z başa dert satın alrr.ak> deri.er. 

Siloyi kaşlarını çatnıı lı: 

- YGk, ~ayır dedı, ha.yatımcı.-..n 

rnemnunum.. Hbcbir sikjyetim yok. 

Zira, ÇLll • İngiliz kuvvetleri 
üııtün Japon taa·rruz!arı karşı. 
sında hareket birliği yaparak bir 
müddet dah çekil&bilirler. Fakat 
(Mandalay) şehri ile petrnl hav
zasını ka) bettilcten sonra, Çin 
ve Hındıstan hudublannı ~ap~t-, 
mak lazım geleceğinden Ç 'nliler 
belki de •imale ve !r.gllirler de 
batıva Qo,,OTU rekiime-k zorunda 
kalacaklardır. Yani o zaman Çin.. 
Uler ve İQgiliıı!er dıq lhatlarıfa 
haılbe devam edecekıleı'Clir. Fakat 
oöyfo bir durumun hasıl o'ması 
için mütldiklerirı seri bir b<ı~u. 

Şehir tiyatrosu ııan'atkcirları 
bu ay turneye çıkıyorlar 
Şehir tiyatrosu san'abk.:'irları 

bu ay içerisiııv.fe cAnsıc!tolu turne. 
sı. ne çıkacaklardır. 

Turneye bmir ve havallsinden 
baıftantlacak ve bu yıl komedi 
kısmı sım'atkarları da dram ~ru. 
pu a?'tistlerile birlik!te g:decekıler 
dir. Turn«le cPara., • Ü kadm., 
cBlr adam yaratmak. ve • Meş'a
leler. ile müterıddit ~er 
temsil c<lunacakhr. 

Hukuk Fakültesinde oalto 
hırsızlı! larına arşı tedbir 
'Üniversit c hukuk fakültc,'n<lc 

son günlerde yine p.Jto hırsıı!ığı· 
vak'alan göri.!Lrr.ü..(ı.ü.r. Bunun ü
zerine ır_cz,kfrr Fakıülte Dckan'!ı. 
ğı talebelere yaptığı bir tebliğ. 
le paltıo!arın heııhalıde fakülltede
ki v-estiyere \'E!rilmesini, vermi. 
yenlerin mallarına sahip olınala. 
rını bilcLıımiş ve hır.;ı:ııların ele 
gEçirilırr.<.8i hususunda fr~rürıte i .. 
c•·resi ile elhi.ı-Oiği yapmala.rını 
istemiştir. 

--~~--

Liman rei•liklerine tayin 
edilecekler 

'Münakalat Vekaleti, münhal 
olan liman reislikt!erine emekli. 
ye ayırı lan veya istifa eden yük. 
sek d<!niz t.'caret mekıtebi mezun. 
]arından talip bulunanlar oltll'S2' 
tayin edilmelerini alakadarlara 
bildlrnıi9tir. 

PYorduk. Hayatımızı blrleştlrm1ye , .• 
evlenm;rye karar verdik. En doğru ve 
dürast hareket de bu tdi.. Zaten evle. 
necektlm. Hayatım çok gayr!munLa· 
zam ve peri:,.-an get''yordu.. O kadar 
k!, bu, ça.lışmaıma bile tesiT ediyor, 
!''tedlği.m .g:bi l;'aiıı;.amıyordum. T~a... 
düt kar,ıma LeylayL çıkardı. Anlaş· 

tık, mes.ele -bu ... İzm;re, a'ıJeıne yaz.. 
dım, mu\'afakat ettiler. Suat bey de 
çok centiılmence hareket etti. Tekrfi
mi kabul ettiler. ş:rl"di h.azırlan.ıyo_ 

ruz. Zanned'.ıy(>rum ki b 'I' hatta on gü
ne kadar nişanımız o~aktır Ve nl 
kihl da geclkt'.rmı;;ic nıyetind-e değ·

tm. Tem:z, r:ıhat, ~udc ve samlml 
bir yu\'aya Jht:yacım var. Ruhumda 
b:ıiakıım yorgunluk'ar, hrı·.zursuılu'k

lar h~edly.orum. Dlnlenmt"k ihtiya
cındayım. üm:t ediyorum ki Leyla ba.. 

na aradığım şey! ve-recekt;r_ Bu i~e 

erı pP:ı~ hüsnün:yefmle ve dfr.n b1r 
sevgi ile girmlıŞ bulunuyorum. J\'tes'ut 1 
olaeagınu tahmln 00.yorum. ı 

Nuri Yı!mıız clddılcşm:ye çalışarak: 

- Tab:t, canım dedi. muıha.kkak ki 
m -'u!ısun. Ha, tur.u dl söyliyeyloın~ 
benim böyle damdan dwer gib; ko. 
nuştuğuma 'kı::ma .. belki tazla 13üba
lt1ik yaıpı.yorum. Kueura bakma .. yaL 
nız inan klı seni seıver m, tak<i.ir ede
rim. Mes'ut oldugunu duymak bana 
zevk verir. Sen belkl benim açtığını 

n"t'vnıa t('m~o:ı. rtmeyi. he~üz ~l"!'i"t ve 
('Ole erken bulurdun. Amma, bilir:-ın, 

!>'raz gev..,l"Virn<ltr, bo"""ı:ıazlık ede. 
rkn .. a~ımd~n karıvE>rdi. 

SÜirVİ ('en(."tl:inl hnfiit:~ kaldırarık 

oce-!e Ci"va:n ·verdl: 
- R~y,r. E..a.o::.~ g~li b'r ~ 

:role.. LeylA ile uıun zamandır sevi· 

Araba Beyogluna. gelm~i. Tünel- ı 
den çıktılar Agır a~;r, k<:ınu.şa J..-onu_ 
şa Ga!~taö-.raıya doğru yürüyorlardı. 
Nuri Yı~maz genç ~"1~'111 d'lk.katle 
din'emijti. Slıav, de gördOgü bu bil
yi~k ruh de~· 11.clHfnt hayretle karşı_ 

lamıştı. Onu dinlerken, eratla Wr, 
(Devamı Vır) 

na uğr&rn&~ı veya cıddi muhare.. 
bel<'ri kabul etmeden çekilmeleri 
lazım gelir ki bu da pek zayıf 
bir th<timaldır, 

İravadi vadisinden ilerliyen Ja· 
pon kolunun nereye vardığı ve 
çekilmi§ olan İngiliz kıt'alarının 
ıbir halta tekrar tutunup tutun- / 
.ınadıkları malum değildir. Bu ce
nahta miZttefı1derJn daha kıwvet
li 'bulunması icap eder; gerisinde 
ılıem petrol havzası \"e hem de 
Hindistan hududu vardır. Bu ce
nah boz.guna uğrarsa Japonların 

Hindistan hududuna sür'atle var
maları lrolay olur. 

Yanında loplanau kadınlardan biti. 
m erak etti, dtı.yanamadı, sordu: 

- Nedlr hanuncığım? Asıl işin kün
hü ncd'.'r? 

Bedki pek örkeliydı. Cevıı&> \•erdl: 
- Ne ola.c:ııl<. Daıha ne olsunt All:ıh 

ki'min varsa ıbnğlşlasın, on yedi 7aşın
da .b~r klzım \'ltf. s:r C'\"de. bir ev saı
h~~ ikl de kiro.:cı, <bertl>~r o~ruyo

ıuz. Ev 'S8hii>.nin, bir terb:.Yesiz, utan .. 
maz oğlu var. Aınn1a .görsen, ne _,ıyı ... 
rık, ne yılışık n .. Gelirken "lderken, 
glı-.erkerı, çıkarken, biz:m kı-ıı ayert!J) 
b:;;.9tan c;rk:nl'nıtş. Kt7'Cilğız cı..hil... Ca
hil anın-a, onda da \"ar ya! ... 

Bu ceplıed" ilerliyen Japon ko
lu (Prome)ııln 150 •kilometre şi
malinde (Magve) ye varm!Ş <bulu
nuyordu. Şimdi biraz daha şimale 
ilerlemiş ıbulunması muhtemel
dir. 

Jaıpıonlar da, Alınanların tercih 
ettikleri tabiye}'i kullanıyorlar. 

Bu tiı.b!ye iki muhtelif kuvvetin 
arası istikametinde taarruz et
mektir. Almanlar Fransada ve 
Balkanlarda ·bu !abiyeyi •kuHan· 
mışlardır. iki muhtelii tkıwvetin 
ara hattı ekseriya zayıf olur; 
böyle no1<tnlar taarruıza çcik el
verişlidir. HDtta Alrr.anlıır geçen 
yaz doğu cephesinde de Rus cır- 1 
dular;n·n ara hatları fatikam&t· ı 
!erinde taaıruzlar yapmışlar ve 
mu\'a!fok o1muşlardır. 

2-GARP HAVA CEPHESİ: 
Artık garpte böyle bir ·hava cep

hesinin açıldı.ğını kabul etmeık liı
z:mdır. İngiliz ve Alman hava 
kuvvetleri ~~asında şimdiye ka
dar mevcı.ıl elan kemiyet ve key
fiyete ait bli<yük Iaı.ıktan eser kal
mamışhr. İngilız ha\·a kuvvetleri, ı 
büyük filolurla ve geniş bölgeler
de yaptıkları bombardımanlarile 
Alman harp ııanayiine büyüJc "a· 
rarlar vermiye başlamışt:r. Art ik 
Almanlar y~lnız kıyı müdafaası 

değil, bu cephede hava rnüıclafaa
sını da talwiye elm~k. 1J0runda 
bulu.n u~rlar. Bu. az da olsa, Al
man hava kuvvetlerinin iik'iye bö
lünmesi demektir Almanlar .garp
tc yaln·z müdafaa maksadile av 
!il.oları bulundurmakla lkıtifa et
seler •bile bu Rusların işine s-ok 
yarıyacaktır. 

- Babayı bu sefer gerçekten ylirüt.. 
tuk, y«t.•lhı y'cr nur o .. un! 

Dedi. Sonra N Jgcirı sordu: 
- Ha~unu hasl.,neye sız kaldırm~ 

.:>1nız, na::;ıl barı onaan umut \'aı· rnı? 

- Vat· dediın, halta yakında hasta
haneden çıl<acak! 

Cenaze ert.esi gili\ kaUcacttktı. Bunu 
da Oziınt.ülil Ahmet :1stemiştıı. Ahme
dın olincien gayet mükemmel mezarcı .. 
lık ta geldiği için kendi elceg~ziyle 

mQruğun:ı g&,yet gü.z.C'l, raıhat, feraıh bir 
mezar hazırlı.yacaktı. 

Ertesi gün moruğıııı cenazes.1nde bu
lunamadım. Öğıcdeo sonra hastahane
ye, N-«fıra git-tim ve mor-uk terli iken 
rü>garda olurdulu !c:in blraı ootulc: 
a!mı'ı. gr:p -g~b;. bir ~ey olmuş. ondan 
d(>lay ı ka.ç gündür sana g~lemjyormuş, 
fa.kat bir, ik: güne kadar gelm:,Ye gaıy .. 
N"l edecektir el.iye kendti:ni kandır_ 
dun. 

....................................... 

............... ... ""' ................. . 
Nigarın hastalığı da gittikçe acaip. 

1eş;yor. Bu h.astalık, ha.6'tah.aneye ilk. 
girdlg' günlerden sonra iy!llğe yüz tu
t:r g:b! olmu~ken, Ştınoı •e~ri.r köt{i_ 

lüğe doğru 1.orntst.an ed)yor, Hek'ınle. 
rin söylediiine göre sınirler ·hayl1 dü-
7e~m ş g%i ise de c'ğer gi tikçe ber
batlaı;.zyormu.ş .. Üste!lk kal.bde de dü_ 
7<-~~ z'.ıkler baş!amış .. r.l' ..• 1 da 9ebep 
e~ı lJa, moru.tun 01.\rıı:.=.nü tiu,·mr!SJ o-
11l':ik • 

Kovuk P:ılas sah:h!o · l ö1ümü.nden 
b~r halta kadar sonr3 h:kı ;.ır ona ugra .. 
dığun za~, yat~~ yeıdcn zorla doğ
ruln.rak: 

- Deınek dedi, .;!z bcr.i a}dnttınız.. 
Moruk öleU bugün b~:- haft.ı o!rraış .. 

- E:ıbette h:.ınınlcıK:ım ... O yüz \"er
me3C, öbürU d~ o k: daı- ileri var<ı1nuz 
:ya ... 

- E•l>E:lt.e .. Ond.ı cin. var domuz
luk! .. Gf'c·tn gii.n, ~kakta.n 2't--rz~·at 
~lıp geldJın. Kapıdau g;1tlim. Kapının 
,.anında~ı od.a<:la bh· fıskıostuı- gidi .. 
)-01. Kala,;,. \'e: d:n1. Bi.liın kwn sesine 
bE:r.ı..;.yor. Dcıicen. knpı açı.lıdL Odadan, 
alı al, mormnor. biz.im kız çlkmaz mı? 
Bir de odanın n.ra.lı.ğından baklan. i
oer.dc, bu oğlll»dan ~ ldmoe ,.ok ... 
Al maJJsJt. ~ı1nld kafamdan aşağı, bir 
k.a'Zan knynar su dökii'.ıdü.. Ellrııd(k:İ zer 
.zevwt z-eınbllint yere bLrkt.ım. Bir:tZ 
söy'.t>rıdiııı . Biziııı hınzır kız da, yuka ... 
rıya kr~:":ve:rdı, Hem suçlu. hem gü~ 
lü ... Tutmu.:-, şimdi de mahkemeye 
Yerm!:;.. GEcen gUn 'bl:r m'ahk:emele;.
t:k. Bugfuıe bırah;ı~r. Amma, bük-ime, 
hepsini bir bir anlattım. 

Bira.:: sonra., bu :mlaıtan kadm.ı nuıh.
kemeye ça,tırdılar. D&.'\-·Bcı olan genç 
de Y!nmda duru:rordu. Komr verild~ 
0.rtn yaşlı, zayı!, esmer kuİi.rl bir ay 
h>ıp,. m:ıhkQm ediliyor, tahrikten t.ç
.t.e blı·i ttz.aJtlarak hapis müddet.ı. yir
m1 cti:ne +nd;ril~rdu. 

Kııd'll, kararı d!ıtleyinl'e, fe-na-Wdar 
geç:rmiye, eözleri yaışannıya basladı.. 
!"''":<,r~~-iE-, t:;ı'ktı,_ H·em \ıyıol', ~ 

söyliiY<>r. heııı de yüıily<ırdu: 
- Tfü<beler lôW>esl!... İT21aaUr!ı. 

~f1rvl · herr · n ibiT kulübe tutayınr .. , İ'<l 

part"a "Dırtınıl a.tn·creyim. Ev sa.hlbi 
nıl:' Ki.raci mı? Allaıh gö.st.ernıe$!n 

bundr n ronra ... 
HÜSEY1N BEHCET 

ı·Un1 ya ki.tldı, y.a. kalmadı. Bari, öru .. 
rünıun Mıı~.·ıncia sız olsun beni. lhmal 
r .. ,ıvyın, 6"'Z o.sun ara.:s ıra beni yokla
nıanıza de\"8.•n cdi:ı .. Viıkıa İJtanbu:un 
şur~ında, bur~ındu tek tük. akrab" m 
var lilmma, onla-r beni, yahut ta ben 
on.arı t(;r.ftoocU ve Jıatt.a biTlıbiı·im~z.i 
ooutalı çok O-lJ3'<)r ... K.1m<6'zlik çok 
fena şC'ymJii, \f5kı~ buradaki hek~mlcr, 
haat.:ıb~kaniar bana lyi O ... kıyuc, .i,,Vi mu. 
amele ediyorlar amına şbn<l.i anlıyo

rum ki: ana, be:.1:13., kardeş, koca, evlat 
pek b~k.a şeyler~ ... 

Bu koca, evlat 9Ö7.leri üııeıtne eor_ 
dum: 

- Nl,glır Hanım, kocaı. e\o·l.it ded.i
U .. İhtJm•l hayattı& s:ız b unlara da rıa
il oldunuz değjl mi.? 

Kejıke bunu sor~ ıröızlerı 
sulanarak: 

- İki defa kocayo varnı.,tım. Bi'
'l"'lnci kocamdan ('Oetığunnız olmadı ve 
o, evlendJ.tl-mizin iki:nci yılında has. 
blanarak: öldU. İk'ı!lci kocamdaı1 nur 
ı1r>9U g:b bir kızımız oimu,tu. Yedi, se
k'z ya-~ı~ kadar a.r<ınıızda, ya.ş.ıyan bu 
yavru, kocam ın&ıhke-me karanyle ben
den ayrılınca ona d llşmilş>\U.. On beş 
ıy ı l kadar var ki yavrumun yüzünü gör
diJğtim yok, nerede okluğunu da bıle_ 
ni'yoru:m 

H~ta kadın, onun bana daha- bir l;'ok 
dert ~ana.cak, bir çok sır~rınt meyda
na vuracaktı. 

Fakat 0 1 bir aralık k~ta.n çıiun .. 
ca b r ha.; ta-bak?cı b::-ni ika;z ctt Onun 
raz1a konuşmasının. !heJ.e bu g'bl es:ki 
ve cıcıklı hatıralarını tazeliyerek ilzül
rra."S.:J!n, derUerinin tazelenm-esinin 
dOğru o~amıyacağıru söyloy:nce ben de 
aı t.k kendiıs!yle fazla kon1..1>mıya lü.
ı.wn görmeden o, tekrar Jrovuşa gelin
ce vedalaşarak oradan swvu.~nul§'hım. 
............ ... ..................... ... 
..................................... 

Bunu sana klın .;;öyledi? O ye ~or. 
dull). Hastahaneye lıir haıstayı yokla
mıya ge!en bir çocuı;~\ nıoruktan haber 
getirın<k 1(-:n pare Ue Ko,·uk Pal'3!:4 ı 

göndcrm:_;, o da kend!s.lne bu kara h&. 
beri getirm ~ .. Onun için: 

- Şimdi diyordu dün,y:ıda lam rn4· 
r.:a y!e ki.m.ses:z kaldım. O ela gidince 
dünya bana büsbütün 2tı1dan oldu. 
Hoş, bu gidh,lc ben de pek yaşcımam 
artık .. Bu yı:tzı belki bu.Tada, belki de 
dışe.rıda güç belA geçirebilirim. F•kat 
!ilOnıb ı1;:ır1 ceçireceı!!i~ pek şüptıcli
yi.n1! Şunun şura.sı.nda bir. iıkı aylık öm-

On beş gün sonra Nigiin yine has· 
ta.hanede bh- daıha göreıbild'lrn. Bugün. 
e.:-""kiı.;lne nisbeUe daha ne:j'eh id:. Fa.kat 
vüc-utça esk1s ·ndcn ı;ok ztıyütı Ateşt 

de pek !a7.la idi. Yine dered'f'n, tc-peden 
şuradan buradan ep.:yce konu~hık, dert 
~tik. Bu se-fer h~,:;t1Jı~ın Ct-natığmdan., 
ölümden fililn hiç balı~l:miıyor, yakın .. 
da iyLle<;erek h.'l'S!>O.haneden çıkacağını 

umuyor ve çıkınca neı eye gidece~ 
(Devamı Var) 

Mlııamanıar aıçıa 
reddetti? 

Yuan: Ahmet Şükrü ESMEA 
Kr\psin Hinclis!.M1a göfürmüş 

olduğu lngiliz l<>klıiierinin red.. 
dedi.lmiş dın&sı Hintl.iler uasın
daki arllaşmazlığı belirtme~e
d''ıı'. Hindular neden İngiliz tekli. 

fini ı-eddetırn4derdir? Çlfuı.kü te!dıl 
bütün Hindistanı şamı! bır ıdo

rnlnyon!Jll kuruimasın1 kabul et.. 
miyerek miislimıanlarm anayasa 
~ında !olamalarına elverişlidir. 

Kongre partisi !C'ldifi, b'rle')
miş bir Hindistan temin edilımed.i· 

ği için rcd~lş ise, M'üsl'ühıarı. 
lar birliği de kendi Pakistan pren 
sıpmın tanınmaması <ldlya.•le 
teldifi kabul ed<>mC'IT'iştir İngi. 
lizler kPngrcnin götüşi.i.ı.ü k~bul 

etseleroi, mü.<li.iımanlar güc<.nc· 
celal erdi. Müsliı.ınanların göt Ü'.'
lerini kabul etselerdı, kongre par. 
tisi gücenecekli. Bu vaziyette İn
gilizler, her iki görüşü de \<, oul. 
etmi~·erek, kendi toklıflcrinac ıs. 
ra:r ettiler. Tabiid:r ki bu nctıce 
Hindular• memnun ctınmeş;tir. 
Fakat Hınduların görüşünü ka
bul etmediği içiı> müslümanlar 
İngi.lteroden memnun kalmışlar. 
dır. Çliirlkü Pakists·n projesinin 
tah'ı.ıkuku mıü.slfunanlar için ga. 

ye ise. k'Ongre partisi programı. 
nın İrıgilitler tarafından k.•bul e
d\lnıesine mani olmak da j){llitika 
tabiyclcrinin bir hedefidir. Zira 
eğer İngilizler kıangrenin bir 
Hindistan projesini kabul edecek 
olurlarsa·, o zaman, Pakistan pro 
jesi tanıamile suya d~e~. Ha1buki 
'İngihere kol'!grenın pırog,ramu:u. 

kabul etmedikçe, doğrudan doğ. 
ruya Pakistı..n urensip!ni kabul et 
ımese bile, herhalde bunun ka
bulü için kapı açık kalmı.ş olur. 

Mlt:<:ıtiıınanlarla ffndu!E't ara
sındaki bu görüş ayrılığından kim 
mes'u.lriü.r? Ve bunun telifi müım 
kün müdür? Hinc."'.;tan tarihinde 
uzun arastuttıı,,lar yapıhnadıkça 
bu suallere cevap vermek mCım.. 
kün değildır. Şu var ki Hindular 
bu ayr.ılıJct.an İ:ngi.ltereyi ımes'ul 
tutmlJl!!lardır'. 

Hindistandaıkı ll}'rılıklardan ta. 
mamile İngilizleri mps'ul tutmak 
haksıı.lık o'.lur. Dogrusu .ışudur ki 
İngilizler gebıe>.d<!n çok zan.an 
evvel Hınd;standa ayrılıJ<lar vt<' 
dı ve bu a)1ıılıklar ~'1.>I< duındi. 
Yabll'Z dini bir ayrılık oJarak ifa~ 
de edılen nıecu.!:i. nı-u::ı;Hbn1c.n ay. 
rıhkl2rı hakrkatte bı.ı-~rlan <"''<: 

daha derin ve şümullüdU.r. İngiliz 
ler'n bu ayrılıkları g;der,,ıe-k iç.n 
büyuk gayret sar JPl'T"ed:k.ed 
doj\nıdur Bu, İngilizl<'rın i ia. 
!arı g;bi. d'rılpre ve JnMJ!ıeµlcre 
olan hüıımebleriııin telkin ettiği 

b'r po!ıtika mı? Yoksa Hin<lula
r1n icl:iia- ebtıkl.eri gibi, men1!e .. 
keti daha k'Olay idare etmok için 
dü~iinü\müış bir tedbir mı? Han. 
gisi dc>ğru olursa olsun - ve Hin. 
duların iddialan doğru oba bile 
bu, İııgil.izler için Eğır bir m~s·u. 
üyet te~kil etmez • bugün Cl'flada 
bu a~'"Tıılık1rı r me~uttur ve asır
ların yarattığı bu aynlıkları gi. 
d"rerek '!l'Ütecanis bir H n~ mil. 
leli mey<lana getiıım<'k 'l<c>!>v de· 
ği!dir . .Mütecanis milletlerin bile 
bi~l'kılerini ve istilcllıll<>rinl b.n 
bir zoı·lı:Jkla kıoruyahildilderi bir 
zaınarıda btrtün Hindistanı bir 
millet!& birlc~mi~ s•·yarak idareyi 
ona göre nizamlarııak, memleke. 
ti anan,_'ii içine abmak ve Japon 
em<:llt!rinin tahı;,kkukunu kolay. 

l§atınmak dem&k olur. Halbuki 
lıoerlerinin "'"''eliti günkü gaze· 
telerde çıkan demeçleri de an.lat 
ma.kıtadır ki, Hindu, MüS:\mwn 
;)Ü~Ün m·ntliler Japonları düşman 
telflkki etmekte birleşm i.şlcrdir. 

Hindistan için çok nazık olan böy 

le bir l'iinde bütün unsurların bu 
noı.tada· birleşmeleri Hint ha)'<ı. 
nın siyasi olgunluğunu iıibal et· 
tiği gibi, istilobal için de büyi>k 
üımit1er vacfetmektedir. 

Şeker fİrketi hesabına okuyatt 
talebeler 

Tii!ikiye ~&ker şirlketi fabrika
ları anonim şiııketi her yıl okluğıı 
gibi bu yıl da akcağı bezı me• 
muı'ları blr vıtlık bir stajdan ""'11 

n mokıtcplerde okutulacaktır_ HJ.
lcn me?Jdir şi~kel hesabın.,, ortıı 
mtılııt.ep mezunlarıt>dan 14 kişi 
şehrimiz ticaret lisesimle, 15 lise 
mezunu da yi.lksek iktısat ve tica.. 
ret melııtebind4ı t.ahsilcre Mıh.171# 

malata chilı:G.". 



l 

t 

n 
r. 

= 

u 

\Dt- ,-azuuu tut:~n .zM;.ıQ4,.><U 

Ajllruı bült~erindrn almm·.,1\.!r) 

Telhi• ed~n: A. SEKlB 
Lmıdradan bıldiriiıyor: Paris 

1rd.«j l.uua g<:.:·c Aaniral Darlan 
ve Lava.l müzakerelerine devam 
etmek iızere tekrar Vi.şide top
lamnı.şlardır. :Mtlzakereler hak. 
kır>da şımdiye kadar hıç bir ifşa. 
at yapılroamıştu-. 

Gelen haberler Lavalin ilk işi
nııı memlekette suk(meti muha. 
laza etmek olacağı ve Dö~ ta.. 
raftaı1arı ile komünistler hakkın 
da şidldetll ledbL.~r alacağını göa 
tcmıekledir. 

Fransız - A.hnan .münasebetle. 
rınin başlı.es meselesı Vaşington 

ia uımııntiye!lc sanıldığına göre, 
Fr•nsu aonanınasının akıbeti ol. 
ncakta devam ediyoar. 

RUSY.ADA TİFO VE TİFÜS 
BAŞLADI 

Radyo gazetesinden: iRus;.·ada 
lifi.is hastahlolan ba~östc!'Illiştir. 
Bir <'Ok şehirlerde bu hastalıkla. 
ra tesadüf t"d:ilıd'.ğine dair yab·n
cı kaynaldlardan habe~ler gelmek 
tcdır. Karlar n erimeğe ba~lama. 
smcfan dcdayı k rlar al ından ce. 
setler ~ıl<ımnsı hastalıkların t<'hli 
keli bir hal alınası neticesini ver
meoincll!'lı mkulmaktadır. C<'set.. 
lcrin !<alttırılması için lli.zıan ge. 
len gayreUer sarfedilecektir. A
caba 'her iki taraf giri5ecelcleri 
büy Uk mücadek-de bu fırsatı bu. 
lacak nu! Bu şüpheli gijrulüyor. 
TÜRK - BULGAR MÜNASEBET 
Ll!JRİ HAKKINDA BULGAR 

NF.şilİYATI 
ıRad3ıo ı:azctesindan: Bulıgar 

gazetelerinde Tür.kiyeye karşı 
c.;stanc yaz.lar int~ar etmekte
dir. S:OVo gazetesinde -çıkan bir 
Y•"Zıda Tfrılclcde Bulg:ırlarm beş 

asır beraber yaşadl!k!:ırı, Baiknn 
fa~duki merıfaatJler;nin a}in oldu. 
ğu, iki mevrı'.eketin ara•ını açmak 
i~tiyer>lı:>rin hiç bir zaman muvaf. 
f k ofomıyııcakları ya7.ılmakta
rlır. 

SİR KRIPS KAHİR.EDE 

Kabiredeıı bi.lıdiri.J.yor: Sir 

r 
\. SEHIRDEN 

A. 'KARADAN ve 
.IB ILEK.E'ITEN: 

ve 

* B. M. M. nın diin.kıü mi.iıza. 
kerelerinde inkı<iip enı.ii.tii.sü lıi
y'hası a'Yllen kabul eWiıniştiır. * ıı.Jt<;e encümeni dün •3at 
15 dr vekiller:n de mnurilc• ~~~ 
bu•-csini müzakereye ba~lamış 
ve MaHye Vekili bu mevzu etra· 
fıı a mufassal bir beyanatta b..:.. 
lunmuştur. 

ViLAYET ve BELEDİYE: * 23 Nisan Ç ,u[, Bayramına 
a:t hazırlıklara devoan edilmekte. 
dir. İlk okul hmJye heyetleri 
bayram ınt.Pasebctile 5000 yok
sul talebeyi giywre<:ektir. 
* Prafesbr Halide Edib pazar 

gür.u saat 15,30 da Üsküdar Halk. 
evinde edcıbi bir konferans vere. 
cektir. * Odun ve kömürcülerin muvak 
kat kıcınütesl nakil vasıJtalarını 
yakacak maddelı:>rini taşımaya 

mecbur tutulması için a!Alkadar
Lı.ra .ır.ıiıracaat etmi)!erdlr. * Fırıncıların belediyeye mii.. 
racaatleri il:Zerlne yapılan tetkik 
lor netie<?Sinde şehrinWde bulu. 
ran f1ruı1a.rın adedi 210 dan 165 e 
nd>rilmesi lcaraı'laŞ;!l'ı)mljŞl.ır. 

lnhi.arlarda yeni tayinler 
İnhi9arllar umum mlidiir mua. 

vinlığine tayin eclik>n ömer Re. 
ilkten açıJan tütım i{'leri mücı.ü.,Jü 
ğiİn<! İ.9tanbu.J ba,,'ın7üıdıüru N ec. 
medd,.n Koral, İstanbul ba:;ıınü 

aiiı lüğt.ine müskirat muı.rnelat 

şubesi müdürü F>kri Faik tayin 
edanı.'şlerd.ir. 

MıHkirat muame•iıt şubesi mü.. 
clürllığüne şubenin eski mütlür 
muaY1ni Seızainin tc.ıyini mevzuu 
bah.stir. 

""=============I 

YAZLI' 
B:r ecneb~ Bebek ile Yeni

köy arasrrda sahilıie veya A
dalaroa veyahut Moda • Bos
tancı merkezinde 5 - 7 odalı 
telefonu, bal!çesi ,.e her türlü 
kıanforu !havi mü tmınel mo
bilyalı bir ev arı;or. (Ev) rü
muzi!e İstaribul 176 Posta ku· 
tusu adresine yazılıınası. 

• 

=v=işl'=de=ye=ni:h::iikfuıı=et=ia=~u=- ~======~=F'1==::===! Akdeniz, Garp 
rulmasıaa doğru - Rusyada E • t• 
tifo ve tifüs başladı - Tü.rk· 1 mDJ ye ~' , 
Bulgar münasebetleri ena- ı· ı " d. • vı·şı· - Almanya! 
fında Bt.lgar neşriyatı - Sir F d 2 7 t 
Krips Knhifttle- Loadmda r a n Sa a ı a ya a yemış (B.;ş,M'<nlod"n D<o&m) 

siy ast temaslar - R=velıtin • • · f · t · tm · b 1 
deıntti - Sırlıılstaada çete Komünist ölüme sebze ve :ı.re~n;: 

1

:ııı::~eeba:: k:d~: 

harbL mahkum edildi patates kıtlığı ~~'.nç!~c:~~~~~.~-:~;; :~;ın:,~; 
Kxıps Kahireye varınışhr. Hin. Fransasının da hakiki ilkıbeti 
ı;lisünda askeri vazlşetin iyi ol- Paris Hi (A.A.)- Coımpiegne Londra, 16 (A.A.) - B~:' şarkto cere,,.an edecek bu harbin 

ak d .. mahk~~i, bir 1:edhic te·"'line Deyli Telgraf g11zete91 bugunkü sonuna bag"lulır. O halde, Lnnl'in du.~unu söylemiş f at, uşmana ~ .. ~ ' .,.... d .. 1 d l b 
- dahil 27 locımiiınistin muhakemesi sayısın 3 na ya an • ınan azı i.lotidar ml'vkiine gelişi ile Ahııan· 

yarı) aoilecek olan tafsilatı ver- haberleri aeşretmektedir. Bu ıha· va Fran .. yı kendi ~a barlıe 
mekten çekinıni~tir. neticesinde 26 suçluyu ö:Kiım ce- '---le .. ı· t ly-~-- Alnı nya • 

ztsına malik:ı'.mı ct.ın!ştir. Bir kişi """ re gore 8 ......,. a • siiriiklemive lDUvaffak elamamı 
LONDRADA SİYASI süi;b taşımak suçundan 5 yıl hap ya müteına~)en IW.S eşya _gön- buluusa dahi şimdilik sadece şu 

TEMASLAR sc, 15 yaşında Yahudi Kirsclıen derllın~ır: Alma~ar İsviçre· va:ıiyetl~ri kRzanmış oluyOI': 
Londradı>n bildiriliyor: Ameri.. de çocuk olması sebebilı' 15 ytl ele kambiyo fıa~ına lıret satın ala· a - Framovı emniyet ve basla 

ka Genelkuıunoy Başkanı. Gene- hapse mallkUm olmuştur. • rırk bunlarla Italyandan oniiba· altında bulundurmak, 
ra• Marşal; Polcmya Başvekili ---o-- yaatta bulmmıaktadır. h - Demokrasilerle gbli bir 
Sikot11ki ile görüşmü.ştür. Görüş- A d k • Evvelce ltalyıtda mebzul olaıı elblrliğine korşı korumak, 
roe Ru~ya askeri ,.aziyeti ile in- VrU P a Q l yemiş ve seiYLe şimdi "agonlarla c _ iı.tısadi. nsbri, sınai kay-
gilterede Orta .Şı:ııkta ve Sovyet Almaııyaya gönderilmelcte oldu- naklarmdan mihukihı olabilen 

Tapon Ala· ğundan ~imdi k.ıtlaşnuşt.u-. Pata· fnvdayı temin etmek 
iertle bvlunan Polıonya ku\•vet.. J 1 tes k•tlığt da vardır. ttalya~ h~ı d _ Şarkta m~ffcr olduğu 
!erinin durumu etrı:fında <:ere- •ı • l Alınanların patateslerden 1spı~ takıdirde FransaJa istediği ror· 
yan et.m:ştir. .Hıqpkins Türkiye şeml ıter er l çıkardığını söylemektedirler. Pı- ınu verobilec"'k iklidan şlmdiden 
büyü"..<: elçisi ile görüşmüştür. Ö. rinç istihsaliıhnın yüzde beşi Al· ele almış bulunmak; 
diiııç 'Verme ve kiralama malze- Bugün Berlinde bir manya için saklanmaktadır. e _ Akdeni:ode ve gerisinde 
mele1;Je me~gul dlan Harriman Fransanın va,.iyetinden emin bıı· 
öğle yemeğinde General S~<>rs- toplantı yapıyorlar İRLANDADA lunmak. 
ki ile buluı,mıu.-;ıtur. Bcrlin, 16 (A.A.) _ J .. ponya - Bu lrnl<anl•n elde etme1c i(İn 

RUZVELTİN DEl\'.tECt hükumetinin Avrupadakl ataşe· Abnan,·anın bir havli sava.tığı 
i.ldJ ·ı p mili.Urleri bugün Berliıı<le bir to.p· Adam başına o-ün'de ve Mareşol Peten'i İtalyan talep· 

Vaşingtxmıdan b' ·rı iyor: an 6 Ierini de llerive sürerek h;r havli 
Aımerikan günü mıhıasebetile Jantı yapmalotadırlar. Almanya 200 am 

ıl k b l ile Japonya arasındaki sıkı işbir- gr · tehd't ve tazyik etliği muhakkak· 
Beyazsaray>da yap an a u me. ekmek Ve r 1•} e C ek tır. FiThakil<a, Almanva tant i~te· 

d R lt liği d.olayısile ve bu toplantı mü- , 
rnsimln<leki hitabesin e uzve 1 ı · dı'g"ı'ne ka\•u-. uş olmamakla be-aasebetile Jırpon 11taşeıni •ter erı ~ .. 
ezclimle şull!ları söy 1emiş\ir: cMe Alman ordu•u mümessillttt -ile Lorıdra 16 (A.A.)- 'B.B.C. İr- raher aı Ç<.\'< muvaffak hlr netiee 
dcniyet>mizin yaşıyabileceğine de toplantılar ya:pacaklarclu. Jaııdada ekımek yakınd4 ves:.ka aldığına herhalde memnundur. 
"ruin olmamız için iki, be!lci de ---o- ya bağlanacllk ve a<lam başına Bu neticeden Sovyel - Alman mü· 
iiç sene lazımdır. Bu medeniye. A 1 m a D "'8 Oztr. ade günd<? .200. gram ekmek verile- cadcl~•inin kat'i sonuncuna ka-
tin ytşıyacağına keı1dim tamami- 3 cektir. Çiirıkü m.emleke'tin buğ- dar vakit kazandı;:, i.;iu Mareşal 
le kaoiinı. Hep:miz fedakaTilıklar dl,tlrtll8D tayyareler day istihsali ancak ihtiyacın yüz Pefen de mul>altkak ki memnun· 

Yapmalıyız. Fakat sonunda galip de 80 ini karşılamaktadır. dur. Simdi, Alman~·a Sovvet cl'p· 
Berlin 16 (A.A.)- Neşrolunan h · d ı· b' 'ht• ) ·ı 

çı.kac.ğı.z. Bu yarım kürenin her esııı e ve ga ııı ır t ıma ı e 
~ tel:füi,'lie bi11<iirik%-fne göıre, K •• ""kt k" ayni zamacda l\lısır ve AkAlenlz 

hangi bir kı""1J A.inıan hakimiyeti 2 irx:i kııinun ayınıcian 14 nisana aragumrU e 1 
.,.nlıesittde d~ha ferah çarpışa· 

altıııa gırdiği ta.kdfr:de durumu~ kadar A!mQ'll arazisi ü1erin<de İn h•rsfz'.ık • bilecek ve bu çarm'l'tt1ltllar relic&-
nasıl olacağını düşündükçe ÜTpe gilizler 188 tayyare kayi>etmi.Şler •

1 
(l inci Sohlleden DeV11ml sine ~<ire muvaffakiyet takdirin-

riyorwn.• iir. Çok kibar tavırlı bir genç olan de Frnn<a mevJ:uunu daha bazı· 
SIRBİSTANDA QETE HARBİ MDSOllnl ParaşltçG / ztya:ret.çi Felıl\iyımin lmlıvnetle l•n 'le b·••her tekrar ele almayı 
&>fyadan bildiriliyor: Asilerle tabUrJarl t ftiŞ elti elini öpm~. ona taşrtdaki oglun düşünecektir. 

Sırp hill:umet kun·etleri arasın. • 1 dan bir mektup getircliğ.ni söy~c- ETEM iZZET BENiCE 
d dd 1. al "L... orta ttalyaya- gitımiş ve paraşütçü mi.,tir. a ş' et ı çarpı~m ar o.muş, a. • 

avcı taburlarından bazılarını zi- Fethiye bu ziyaret ve mektup. silerdcn 860 k~inin öldüğü söy-
yarct etmiştir. tan ~"' memnun olmuş. adeta 

lenınektedir. 60 esir kurı;una eli- ( ) ,_. """" Roma 16 A.A. - Du.çe, uçaıua oğlu gelm~ kadar sevin.ıniştir. 

~~;:ı~ir~~:~!ı;;:;i~~a~~= --o-- Zavallı kodın uzaı.tald og1undan 
boşaltılmıştır. ŞER BUR G sıh'hat haberleri getiren bu deli-

kanlıyı içeriye almış ve kendisi-

MEMLEKETTEN) 

TiCARET ve SANAYi: 
Ticaret Vekillığmin emrilc şeh

rimizde çivi satışları durdurulmuş 
tUr. Fabrikalar imalatlarına de
vam edccoklerdir. 

* Belediyeden ve Ticare-t Ve
'.kill~inden memur edilen aLiı 
nıufettiş iaşe işlerini tetık:k '<C 

teftişe başlaıınış!al'<lır. 

* Bö~gc iaşe mrüdü~~üığünütn 
120 ki.şidcm \baret kadmıu Tica. 
ret Vekifüğinden alS:kad.arlara 
tebliğ' ed .imiştir. * Kahve ve çayın devlet inhi
sarına alırunası hakıkındaki liıyi. 

ha yakıT1da B. M. M. ne a'l"Zedile
cektir. Kahve ve çay paket.ler 
halinde satılacak, fiatlara yıeni 
bir zam yapıhnıyacaktır. 
* Altın falları sür'at.le di.işme· 

ğe başlamıştır. Dün bir altın 3490 
ve bir gramhk külçe ahın da 474 
kuruştan satılmı~lır. 

* Tevzi edilmekte olan 1600 
teneke sarle yağa ilaveten 2000 
tene~ Turyağ da iaşe miiıdürliüğii 
emrine verilm.iş~.r. Diğer taraf
tau j,,.jınarclıen 4000 tend<.e yağ 
daha sipari.ş edilmiştir. 

Avustralyanın yeni 
Vaşington Elçisi 
Cam.berra, 16 (A.A.) - Avus

tralya yüksek divanı biiki.mlerin
den nı. Owen Dixo.nıın Avustrnl
yanın Vaşington Orta Elçiliğini 
~·apnıı.ya davet edildiği sanılmak· 
tadır. 

İstanbul İkinci icra 
Memurluğundan: 

Biır borçtan doia71 haciz altında o
lup paraya çevrilınesine karar \rerilen 
asta.lt yuıpnıa.ğa m.aJısw; 4-00 metre m1-
kilbında kırılmış mıcır ta§l,arın bulun .. 
dukları Boğazlı;Lnde Ruınelııh.iııoarı cl

v.arında Balta L.imauı koruw dahilin
de haz.neye alt laıı ocagında 21/4/942 
ta ih.nc tc53.düf edc:ı. Salı günü saat 14 
ten 15 e kadar a:çı-,... arttırn1a suretiyle 
:,.at.şı rcra edilecekt;,r. Muha·n1men kıy. 

B b l d / ni gece yatısına alalwyım'UŞlur. Om Q an l • Fethiye bu Tanrı misafirine e-
lxmclra 16 (A.A.)- İngiliz ha. linden gelıd'ği kadar ikramlarda 

va kuvvetleri Fransada bilhassa bulunmuş, altına bir de pufla gi.. 
Şerburga h.üıoum etım:şlerdir. üç bi yatak sermiştir. 
dJ.Jman tayyaresi dıüşüırü.'.tmü'Ş, Bu stbah erkenden misafirine 
bir çcğu hasara uğratı.!mıştır. İn- 1<21-.<val:tı tıazrlaınağa .kııyu1an 
giliz k2yılıı 3 tayyaredi.r. Febhiye güzel bir tepsi hazırlıya-

-o-- rak mis•firin yattıi!ı odanın ka

S. Yeisin beyenatı 
(l iııC"; Snhlf'E'den Devam} 

kında Amerikan planı iptal olun· 
muştur. Anıerika Hariciye Na
zır Mua\'ini B. Sıımner Vels Şi
•mall Airikaya gitmek üzere bu
lunau gı.da maddesi dolu iki gemi 
ile Fransadaki çıoculdara süt gö
türecek bir geminin yoldan geri 
çevrHdiğini söylemiş ve: 
•- Lnval'in V~ bükUmetine 

girmesinin \ 1e terkibinin mahi. 
yeti. yeııi kuhinenio mi.nası ilin, 
izah edihnedikçe bu yardımlar 
yapılınıyacaktır .• demiştir. Diğer 
taraftan Va~ingtondaki Vişi sefi
ri bugün Anıerika hariciyesile 
görüşecektir. 

pısını vuPmUŞ ve uzun müddet 
ses al~.mayınca da içeriye girmiş 
tir. 

Fe<tlhiye odaya girer girmez 
hayretten dooıakahnış, misafirin 
altına serdiği yata.k1a diğer eşya. 
!arının kendisıle beraber sırra 

kndem bastığını r,önmliştiir. 
Te12.şla evin d ğer yerlerini de 

gözden geçiren Fethıye bakır ta
kımlarının da bu arada çalındı. 
ğını görünce solu.ğu karakolda 
almıştır. 

Sahte bir mektupla zavallı ka. 
dıncagızın safiyelir.den istifade 
ederek evini soyup soğana çevi.. 
ren bu ciJr'etlkiır hırsız şimdi za.. 
1:..taca aranmaktadır. 

lhı!et Dem iryo il arı ıe Liıııa.ı ları ls!etme U. i~ıresi i linları 1 
Mıihammen bedeli 9000 ttra olan 0000 takım p·t'll\Ç l&panyolet çubuk&uz 

ctam> (5.5.1942) Salı günü saat (15.30) on beş buçuk1A H<ıydarpaşa Gar blruı
sı dalbilidek:• kıom~n ta.rafından kapall zc.rf Ub-uL.yle ~tın alınacaktır. 

Bu işe g:irmEk .kstiyenlerln (675) liralık nlu.va.k:kat teminat ve kanunun 
tayin ett..ğ'• vas.ı.kala.rl.: tekıl.if:erinl muhtevi z.arllannı ayni. gün saat (14.3()) on 
dört buçuğa kadar Komiıs:yon Reisl:ğ·ne verm~leri l!ıır:ımdır. 

Bu l,e alt prtn=ıeler koml&vondan oarasız olarak dağı.tı.l.ıııald•dır. (4581) 

lstan ul Liman Sahil Sıhh"ye Merkezi 
Eksiltme komcsyonundan: 

1 - MerkeıJmlz emrindeki ista.nbuı motönlnUn mevcut şartname ve keşit
naıncsine ml.bleniOen t~kne ve mak.:Aıe ak.:Mi:mı ı..arn..iratı. pazarlıkl.a ihale oluna-
caktır. 

2 - Bu tam.lratı.n keş;! bedeli cl10b l!radır. 

3 - Pa.z.a:rlı..ğa işt'ra.k edeceklerin !tı a!~ be elının % 15 1 nlı;,,betlndeld 165 -
liraı 16 kurvş kat'l teminatlarını merkeZJ miz veznes!ne yaıtırmala.rı lkzırndır. 

4 - Paz•rhk 214 1942 5,1ı günü s3'lt 14,30 da Galat.ada Kaora Muslafa
pa~ .sok.:tgında mczkür merkez Satına• n1a kon~yonunda yapıJacaktır. 

5 - Bu i:;-e ajt şartnameler merkez. m:.Z 1e\·Wm memurluiundan •th kuruş 
muk~billdc alınır. 

6 - Pazarlığa ~tirak edccekierin artam-ede yazılı evrakı mü.sbi"tey-j ibraz 
etmeleri mcd>uridir. c4573, 

1 IST Al\BUL BELEDiYESi ILA~LARI 1 
nre n!:n % i5 .:.ni butın::ıdıgı t ... kdirde Atatürk Bulvarın:ia yaptırılacak L"-1: aralar ;,çık cksl:ltmeye konulmuştur. 

G1. Rundştit 
Doğu cephe
sinden alındı 
Lcmd:ra 16 (A.A.)- Ö{ırenilıdi. 

ğ'.ne göre General Fon Rundştidlt 
dc\ğu cephesinden alınmış ve Fran 
saya gönderilmiştir. Bundan baş. 
'ka bazı Alm<ın kıt'aları da dt>ğu
dan alınarak Fransaya sevkedil 
miştir. Almanlann. mQ:ttefilderin 
garpta bir harekette bulunacak. 
lanndan erıd'~e erti!Ji aşıkarıclır. 

MALTA'YA 
2100 üncü 

Hava Akını 
Malta 16 (A.A.)- Malta :ı.ıoo 

üncü hava taaııruzuna uğramış

tır. Al<ı.ieni2ıde fırtı.na o)duğun. 

dan düşman tayyareleri w.üessir 
surebte iş görememişlerd.1r. Ha. 
sar o'\mad1ğ1 gibi yaralanan ve 
ölen de y<>ktur. 7 düşman tayya
resi diişürühni,;,,, ve 2 tayyare ha. 
sara uğralı1ınıştı.T. 

Son akınların 
tafsilatı 

Malta, 16 (A.A.) - Salı gilnü 
talırip edilen düşman uçakları sa· 
yısının dokuz olduğu şimdi öğre
nilmiştir. Bu.ndan başka sekiz 
düşman uçağı ela hasara uğr&tıl· 
mıştır. 

Çarşamba günkü resmi tebliğ 
şöyle demektedir: 

Dün gece beş defa ha"" tehlike 
işareti verilmiştir. Birtakım düş

man uçakları Maltaya yaklaşmış
lar, fakat i~lerinden ancak pek 
az.ı kıyıyı aşabilmi lerdir. Uçak· 
ların büyük kısmı bombal:arını de
nize salmışlardır. Karaya savru
lan bombalar birbirlerinden pek 
uzak yerlere düşmiişleroir. Çar
şamba ı:ünü hava bulutlu ve düş· 
man faaliyeti de kısa ölçüde geç
miştir. Zaman zaman düşn1an av
cıları kıyıyı asmışlardır. Bunlar
dan biri bombalarını bir havıa a· 
!anına ahnış ve so.nra mitralyöz 
ateşi açmıştır. 

ZAri - Cilzdo111nun içinde Şeh· 

Zeytinyağ ve sa
u n i tları 

(1 i'ncı .Sahdetim Dev:lm} 

tinyağ-lar 101 kuruş, izımıi 2,5 a
sitli ekstra 97 kurnş, iiıu.mi 3,5 
asitli birinci nevi n inami 4,5 
....nli ikind nevi iyi kokulu ye
meklik xeytinyağlar 93 kuruıı ve 
89 kııru~r. Azami '% 0,5 n~ 
tinde ecnebi maddeli 'lamtanp 
mal 87 lı:uruş, % 5 asitli ve M.ıwıt 1 

j,, 1 ecne'bi maddeli Sll'll malı 85 
kuruş, % 8 asitli sabunluk 82,5 kn· 
nıştur. Rafine yağlar 100 kuruş, 
:pirina yağı 65 kuruştur. 

Madde 2 - Bn fiatl..r EdTCmit, 
Ayvahk, Küçiikkuyu ve t .... trdo 
muamele Yergisi dırhil. .toptan 
ka115tt olarak depo veya 111ağaza 
salt.ıj fiat'landır. İkioci bir top
ıtancı karı verilemez. 

Madde 3 - Körfez ve Ege böl
aıesi haricinde diğer tili is:tihısa1 
bölgeleri merkezlerinde zeytin.
yağı \'e pirina yağı iiatluı birin
ci maddede ynılı tlatların üstlin
de olalna~. 

Madde 4 - Birinci ne.G kıoku· 

Uçan kale:er 
(1 lncı s..h!feden De-vaml 

akmda g;dip gelme 6400 'ki)Qıne\.. 
re >ı.;l katec.~n tanaı·cler:n hep
si _ biri o:nı>stesna • üslerine ci\in 
müş!eı<lir. Dt>şen bi.ı· tanaı'<!nin 
miir<'tlebatı kurtarılmıştır. 

Hiiıcumcla Lümn, Cebu ve M\n
danao ve Davao lboolbelanın.:ş ve 
Da\'aoda ki doklar tahr;p edilmiş. 
tir. Jaf?OD kıt'a tıophılukları mit. 

ra!:yıöz ateşine tutulmuştu.r. Da
va"'1a c\"PI Japon gemisine lsıı. 

bet~er kayu<'cii:m.~ •·e 3 nakliye 
gemisi ohna.k frıere 4 gemi batı.. 
rılmışlır. 

RUZVELT NİŞAN ~İ 

·Bu hücuma Avustralyadal<i 
müttefik kumandanı Lin&Dnun 
erı<imııhaı'biye reisi General Rc:ıys 
kumanda etm~tir. Tayyareler A
vustralyadaki üslerine dörıdükle. 
ri zaman kumandan Linkoln Ge
neral Royse Ruzvehin .Mi.imtaz 
uçan haç. mıinasına gel.en bir 
n~anını veI!lllişlir. 

Neşrolunan bir beyanname ile 
General Roysuıı bu akına iştiraki 
bizzat k€ndi~iııin istediği bildi. 
rilinekte ve: 
•- General clt>ğlil:jü d~an a. 

raz:sine ııak!et:mek su.ret4.le büyW<: 
bir cesaret gootenmi!jtir.. ('lenil
mcl.:~ed::r. Bu Oüşınan ışgali al. 
tıııda ki araziye 2 inci b~ ha.. 
va akınıdır. Birincisi bir hana 
e\'VCl y .pıhnıştı. 

lu ~ı>lllaşır salmnunun i?.ami fİ•h 
68 kurıL•tur. Bu fiat yağ iııtibsal 
lbölı:eleri.adelri sabunhanelerin 
toplan satış fialıdır. 

Madde S - Bilüınum i9tihli.ıı: 
ibölgelerinde &eytinyağı ve sıııbua 
mmi ttıpl u sab~ fiaUnrı yuka· 
rıdaki esaslara gütt 1->•hit edil
mi' en yakın nıen ein fiatluma 
ve ambalaj masraflarının h""-ikl 
nııık.il ücretlerinin normal fire 
Jaırşılığı•ın n % 5 istihlak ....,,,r
lıni toptancı pyrisali khınıa 
ilivesile bulunacakhr. 

Madde 41 - Perakendeci İlU• 
mi sah. fiatları lioptaucıam satııı 
1'1atlaT1na nor.mal fire karı<ılığınııl 
ve '% lt gayrisafl peraılwıcled 

karının ilavesi suretile buluna• 
caktır. 

Madde 1 - Hacim esasına göre 
yapılan per&lı:~nde yağ satı~lan 
6ne.ı mad'decle gösterilen tarzda 

hesaplanacak kilo ah fiatların· 

elan ~ 10 dlişühn.-k surolile p&
n.lı:enıcleelnln !itre fiatları lbulu
naaaktır. 

Hediye kazananlar 
Ga,atada Lülecı rl 0 '1Ciek mahal. 

\esinde Kira211ı ııck;J,. 111 numa
ulı h:ne<ie Harım'l<o. 
Bırer s:ır: no~ defteri kazananiar 

TaJıııri,te ka..'weci ve tüıtiizı.cü 

Niyari Akç ', İstaı>bul kız •anat 
me'ktebl 2 inci sııu! talebt.lerin. 
den Bayan Nadide Paker, BÜ\)"Ük 
Adada Nizam cad:iPsilrw:le halı 

lliccan Nami kttuünee Bayan 
mes'adct, Modada Kiiçühınıoda 
Neş'e apaı<t.m:nanı 1 ind katını.la 
Den~arı eski ace ta!arından 

Halis cğ1u Galatasaray lisesi ilk 
k:s>m. talebeleı.-irufon )lafı Mutlu. 
gün, Diyubakır memleket has
ı.neasi hastabakı.cı heınş;relerin

deo Bayan Sani)'<! Çam, Yalov-ıı. 
da Kaplıcalar müstahdemininden 
Halit, IUsıldıda Kovak bayı.rın

da n:eıüı-um mühen:dis Rifat köş. 
künde Em·er, Ect''l'!'le lisesi ede
b•y.at şubesi talebelerinden Saf,., 

fet, Pııngaltıda Sinema kar.:L'!ın.. 

da Vctan kıraatlıane3inde ''ahan, 
Tepebaşında M-:x!Prtı apnrllil'!mnt 
1 inci dairede mul<'.ım Bayan Ley 
Jıa An, İ;ıminre Bucada fstasym 
civarında eski b•ı'!da l nu.marada 
Bayan Saime Bahtiyar . 

SON 
NOT - Hediyelı:-rin tı>vzi olun 

mas•na yarı.nki perşembe günü 
saat 14 den itibaren b•~anılacak 
tır. i.«tanbul ve ta~rad.a bulunan 
c:ılruyıı.cularınıızın bE(Lyelerlni a
zami bu ay zarfında "lınıılan, 
ya'lıut da aMımıaları mercudur. 

lstanbul Belediyesinden: 
Bir kısım sakalar tm>fındıın ôdl sul&nn ınenba suyu. diye evlere veıı.lıoolı:• 

te olduğu haber alınmıştır. 
Bu h::ılin; m.enba suları üzer'.'tlde'kı kurşun mi.ıhtirlerilı &aka-1ar ta.ra 1nda1ı1 

~ıkarılıp ahnmrık \"C bll:ıhare bunlann ~retıi .bır suretle ;.ctt su kapl.cJ'ı üzer...ne 
kıonulrne.k suretiyle yapıldığ:L a.n\Qftlmaktadır. 

Bu hale manı olab.:J.mek üzere su kapları iızer~deki kızrşun mi.ihürlerln d.:'k,.. 
katlice muayene edilerek menba suyu olduğuna k.ana..ı.l hasıl edildik1:en sonraı 
karşım mühürlerSn sucular t.arafında.n alınmasına meydan verilm~i ve igretiı 
ınUlı.iırlü kaplar görü!d" ü takdirde bınıların en yakın zabıta merkezine malıl-
mat v.r.i.l..........::i .cr.:ı.vı.a. lk.ırntzdarı rka olunur. (4r538) 

ŞARK 
Sinemasında 

BU AKŞAM 
Büyük Şeref Galan 

San' at alemi.nin, al"luıt kı.ıdre linin en lbüyWc tztırap faciası. 
Göııyaşlarile 'hıdkın.klarla seyredilecek hakıiki ve yaşam:ş bir 

'lt!fıt., ihtüas romanı 

JENNY LiND 
(İSVEÇ BÜLBÜLÜ) 

o(ILSE WERNER• in ltılıuli sesi!e canlaııdırdığı görülmem.iş 
ş3şaah sahnelerle, gözler kamatrrlan miizi.kal a-ıamet n 

ib.tltam Şaheseri. 

~ 
~ 

Pek az kalan numaralı lıoltu!kla.rt 
hemen aldırınız. Tel: 40380 

s RAY SİNEMASI 
Görülmeıciş blr muvaffaki yetle göstermeld:e olduğu ve 

MİRElLLE BALİN ve 
FOSCO GİACHETTİ'nin 

Harikul&de bir tarzda yarattıkları 

ALKAZAR ~UHASARASI 
Emsalsiz Şaheserinın 

renıhıi nüfus memurluğundan aldığım 
nüfus 1'e-zkerem ile, Koca MllB"laıCaıpaşa 

a ... ker1ik şubesinden aJdti!ım a<ı.kerl 

1erh!ts te7k.eremi ve seyyar esnaf tez-
kerem! zayi ettJın. ·~leni&mi alacai:m ... 

.dan esk:A?r:.run hükmü o...znadıgı an 

jkiııci arttırması 24/4/9'42 ta.rl"ıine te- Keşif bedeli 2588 lira 88 kuruş ve ilk iem ınatı 194 lira 17 kunı:,ttır. Keşif ve şart- I 
s:adüf eden Cun1a guııU ayni nıahalde name Zabrt ve Muamelat ~1üdUrlüğü ko 1en1'"nde görülebilir. Iha!e 20/'4/942 Pa_ 
ve ayin edilen raaMe icra edil~klir. 7.arte .... g··nü ~at 14 de Da.mi Enci.ımende yapıla.cak'tır. Tal:pleri.n i:Jt tem.inal 
lıteklllerin ınaıha.llLnde ha:ı:r bu:un<l. makbuz \~ya mckluplerı, Uıa~e t&rlluıoen sek:z gtın cv-.-el Belediye Fen İşler~ 
cak memuffilla müracaatı.acı il.An o.u- l Müdürlliğüne rnüracaatla alacak.laırı fenni ehl\)'et ve 942 yı.lıru.ı ait Tica.ret Odnsı 
.ı.ı.o.~'. 2.941/152..a '~:ıiwıytc ıhJle gUni.ı ın.t.tıYYCn ~~<l.I:• (; r:a..:.m.ı Encümede bu'.unm:ıları.. (4126),, 

1 olunu.r. 
Abdill,·W>it GÖPIJ:NER 

FRANSIZCA SÖZLÜ ORiJİNAL NÜSHASINI · l .. B.ir•k•a•ç-G•u··n_D_a•h•a•G-ö111s•t•e•ro•c•e•g•~•inlili_. Sayıu sinemasever mücla\'imleriue müjdeler. 



4 - SON T!LGrfAF - 16 NİSAN itti 

Dün gece saat 22.40 a kadar ~2.5 saat 
süren Mahkemenin tam metni 

,-.---- Tarihi Tefrika: 72 

Ehlisalibe Karşı Kll ıç Arslan 
Dünkü celseye sabah saat 9,30 'ı cv\·cl Ruo;ada tamınadı~ıru; Ö- l~'İl' v.alcıt te_ ona çok tel.iJ; b r ı,>Öl. 

da ba.)lanmı~ ve geee saot 22,40 a pıer, Abıdu;-rahman ,.c Siiloe-) mam ışaretı ya,ptıgının l:"zler.tııcleı> ka<· 
kadar devam cf.mi,şbr. Mnnunlar- tanım~dığını bı•yan ettiği ymulı i- ı madıi;ını Thıa'<t sigar;ısını içliğni 
J~n ı\bdurrnhman bu lelredc Şa- eli. • söylen.ekle Abdutrahman ırı ıddiil
,.,.. isminde bir avukat tutmtı,;tuı\ K<>rnı~. M<:>ı'l.in :I;;desini red- sınm cll:>ğr-uluğunu nıi!y<lana loo) -
Hus maznunlar kefaktlc lalıJi)c· ı clıetmekte '~ k~pıcı Kı rlwı.· hakkın duğunu tasırilı. ctm~şl•mlir. 
J.t-ı ı ni is!~ru:•ler ve Rusy<>dan ge. da da .Halı! ,.,,.ıı:du-. demek!"" PAVLOFUN KÜSTAHÇA 
kn hukui< ı~~aviridn •kendile- / dir. , BİR İDDİASI 
rine ıınüdati olarak ta) >nini talep 

1 

Korni.lo! \'on Papa ne ka!'!;ı ya - P1N'.cf, ~'-·- , sÖz ist;yen:k zabıt 
emni.şlerdir. Fak>:ıt bu lakplcrin p1'a:1 suikastt<. cie doğnıdnn d:oğ- \'arako6ında bazı tahri!l&r ~·a.pıJ
.s'afuıa kanunen iınl-.J.n olmadı- ru aKıkadar olduğunu iddia ediil.. d>ğmı iddıa eıti. 
gııırlan rcv'l:ro.1f1mMir. Müf.nakiben diği bu.na karşı ne d ' yeceği bulun. Reis, memurlarm zabıt varaka
Afm•ıı Bu~·W< Elçisinin oosyada duğu suale, tanımadığı kimselcrı !arma yalan yazamryacakları belki 
bulunan ifadesi okunmuştur. Von suı; ikawa tPşvik etmesine imkan <bir yanlrşlı.i< ola<bileceğiııi ve bun
Papeıı bll ifadr;i.tnc infilaktan ohr.nd•ğı. cevabını veııınektıedir. l:ınn da daima dü2eltilebiJeceği 
sonra refikasile yere duştüğünü Başka bir su.alc cevaben de Komi- cevabım ı;eımiştir. 
'c sol bacağ>ııdan ·hafif yaralan- lof : İddia makamında bulunan Ke
<lığını bıl<lirtliktcn sonra: - Sefarette bütüı1 memurları mal Bora söz alaTak P::vfoıfun 

•- İnfüak.n ,_iddetindcn ıkıı- · tanıW>"urıı fakat bunların ba:ıııla- memlecktim 'zc kal"~1 ağı .. bir ta-
lakfarrn m4.iıtee,;:::ır ol<lu. Şiır.di ıınıı; v~z.i!elerint bilmi~"<Jrum. rizrle bulundugunu >"'.! :riyaset ma 
i) i 1"1~mi;-.:ır=· , dt ·onlu . ~farscl beılber salonuıııc!a Silley- kaımnca ic.p e<i<.n ihtarın yapıl-

\' on Papen Haııcı ~ Vl•k il.mi- mana Ura, obıa.ıhnı. Çımk l\ioizi d ı "ını sö~li~c•ek. Pav!-of bu za
:ıııı kcndiı.mdtn sordugıı ık i ·suale• de tammı;,oı·um. 1\loskıwa k!.:.mü. bot v:ı.rdrnsır.da ,kı noktaya te
kar,ı b!r melctupla d;ı Örr c · ı t~- nb1. parti.>inc dalı;! değilim, e0<1sen" nııs etmi~:r. TI.'ıı-~ ıT'ahkemeleri 
n);n:ıciı.i(ını, suikas t failinin: kPn- bunu SÖ)~'-"ltlek rnl'<!buriydindc :dalel ne ise onu yapar. Pavk>:fun 
di;sln :n llıyatlarıaı evvelce tcsbit ılıe de"il:m. P1wlofa, kendjs'·nin p0 sahı>!karlı.k süzlN.ni ı:clı.,,tk red-

• .... . .. . . .. b 

cı.mı.;. <>ldugunu zopncttıgını soy- !is tarafınd~n takip edildiğini ~'ÖJ- clcderiını. • dedi ve Pavlclım :dfüa-
lıiyordu. Bilahare Toros .ote!ı sa- Iemcdim demektcdil". larını ceriıederek 13 Mart tarihin-
ıııp "" müstahdemle~inin ifaddc- 14 Mart l:ırih4 bir zabıt vara- de iddianamenin ya7ılmış olduğu· 
Ti ı:ıkunmU:J1Ur. kasnda Mo.izin, kendisine güster;- nu belirtmiştir. 
Otelci : len resimler i<;aı.dle Kornikd'un res Pavlo!un sahte deıJ:ği iki nokl;ı 
- ôm.,,.: lanın"' ''" b"'C b;r geeeiJ< mini tanıdığı ve Karnibfun bir kapıc' Kiırko.run muvacehede Pav 

borcu \"3rd~. Kcndl.,..ı.~)1 h.ıç görrrM :m. 
ru:cak ü.neri üt.elde H• llt ıJe S•lfett:.ıı sabah d~a gelerek broş oıl- !ofu tanJrı.ın dEdiği halde; zab;t va 
bı: ·: ! cllyonlu. duğuonu ifade ett'ğl yazıJmaktadır. rakasında tanımadığının yazılm~ 

HoUt de: Yine bu zabıt varakasında yazıl- olması noktasındadıT. .İ'kincisi de 
Dana bir •yaU-alıı ı;österd;lc!-. <lığına göre Süleyman Kom.ilo! ve Kornioliun muvacehe esnasında 

ll"nun ÜmerP n.t olduğunu kat;,yetle l\io 'z yüzkştirilrniş, Kornl:Qf im. Al:ııdurrahmanla ka~ı karşıya o-
~'b'I ettim. Zıw, :J,.,,er, bu aya.kkalıı. kaıda dev.anı etımiŞtir. Süleyman !ınmasına rağmen zabıt varaka
)'• yeni a!dı~ı mman 8Y3''lnr ç<>k sıkı- ise mü;fdıaki vesikalaı·~ Marselde sında bunun aks nin yapılması 
)• cdu. O gım bu yü.ı.den ayııtını din- tıraş ohluğu esnada Konıüb!a ver dıı·. Bu sırada Abdurahana.nın a
lC'J ı t Trr.ek c;in l>dndJ,lye Uzer;ne 1.'~n-
lll L'' d!yo- • J. diğini söylcmişt:r. B:ına kar§ı ne vu.katı Şakiı- Zi&'a söz alarak sah-

~•yrett!n de >;~ı f<'"y "eri anlat::r• ·rdu. ci;yeceği sorulunca Kornıilo{ :1:.<. fokarilık k'Cli.mes niı reddettiğini 
ZABIT VARAKALARI VE ifadesinde ıSl'ar eWğini sÖ'.)'.!emi ~- ı·e müvekki1'min de zabıtıta im;,ası-

DİÜFR EVRAK ti.r. c!duğunu söyleyerek: 
Dı;;ndaıı sonra Kornil···fun Rus- ::\ll teakiben Pad0fun muayene •- Sahtcka~lık kelimes:ııi hu-

ya ve Ankaraya gid· ş gel'~e rı hak raporu okundu. zurunuzda ve efkarı iımme rnciva-
k:nd:ı polisçe yapılan tahlkiikat 1 Mart tar:hb zab"tta yazıkl:gına cchcsin<le kat kat iade ederim.• 
evrakı oiruındu. Bu enak arasında göre Abdılrrahman celbed imiş demhilir. Badehu Reis P;;V.1J!a ih
S'1aeytnanla A·bdurralımanın İs- ve gQ;terilen rcsımkr iı,ıirıde Slc- tarda bulunarak mahkeme a<labı
tanbulda Kı,mılofla bulmomaları, pan n resm!ni bulır.u~, bu suretle na riay<.-t etmez ise hakkında ka
Sükym:ının Korniloıfuıı eşkalini ta gö:ii ,j.!ilğü adamın Stcpan o:!<iuğu- nuni muamc!e yapacağını söy:cdi. 
rıf eden ifade-si Kocmlvfun sigara nu anlanu~: ır. Bundan sonra 9 Marttaki zabıt 
iÇ<l{f tarzı., ağı.olık;a sıgara i~Hken 3 ~fart ! Jr i'ıli zabı·tta ise Alıdur. varakası okunıdlı. 
ne taıv.:da koılilşulıduğunu tarif e- rah'1an Pa,·:... ı'.u ·1 cı;kal!ni bildir- Du uı.bıtta. Po..ıor: l<•ndlsinc korı ı 
den ıfadcler. SU.le)Tıian;:n \"e Ab- we~.:te, 9-0 k Io ağır1ığı11da matruş ro ı r.a:ı mevzıJl~r ınd:ı. 1.f' ıı: adılf edilen bir 
dur"""'3.hn~u.ın1rı kendi:;inc g&;~erile-n ,~c ta.tar tlp~nde, gcn:ş ağıız!ı; ~'O~ tc r!~p ahndıt,ıru Tü r:t nıoıkanıları:ıın bu 
yaban~ı rCS:ın!cr. arasmdd K<~ - ı,".! . Ü.:'~ü 'ü bir adam olduğunu, Rua terli> ile yanlıı yol .ı sevi<edllnüş o!a-

b!lc-c~i söylüyordu, aynı zamand:ı 
rulofu Türh<> bilen Rus , ad,le y<da mualfür.lik )·aptığıınıı •:Eln 

., Aptı;rahman ve 1'ütiincü Yu.~Cu tanı-
teşlıis ettiği, Kı)rnilo!un Kayseri- id5:. sigara."ını iiitiğini, konuşur- madıf.ını l.*lki tcsnuüfcn Yusulun dük.
de· te\'ki! cdilcrc-.k Ankara da aL- keıı faz-. jest :Y «plığım şa.rap iç- k5.nındQJı cıg:ıra olm.ş ulmaı;ının muh
nan ifadesı vardır. Ko.:n;Jt,f bu ifa- mck fldcli o~duğunu, kolunda 24 temel oldu.;ınıu ve bir zabıt vo:aJrnı;ı
desin:de ır,ı;}ı.;{Hn<:niıı ılk cc·l~esin- ı-akamh büyükçe bir saat t~şırl1ğ1- nın kemlls.ne onla!ılmamış old.ı''U~u 
de verdiği i·!adek"Tl teharlanıJk- nı, vav~ konu.~luğunu, son zaman idd'~ ediyordu. Bu sıra<lı> Kamilol ooz 
taci.r. Jarcla giydiğj elbi>eleri a.ı,·ı ayn istlyerek 3/8 tarilıH >abıt yapıldığı gün 

Bu zab!lt \·ar.ıkas:nJ. Kornil\:ı .. 
!un soı ulan su .. le .Y«!nıı. Scrk~dbr 
yan sigarası getdince ga:,ri ih. 
tiyari elini ccb!ne at.rak aı;ızlı[,'lnı 
aradlğı ~·e l!~c!e verdiği sıraıdG a
&abi h•n!k€Ue.<; başLy~ra!', ba
ca tol:ın!lı sall•dığı ve müvacche es 
nasnda },bdl:.rramnan odaya g'x
d!ği zaman as:ıbiyctin.n bü:sJ:ıü:ün 
aı t:tığı, . kısa hl:- dü~ünccdcn oorıra 
At u.ın .. hmanr tanırn<idığını söy. 
lcd'ği ve tıp:n S!ileyman \"'C Abdur 
rahmanın i!ad~lcrinıdc tzr:f ettik~c 
ıi ŞC'kilt;.,, Kc-milorun s ' g~ralı ağız 

hğ rl!.ld"klnrı11:n yan !ara!ın<lli ta 
~ro,ğ. dc:ma bacak bacak üstüne 
at~ak otunluğu tesbit e'diiine-kt.c
ılir. 

Diğ<'r b'r zab•t \·a·akac.ır.d~ Pav 
luf yine Sü!~'v-m:ın ,.c Abdu:-;-ıh
manı tanıın10.d;ğrn~ söy1cn)(•ktcd:r. 
IlC'i sahifrli.k bu zabıt varak:tsmda 
ıst:cvap esmsında Kom;Jofun en 
ufak hareketlerine kadar a'.·na"'l 
n?tlö» daha n•·el Aocvrrıi:!l:aıı 

~nlatmaktadır. Pavlofaı göz işareti yapmadığımı tanı .. 
yorun1 derken Apturahmanı k.atit.ttnıi

yerek. Paıı.r1o!u Umıdığını ~ret etmek 
i.s!ed ığoini söyledl. 

8 Mart ta.rilili zabıt varakasında 
Ankara sulh htıl<imliğince Pavfu! 
tevkif edildiği vakııt ı'.bdurr.ahma
nın t;ar;f ettiği §ekilde hususi)-et. 
!eri olduğu Abdun-ahmanı göstc
l'ih~nce tan~ın1adı~1nı söyılcmc•kte 
ısrar ettiğini, yalmz Kornil'C>iu ta
dığını, sefarC'!te bir gece kalarak 
istanbukı g'tiğmdcn bu arada se 
farct meınurfanndan bir kısmını 
tanıdığını söylediği · yazıbn? kta
dır. 

Bundan S()nnr gene- bir zabıt Yara:ka. 
eı okuna-rak Paıv1of tduar so.rguyaı çe
kl)di. 
j Pavıor: M<nov Mclımet Gökmeni ara 
da bir yem.iş a1dtğı için tanıd.ıiını, ye_ 
!ın-Okler:nı bauın ı~bduiıah efendi lokan 
tasında ba7Jn Rejarn;ta yedieini. 28 şu__ 

l
batl:ı 2 mart a:-~ırwla hasta. olduğunu, 
tcvk~ edilinceye kadar dışarı çıkmadı 
tını, Merunedl:n dükkanından elm~ al. 

/ ması ldd.:.asının varit olmadıgını söyU!_ 

;~!0:1r::~.:ao!~n~~ı.1;;;~~u~:~ 
1 

C:u.iunun yapıldığı Bebek 11e Bebekde 

1 raz ileri!le duran sefaret ol-O!mobi"l 
; i!e ı:efa:-ethall<'; e gittil<lerJ., cadde 
1 iherimll' el ve kem'k par.;alann-
' d. n be..ka bir sol bacak biıraz ile 
j ride tabanca ve Önıeriıı 'tqılanabi 
1 len parçalan bulunduğu, hAd.i.ie 
ı lıaklmwa tabibi aa;i ve polis ens
j tltiisii pırofesörler:na.,n Pay-onun 
1 tct,;::.k:Cri neticesindu verrliıderi 
raporlar u.w.n uzadıya yazılımak-

tadır. Bmada verilen mal(rmata 
göre Ömıerin şııpkao• İstanbultlan 
papucu da A!llkaman a3ınmı~tır. 
Parçal:man Ömer Türk Tabiiyeti
n: ilııt.iı;ap için İzmir viliıyctine 
müracaat etmi§ ve bu m.i.iracaat 
Da·hili:,e Vekaleti nüfus umum 
müa'iirJügi.indc muamele görrr.t.i~
tür. 
Buıı<lrn sonra 'l.5/2/9'lı tarihin

de Abbas imızalı "" Süleymırna hi
t.aben yazılmış b'r m.-ktup okun
du, Abbas imzasını Ahrlurralıman 
kul.lanı.yordu. Abdurrahman, A'b
duM':ı.honıan il\minin uzun olduğu. 
mı "" kendi»min soyadının da Aıb 
bas oğıilların<lan bulunması dolayı 
sile mektepte kendisine Abbas dl. 
ye h•iap ccHl<liğ;n; si)> IEımekte idi. 
Mektup kısaca şöyledi;·: .Süley
man, g&ı:dern;ş olduğun mektubu 
.af.dını. Buradaki be"berlcrin al>\. 

kere gilımesi dolayısile sana !stan
bulrla daha iyi Mr iş temini mi.im. 
kündür. 

Süleyman ifadesinde, bu mek
tubu alrlığını , fakat istanbula git
mediğini söylem:~-tir. 

Bundan sonro 26/2/942 tarihin
de Süleymanın Abdurrahmana 
yamı.aza başlayıp yarıda bıraktığı 
bir mektup okundu. SiiJeynın ay. 
nen şÖ)'le yazıyordu: . Yaz1yo.csun 
bana orada bir iş bu1muşsun. Bu. 
rada kalıınak istemiyorum. Havalar 
çok bozı.ıl<lu ·' 
Süleyıman :havaların baztıa<lu

ğundan kaseli ne o!duğu ~uJdu. 
Süleyman Ab::lurrarunanın bun 
dan i~lerin I:ıoıul<lttğumfuıasını çı. 
karacağıııı söyledi. 

Sül<')1l1lanın mahk0 medeki i{a. 
delcrinde ~ayanı dikkat bir n.oi<ta 
da şudur: Siile)man Ömerin An.. 
k;,ra istasyonunda Fon Papene 
suikast yapacağını kendlsine söy. 
led·ği hakl<ındaki eski ıfades!ni 
bozdu. Reis . eski ifadesinni hatır 
!atınca ,,..öyle dedi: 

- ömer bana suikastten bah. 
set~di. Ya.lnız FO!D Papen temiz 
lenecek, dedı. Ve ben Fon Papene 
suikast yapılacağını değil, onun 
tem:i,;k,nece~ini biliywum. 

Buııııda~ sonra tabibi adii Bclı~t 
Kamak ve pırıo.fesiiT Pay<ınun in.. 
!iliik y e r i n d e 'Yaptılcları 
tet::tikler hakkındaki raporile ıınüd
deiumumiliği.n infilak. madldesi ve 
hadisenin sureti cereyanı V<! aske
ri fabrika fen hcyet.nin rap<Jrları 
okundu. Bu raporlardan anlaşıldı. 
ğına göre patlıyan cesim bir bcm 
ba değil, bir dlrıamit veya Protil 
!asilıesin.den bir maddedir. Bomba 
3 - 4 1<ilo ağırlığında idi ve ö. 
mer bınıu göğsünde taşı~u. ö. 
merin bir elııııde bu ~.,,sim diğer 

elinde tabanca bulunuyordu. Bu-
1 lunan pantalon cebi parçaları ta 
bancanın cepte omadığını göster
miştir. Ağl-ebi ihtimal ömer kuca 
ğırıdak.i c'sm; bu ta banca vası. 
!asile pıı•tJat.mıştır. Sonra tabanca 
nın kurşun ve kovanları bunu tes 

1 
bite imkıi'>n verecek vaziyeite bu
lunmamıştır. 

1 Burulan sonra iddıa makamı 
1 maihkemcye yeni bir vesika ibraz 
etti. Bu vesikada polisçe yapılan ve Sü!L>)-n1anın kcr..d..si hak'k'nda 

vcrd'Hc~i lt•,his Ld.ci ifadel<'rk 
tam bir ır.ü•..abakat ha in<le buiun. 
makt<ıdı. Kcc:--ıila! Yl!'g-cs1avya
d~n gctatlcn ve mu:., aOO"t: vas:tÇl
sı r~an bavı:lları da tanmıadıflını 
f<)ylcmi~1iı!'. 

Aynı zabıtta Pavlofa bir gün 
çay geı·rilmiş, çayı Ş"kersiz iztiği 
Dcb~k sahillerini sevdiği, arasıra 
otOO'Jd>:."" ge,.;nti.ıc gittiği, Bebek_ 
te bazen bahçe:;iz bır lokantad·a 
yemek yediğı. Kornil<ı;f İstan~ula 
geld ği va.kıt koıısol<ıslul<ta mı ydk 
sa dışarıd amı oturduğu sualine 
(bilmiyl!'Cum) cevabını ve:".iı:ğını 
mU., '.ehzi bir edası o!d:ığu ko-ı~
loslıancde 4 o:omabli bulu.nduğı.ı.

nu fakat bir>cliği otomoblin numa
rasını biimcd'ğıni söyıledig; de ya. 

, zıbnak!adır. . 
8 Martta yapılan ikınci isticvap

! ta Pa,·df, Rusyada ilkıı çıkı~mda 

1 
Kars yolile İsfanbula geı.-J;ğmi 
t•vvc!ce S.bryzda hocaiık yaptığı
! nı şimdi sıgara iı,nıedığini, 15 gi..n 

~ 1 :r.ck .)·eri.!;zi gaz.:.nonun fotoğraft.ırı 
gösterildi Pa .. :k>fun burada arasıra ye. 

1
mek yedigi, Kamllojla beraber İsi.an. 

1
ou1da gezd'!ri ı..aret edilmekte ve şöyle 
de-vam etmektedir. Pav1of, mcseUı.; 

Sultan.mmedl bilmediğini, Ütikiidarı fa 
nunadığını, Kısıklı parkına g.itmedigi .. 
nt, Üni\.-e-rsite:ti, Büyilk.ada·yı, Glilllane 

1 pa:-k1nı tanırnaığlnı süyllcyor. Pavlof, 
Önı.erin re;mi gösterildigi zaman yü .. 
ı.ünün kız .. rdığı, 9i,nirlenme atamet.leri 
gQ:..'1erd:.gi fakat ıhcycca.nını belli etnıe 

n1eğe ~·alıştığı z.ab,tt..-ı: yazılıyordu. Yine 
bu zaJıtta. Sti.ieynı;:.n ve Apturahm:ınla 
yü:tleştirıld!ıgj bcym ed~llıyor v«: Paıv

h:ıCun a6j(.erlik yapmadcını, tabanca 
l:ullanmadığını. Ömer : ;ı tabac~sını ta
lnım~dıgını, sulk.a.<;t te; ebbü.sünde ve 

t 'ı- undan ~ora haberdar ok1uğunusöy 
led'Pinı ,.c- Pat 1oftm bu zabtı imzJdan 

j 
tahkikat sonunda A. E. 531 m.\llla.. 

ralı pilakayı taşıyan o'lcım<!ail:n 

ı Sovyet sefaretine ait bulunduğu 
j tcsbit edilmektedir,. Ma!Cıımdur ki 
Abdurrı:hmaıı bir gun Do.lmabah. 

Bu!lda'l so:1ra •·U:·t n g~ o1ırr;.sı 
d.,.Iayısi)c liglcden SCJnTil devam l'

d".lm<'k u><eı'(' bııinei c-el~·e n.ha
yd ~!'rıl:nıo~ı 

İKİXCİ CELSE 
İk;nci ce<!ı;c J 4 ü yed: g'('<;e aoçıklı. 

TalıkiJ.,at evrakının oku••masına 
de•;am ed>kl'. 8 Martta tutulan :.a
bıt vara·k~Eiı, KornilcJun ik~nci. 

~una aıttir. Komil-c r bu if2-
crolerinde e>tır.duğu yerlcrı sayı
yra·. Kentlisi Y·ırcl:lm apart:ma
nır.da otur.mu ş. ApaMıman kamcı 

sı içeriye c~ındı~1 zaman Kom;~<ıf 
kapıcıyı de""al tanı:lı . (!"ek • ,,,., 
raktan birinde K ıiWa lP.rcii
ır."1nl6r vasıtastlc isPat e<H!en sıı. 

~un t,;ldirildıği. kendisinin sorgu
y~ ~kildiği, cl'ğer b.r 2.:ı ll'lUa da 
Korniı...run '"'l'diı':i ıfade !'ımasmda 

?ir zaman hasta olarak A 'rnan 
~~ah.:ınesinrle tedavi gö.rdıü~rıü. 
A'nkaraya ilk defa 15 İk~nc kiınun 
•941 de geldiği·ni Pavkrfu İstanbul 
da ~ukta tanıdığını, deha 

ev\·oone ka-Jar Enaliı s:garasmı .ç
l'g 11i ve Ç".1'< çeşit dcğ'şl'rdiğin.. 

/ meyva y~m<J<;!ni ~k sevdiğini 
Stcfnnı tanırnadıg nı söyleJni!ir. 

Yine bu ıabıttJ t...;b t odlidiği.ne 
göre bu s:rcda Abduuahm;ın içe
rıy~ nlınarak :ı>avlcl!a karşılaş.. 

tınirr.;ştır. Abdurrahman, 24 Şu
batta Beva.zıtta sem bulu~maların
da gaye ·aş''1a bir eda il~ ve Rus
ça o!arak Pav!oft..."!l kend'.s:ne, Sü
ley1mna mcıktup yazarak istanbu
Ja çağım~asını söylcdiı;ıni ifade el 

1 miştir. Pavlof; 
- Belki beni rüyasında gOOnıü~-

1 tü~ P«ni tar f edebilir. d<>mışt'!r. 
Abdurrahmanın, SOll olarık 24 

ı Sıııbat.ta Be' &zıtta J,,k lisesi civa-' . ' 
rınola Paviıoı!la ~ı•.üğü yolun-
daki ifad«sine karşı da Pav!of: 

Bu b;,..- c.nayotten barettır. Ce 
vabını vennişt:r. 

Zaptı tutanlar o gt;n Pavloiun 
çok asabi \"<' doruni hi-r mücadele 
ızeçirmekte okluğunun aşikar bu

J lıw.dui;ıınu, J{oollinfn içeriye al:n-

, .ı..:·kal eyled.liiı teobıt edJiyordu Gene 
bu ı.:ıbta nazaran Pa\'lQf';ln su"kast te
şebbüsünden b:ıhoederrik şöyle bi 
< ;j ın ı e ku1..!.a:ıdığt z.!krcdJ::yordu. 
• El(er bu t>uik:- .. ~ Sovyc! eTç~Fğ!ndc 
ıbulur.:;ınlaı- urafındnn yapılmış o1~aydı 

ıte•·ebbü;; daha )nuva.f'fak olnıll.:i olur .. 
riu." denn:ektedir. 
j Zabıtların okur..masını mütea
kip ceLscye nihayet verilıcı , 

, Üçüncü celse 17,15 te açııldı ve 

1 
zabıtların okunmasına devam e
dHdi. 

1 Aıbdul'fahrnan Pavlofuıı kentli
>ile ıanı.ştıroığı kadıı1 hakkında 
izahat veriyor, kadının eşkaLni 

1 
tarif ederek adının Irene o!<luğu

I nıı ve Pavlofun bu kadını kend -
sile g0rüşnıet;e tavassut· iç:n ta
nıştırdığını sö.ylüyar. Bwıdan son 

j ra okunan 24/2/942 tarihli zabıt 
varakası bom.banın nasıl patladığı 

j izah edil"fn<;kte, Fon Pap~lliın karı 
1 s1le berabe.r yere dliştü'kieri, ctar-

ı fı s:yah bir duman kapladı•ğı • ve 
ayağa kalkan Papenle kansının bi 

1 
çe sar<yı yolunda Pavloiun bu o
tornmıil içinde yanından geçerek 
b'raz ileriı e gitiginj .ve orada in-

1 dJci.en sonra kendisine rnıillaki ü'!. 

1 
dajunu ve bu oıtomol:ıili tanıdığmı 
söylemisti. 

\ Okun~n diğer b; raporda taban 
'canm numarasının 178190 olduğu 
tee"bit ediliyo.-du. Müteakiben d~
.ruşmaya fasıla verildi. 

DÖRDÜNCÜ CELSE 
Dördiüncü celse saat 19,45 te 

açılclı. Dinleyiciler arasında bulu. 
nan Bayanlar azalmıştı. Pavioi 

, sÖz alarak, suikast.le h'ç bir alaka. 

\
sı bulurııınadığını , bunun al'tık bir 
dramdan ibaret o1duğunu hakiki 
sebeplerin meydana çıkacağından 
j •m;n bulundı.ığu, tahrikçilerin C\"· 

vek:c çizd klerı plan dahilinde bu 
gün de hareket etmekte deov2m ey 
ledikJerini. bu işte şantaj, ifüra 
ve süikast tazyiki mevcut buloo
duğunu söyled i ,.e bu tah.rikıı;ilerjn 
Sovyetleu- Ekliğinin, demokrasile. 
rin \'C dolayısile Türkiyenin eti.iş.. 

1

1 manları olduğunu, mahkeme tah
kikatından he-ı· nasılsa i<açıııab.1-

. miş e>ltlu'.idaıına kani bulunduğu, 

talu·ik;n iJ>iJlıasaa Troçl<isd.lcr tara
fından j ap:hnasmın mümkün bu 
hmduğ1.1nu, .Aıbduxrahman ve Sü
le:ııım<mın ·mütenakıs jf.ad.elerile 
keNlilerini ve hocalarını meydana 
vurmuş oldu'klarını ilih"c etmi~ 

tir. 
Pavlof, tLbibi adli, p.rofesöc Poya 

.\'e ask.eri fen heyeti tarafından ve 
rilen raporlarda infiliıı.k sahasilc 
Papen arasınrlaki mesafenin ayrı 
ayrı· tesbit cdilm~ olduğunu Pa
penin bugün mahkemede okunan 
ikinci mektubunda ise infilak sa. 
hasına 5 - 6 metıre mesafede ıl
duğunu kaycletmi~ bulımmasına 
·şarct e<lcn:.Jc şöyle demi~'tir: 

- Bombayı patlataı>lar Papeııc 

zararsız bir me~aie .~~işlerdir 

ve bu yaptık'!arı ist'! cidden mu
vaffak olırnuşlaruıı-. Bomba, Pa~. 
ne değil, b 'ze alılnııjtıı. Bu yü"
den bugün maznun sandaJıyesin<le 
otınuyoru.ı. İnfilak noktasile Pa
pen arasındaki mcsafcn;n tcsbitini 
istiyorum. 

Bundan sonra şahitlerin düılen.. 
mesine başlaıı:dı. Evvela Bayan 
Bigiiın Tok>göz dinlendi. İniihikı 
müteakip aıkadaşiie bera her ya
ralandığını ve boımba ile Papen a
rasındaki mesafenin 15 - 16 adım 
ka.d<r o-'lduğunu söy[edı ve ~unları 
iliı\0(' e'lti: 

- infilaldan biraz evvel Kavak 
lıdere tarafından gelen bir otorno. 
bilden 2 kişi çıktı. AJJkara istika 
metinden gelen 3 ki~i ile yol ke
nannıcl<ı kıoınuştulaı·. Biraz sruıra 

bunlardan dördü vişne Qii.rü~ü bir 
otcımobile binjp git1i. Biı· tanesi 
or•da kaldı. 

İkinci şahit .-o!ör Fahri Uçar 
dinlendi. Şahit ınaznunlartlan Kor 
nilufu tanıdığını hadiseden hiraz 
evvel kendisini gördüğünü, parça. 
!anan Ömeri de hiıdisc gii!ııü gör 
düğünü söyledi ve şöyie dc-vam et. 
ti: 

- Otomobilime istasyuııdan ih
Üyar bir kndın almış, Kavaldıdc 
r.-ye götürü.yordum. Kadın yanım 
da oturuyorou. Yolda ikinci bir 
müşteri bulabilmek üm:dilc etrafı 
ma d·ikkatlc bakı~·o1:dıım. Eilen se
fareti önür..rl.c bir şahs1n kucağ1n 
da kırmızı bir bohçaya sarılnılj 

bir cis:rnıle vürüdüğ~nü görerek 
k.J,,na çaldm1 ve ken<lisine y•kiaş.. 
tım. Evvela aklırı~ etmedi. İkinci 
defa kıorne çalınca bana cli.kacatle 
bakarak hayır manasına ka!asıırıı 
yukarı dloğ'ru salladı. Yoo'a devam 
etti.ın. Kavaldrderede infilakı i~it
tinı. Hadise yerine gelince bô'r kaç 
dakika evvel gıördüğüın1 adanıın 
ortada ohnayışı dikkatimi reiııtı ve 
b';raz ielerrle şapkasile paJ,tosııntlan 
b:,. parçayı görünce infiliılııta par. 
aclaoon a<lBmın biraz evvel konu,; 
t~ğum şahıs olduğunu aııfadım, ay 
nı güın polliste bir çok ııesim!ızr göı;. 
terıl'di, oııa benz,ermi bulamadıım. 
Fakat ertesi pün gös!er.ıJen resim 
!er arasında tanıd1J11. Bu resim Ö
mere aitmiş. 

Şahit, Korniloau nasıl tanıdığını 
da ::öyle izah etti: 

Yazan: M. Sami Kara yel _J 

Tarihin tatmaz bir hükmü: Anadolu 
Haçhlar muhare.,.sinde de Hıriatiyan 

Avrupanın mezarı olmuştur ... 
olmak i>in enıela ta Jl.fıançıd<'-'<lan 1 
Ka!k:ıs dağlarına, İrandan, E4(a
nistandan Hindistana .. Kııl'kastan, 
Kırımdan Kazıma V<\ Urala- ~adar ! 
bQ;ı.'ii;k bit· Tüı•k ctünyasma yalnız 1 

. siyasetcn değil, ırkan 'l;c halll< i-ti
barile de hakim oln1a6ı icap eder, 

yeti t~ ... jh OOvun~·d ~f.r1nmerr'.stır. 
Tan1ı W.fl.e bir ~ey kaydetmi~'.or .• 
b~ ıiyasi feca;ı..e ve cn1.rik:i
lara rağmen Bü)iik Arya veci';;
rı Tüı·kü ya~•)<ır ve ktııdret.ile 
me\1c1::ttur. 

Yani, Ana<lolunun .sn:t.ı11 dre
tC'kliyen ve 'besliyen yetmiş !beş 
ınil'Y'Ollluk Tü1'1< rrkını or1adan 
kaldırmadrloça Anadoluıya kimse 
hU:kim olamaz. Sebepler açılktır. 
Siyasi sebepler gelip geçicidir. 
Asıl olan sebepler içti:ınai ve ıJiki 
toplıılll''< ve Kai!kas üstüınden sa
ğından ve solundan Anadoluyu 
kucaklıyan kesü TüJ'k Jt:ütleleı-i- 1 
nin zamanla Anactolııya doğru iniş ( 
ı· e mırlıncerct rorluklarıdır. 

Tarilı boyll11<!a AnadoluY>J gi
ren lcı- daima bir \'ÜX:ud-ıın eline 
k<l'nmuş g>bi kalmışlardır, Anado
lu 'bır eldir. Bu Şibihcezircye ikx>
nanlar sırt bünycy~, ı.ıikan ve ~s
kı'.ın olarak tari!hl bir varW<la sa
-bip damadıkça el içinrle müddeti 
muvakkateli olarak siyasi bia- ko
nuş yap .. biliıler. Zruıı.ınla sırt 

bünye, yani Kafkaslardan, sag
dan ve soldan Büyü!!< A.syanın 
yetmi5 beş mHyonluık iniş mulıa
cereti gerek fikren, gcre'k !ırsat
lardan istifade ederek yapacagı 
çullanmalartlan dolayı yaş;ya
nlaz., ve, bu, böyle olagelmiştir. 

Anadoluya hakim olmak için 
müınkümsc !bu, elin sırtını teşkil 
eden ve ta Mançukvdan, Ya.kut
tan, Mongdistandan tuıtunuz da 
Karadenizi ıkucaklıyan sahalara 
kadar roplu bulU'llan yetmiş ibcıı 

milyon Tü11k.ü kcsmc·k ve ortadaıı , 
kaldırmak Jiı:zımdır. Bu, müm
kün müJüı·?. Buona inılran var mı
dn·? .. Yetmiş beş nıily0n Tföl<'i.in 
cenazesini teçhiz ve lt-kfin ede
cek lıi: 5iyasi vad ',.r. nıevcudi-

Şaııki Roo:ıa, neden AnadoJu,·a 
hakim olamanuştır?. Kookıx:a fn-.
paratorluk ne<len hi.illmıünü geçi
rememiştir?. SC>belli a.şiı:clrdır! Eıe 
k011duğu için.. ıamanla B'.i'yüıc 
Asya.dan inip ı;;clcn Tibk !kuvve~ 
Jeri Kafkas geçitlerhıi ;!§art'< :.
ğıı· fakat emin sı2mtılarla Aıı .. -
dolu.ya huJüle bn)an. .ışlardı.· ' , 
bu gel~lerle el f!J'Sal bulı..-.p birlc
)irıee siyasi mfaic-vliyi ortadrıı• 
k.aldmımş.lardır. 

Tari.hln .şa~mc~ b.r lhü:k.ı-ı.~\ ve 
mevcudiyeti .olan bu :mcwu hoç
lılar m'!1harebe;inde de aynen k<-n 
dini gömcrmişt>r, Ve, Anadolu, lı:
.ristiyan Avnııpaıııu mezarı ol
mu;ıtur. Evet onlar İzırıij':i i:;;gı.l, 
etmişlel', Kastaın-0nu ve içcrilen
ne kadar yarım milymılult or<luo
larla hiiıkimane yüriiımıüş ve y ... r
leşmişler, fakat hiı,;bir vakiıt ~il'.
rar bulamamı~larclır, 

Iran büyük Selçctki İm.pard( •1''· 
luğu ve sırt Türklük, An;,<lolu
nun lxıızulan uç Tül'ldüğünü ta -
viye ederek s ı rttan de doğru sıu
mış ve ak~tu-. 

İJü yfıız sene durmadan zaman. 
zumaı1 Avrııpadan Anadoluya a
kın c<len hırisüya11 orduları a~im 
felaketlere u.ğram~5lar ve :, irt: 
emellerine hlll\ arrak olamaın , -
!ardır. 

Bir keresinde hırit-1.iyan ordu
lan kumandanları, kralları, p .. -
ı:ı:ızları bir arJya gelerek Ku<lü>e 
hakim olmak için Anacıoluya h .. -
hlm olmanın ydunu ara .. t:ı-mır 
!anlı. Vr:>, verdiklNi kara1· şu id ı : 

(De'(a.m 'Var) 

• Reklam Değil, Hakikat: -~ 

\ Yurdumuz.~ın h~· köşcstnC:.e dürüstıO.ıtü.. 
ı;cıı ıluğu ve b4ıl çeıitleriyle tan.nmış: 

Aırl Mobilya llatazaııaı 
gf'."'JT;fden ve bir I~~ alr.ıadan b;.;şka yerden 
1'1 O B İ L r A ı:mamalannı tavsiye ve 
muU~ka saJonlarım111 gez;melerı.nı r;.ca edcrlz. 
F.~ 1 t.~ua inglllz karyolatarı \-c A\-UStUl')"a san
d~J3 o:..ları mevcuttur. 
isı.,,bul Rıza Pa:;a 1~kcıu No. 6C hllmet Fevzi. 
TEJ,: 23407. 

DEVREDİLECEK i.ıniıtA BERATI 

c.Ç;ımurlu nuı,yilerin g;;ı2 veya yağ 

Jwyularında to.tbi!<:i• ha:kikındak1 itıtl
ra için inctısat Vettaıeti!lden istih3ai e
dilnıiş olan 20 Niısan 1!>32 tarjh vt' 
1394 N<>. Ju İhtira Ber~tırun ibtLva et
t1ğ1 1ıukuk bu .kerrc;: ba,skatilna devir 
veyahut ic:dı Türk~yede mevkii itile 
koymak İ<:>in Hrons d<lhl vcrilebilece-~i 
teıı:Uf cdilmdı:le olmakla bu hu.suı;a 

tuzla mahl:nat ed.in.u}-{:ık isUyenlerin 
Gawtad~. Aslan Han 5 inci kat ı - 3 
N-0. lara .müracaat eylC"Jrıeleri il!ın o
lunur. 

23 nisna ÇoC1tk Baymm.ıııda 
et:latl«nnı•ı seı·indirirken mille
tin yardım t•e >Şefkatile .Ke.{iöreıı 
Çocuk Yuı:a•ında büyiiyen, ba. 
,.ı·ııan yavruLa,-ı .Çocuk. Esirg'f!me 
Kuruuıu Genel Me·•kezi> iIOJYgı ;ıe 
hatırlcıtır. 

se ona b'•- Ş"Y diycmc-nı. demi'51ır. 

18.tlJ 
18.45 
18.55 
19.30 

1945 
20.15 
:?0.45 

21-00 
21.l3 
21.30 

:?l .45 

16 Nisan 1Y4'.l 

:.l':ifl, 

Müz:ıt: F°':J He~'elıi, 
Z·raat Takvimi. 
Mu:ıik: Bh- Ko;J<'erlo (Pi.) 
:P..lt:mleket St;etl Ayarı ve :\jar.1 
llaberleri. 
Atüı.~k: Yartı.\n Smler. 
Radyo Gaze~ ... ~ ı. 
?\1ahuı· l\'lnk.:JYıınd.,n Şarkı~c> ... 
Konc'1ft>'l (fX'Ml~e Saal.i ) 
Mü:;o;:k: $.J.rkı 't Türküler. 
Konuşma (J-lHviyc- Saati) . 

Mı""1<. Rad}' Setıioni O:x ·~ 

traııı. (Şer: D.'. Praclor.iusJ . ı. 

•- Ben ı:;tarnobilimde sefaret 
otoonobillleri tarafından kullanıl.. 

mış yanık yağ kullanırım. Bu yağ 
!arı dökecekforine ~förlerden r:ca 
ile alırım. O "ün v;şnc çürüğü bir 
otumobilin ki hu otomobil S.:ı.vyet 
sdareline aittir. Karşıdan geldiği_ 
ni gördüm. Belki içinde şoför yal.. 
nız:dır diye dik>katıli baktım. Kor
n.ilof ~förü:n vAn1.nıda oturuyordu. 
Bu arabanın numarası 320 d·.-. 
Kornilofun ve ~f~ün be.'jları a. 
çıktı. 

Kornilof, bu şahadete itiraı e
derek S<?fa:retin bu renkte bu· oto 
mobıh olımadıgını söyleyince Fah. 

Korn.ilof 30 ı;ahidin ifadelerm.n 
tamamen y8nlış olt:!uğunu ve kcn 
disinin Ankarada 320 numaralı o

l tomobile binmc<l".ğini ~iş '"' 
kabul etrnrmiştir 

C. lll. Yon Vel>er: EuryanU1e L'· 
vcrttirlt: 2 \r, J\_ M!oııart: 24 u .... 

cü Pi.an.o Kv1ı_cı·lıı.s-u. Do .1:1. l(;:·. 
Solist: Boo .... l.)ı;.!ı:-ııer. 

22.30 f\.'[eınlcket ~a Ayarı, Ajrır.! 

!i~l.Jcrlerl \·e ı~u n.alar. 

2::!.45/2:2.!IO Yarır.k ı Prr.gram ve K:". ... 
pa:-tış. 

ri Uçar atlcta hiddetlenercik: 
•- Böyle b .- ot.orn<>bil vardır, 

Ford markalı 935 modelidir. Rengi 
Vi~nc çürüöi.idür, fakat bu a:kranı 
bu otıoıru::>bilin reng;ni değiştırırler. 

Saat yjrrni ÜV'<.' yirmi dakika 
· kalm:ştı. ReL• ı:aklm g~c·ık.tıgini 

ve duruşmanın yarın (bugün) sa. 

1 
al ontla devam edileceğini bilidi
rerek calsı>yc nihayrt veroi. 

• 'l°"- -.,_;.•, '• .., • -... ~ ,,-,_,r ·-r .,.-'-, . +· ~ < ... • - ' -.. - . ...,- . ....,,. ,.._ 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRi P, 

~~.ı11 1 t'e Ba~1nuh iri Eten: I c·t1: 
P.a>h:e NC!>.r;)o·,ı• Dirc.ktüru 

Cevıltot KAli.~HlLGİ1' 
SON TELGRAF MATBA.\Sl 

ROMATiZMA 
N e v r a J j i, K ı r ı k lı k 

İCıUllNDA 

ve Bütün Ağrıları Derhal 
GÖNDE 3 KAŞ•~ ALl :'l!A BILİR. 

Keser 

• 

s 

s 

l 


