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Gızetcye cönıılerilen. evrak iade edilmez. 

i 
.... _. - - . ~ EN SON TILGBAFLARi VE BAliBRLEBi VEREN AKŞAM GAZETESi 

Almanya için j 
SON KOZ •• . 
Bu ilkbahar 

taarruzunun 
sonuna bağlıdır 

Almanya bu ilkbahar 
taarruzu ile ölüm veya 
.kalımını gağlıyacaktır. 
Bunun içindir ki yapa
cağı taarruz bamleısinin 
kendi hesabına taJı:ay• 
gelir -tarafı yoktur ve 
bütün tedbirleri buna 
göredir. 

ETE/il İZZET B':.N/CE 

Anharadan: 

Başvekil'in Gaze-
- - . - .... 

tecilerle Hasbıhali 
Hariciye, Dahiliye ve Ticaret 
Vekillerinin de bulundukları 
toplantıda gazeteciler yurt me· 
seleleri etrafında tenvir edildi 

Ankare, 17 (Telefonla) -
Ba~v.ıkilimi:ı Dr. Rdik Say
dam, düıı . Halke"inde Anka· 
ra, İsiaıı'bul, Adana, İrmııir ve 
Balıkesi r gazeteciler;ni kabul 
ederek kcııdilerile umuınl va
>:İyet halı:luııda hasbi•haldc bu· 
luaınlll!hır. Tottbntıya Bari• 

ciye, Dahiliye ve Tkarcst Ve
killeri il., Pnrti Genel Sekre
teri B. Fikri Tüzer, Jllaliıua.t 

Umum Mü.ıürü B. Selim Sar
}ter de iptlrak etmiştir. Başvc
lıil, loııa bir hitaıbe ile ıtnplan
tının seiıelıhıi anlattıktan .. e 

(.Deyamı 3 ·~ ~e) 

'---~--~---------------~--~.-J 
Denizaltı 

·İnşaatı 
Amerika Meclisi 909 
milyon dolar tahsisat 

kabul etti 
Vaşıngton 17 (A.A.)- Mfunw

siller mcelisl ooman 200 bin toni· 
J.ato tutan <lıe~ >nşası için 
909 milyon doh- tiiilısisaıt aıyıran 
'kanun projesıni taıschk e1ııniştir. 

Amerika'da 
şeker vesika 

ile verilecek 
Adam başına haftada 

yarım libre 
tevziat yapılacak 

V a.şiP.gton 17 A.A.)- Hükiimet, 
1Bllr!eşilk .Am€rikada ihaıfltada ro
dam başına yarım l!itırelik ~ker 
vesika-Jaıı1 daığı·tılacağı.ıı.ı bugün 
bilclimnişti:r. Şekerin vesiık:aya ta
bi tutulması işi bu ay içiirulie baş.. 
lıyacakttt. 

Bütün otomobil· 
lere de el kondu! 

Bunun için 5 milyar 
Dolar öde"ecek 1 

Yeni Vişi 
Kabinesi 
La val bu gün iş 
arkadaşlarını j 1 an 

ediyor 
Londra 17 (A.A.)- B.B.C. AL. 

marua:rla teşrıki onesaL eden La
va) yt>ni kurdlığu kabinedeki iŞ 
a:rlkada,.<Uaırırun illimlıer'mi 'bu,,"Ün 
i'lan edecek.titr. &ki lııabine bu
gün Vişide roıı defa olarak tupl2• 
nacaktır. 

LEVAL'in 
·tecavüz 

Politikası 

Hür Fransızlardan 
müstem!ekelerin ge· 
ri alınacağı ve Suriye
nin de he d e f teşkil 

ettiği bildiriliyor 
Va,şingtıon 17 (AA.)- V~iden 

alman ~1 m.a'hi\)1etteki habe-r
(Deva1.u 3 üoıcü Saıbifedre) 

'FRANSADA 
karışıklıklar 

Normandi'de Alman 
askerlerini taşlyan bir 
tren yoldan çıkarıldı. 
Lil'de taarruzlar oldu 

1Ynısı 3 iincü Salıiıede} 

.,,. -.. ;· 
~· ,' , \ SUiKAST .DAVASI 

J 

C-Z.,k ~'u hıırelitm:a &it resim-
1enleıı: FiHpinlerde pusuda Her• 

!iyen Japon askerleri 

FILlr,iNLERDE 

JAPONLAR 
yeni bir ihraç 
yaptılar! 
Vaşington 17 (A.A.)- Harbiye 

N azı<•lığınm bir tebliğinde bild'i,. 
rildiğ;ııe göre FilipinkrC:., Japon.. 
lıar yeni bir il>rac hareketi yap. 
mı'§'laro>ır. Hlll1p gemiletlnln lhi· 
rr ayc!erim<l·CI n~ltliye g.ernilel·in
oen Filipiııierin tam orta.mda 
bulunan Kan~ ıaıdasına asker 
çıkanlıııı\11-ıT. Bu ada Luwn adası 
ile Min<l<>nea adasının ortasında 
olup muka vemm edi lmeikıtecl.ir. 

OçONC0-1 

CEPHE! 
---,·---

Amerikadaki İngi
liz Ataşe mi literi 
Avrupada üçüncü 

1 

harp cephesinin 
açıldığını söylüyor 

1 
Londra, 17 (A..A.)- B.ll.C.: 

Vaşingtoudan bildirildiğine j 
göce Amnika hükfımeti nez. 
dindeki İngiliz hava ataşemi
füeri ~önton gazeteciler l>ir
li.ğinde ::ıeyauatta bulunarak 
Alıuanyada ve AJıuan kon-

i 1 

trolü altındaki işgal edilnı~ 
memleketlcr<le İngiliz tayya
r elerinin OOmlmrduııaular:ının ı 
da.ha fazla artacağını söyle. 1 

.ıni.ş ve ş11ııları iliıve etmiştir: 1 

•- Bilvaı;ıta bu, Ruslara 
j 1 büyiik 1ıir yardımdır. Yaptı-

ğı tesir ililıarilc buna Avru-

~
ı pada üçüncü lbir ilıarp cephesi 

de açılmış deneb..i!ır., 
- - - -

On bir amme şahidi malıkeme
d e neler anlattılar? 

1 

''Boşnak,, diye tanınan gencin Lozan / 
apartımanındaki 14 günlük ikameti- Po
lonyalı mühendisin Rusca şehadeti - Fran
sızca ocası Madam Şartye - S_üieymana 
~====biletilen ustura====="*' 
Süleyman : - "Abdurrahmanı ~ornilofla benim tanu;br
dığıma yemin ederim,, dedi- Omerle ilk konuşma - Ab· 
durrahımanın vekili "' Müekkilim TUrktür,, diyerek Pav-

lofun miiliyet değiştirme isnadını reddetti 
Ank.aradalci suiıkast muhı<kc me... 

•inin dün öğleye kadar devam e
den celsesinın tafsilatını dün oıku
yucularırr, ız-c. bldirmiştik. Bu cel
senin huliisasi!e öğleden oonı:ak.i 

celselHin tafsilatını <la .bugün ya
~rll'Z: 

D~nkü celseler şahitlerin din
lenmesine tallısis olunmUJi ve ev
vela Adliye V ekılleti motıöroiil9Ü 
Kanmaz, mü~eaki!ben de elinde 
bomba ile parçalanan ömer To
kadın Ankaro.<la oturduğu 'Tuıııs 
oteli katibi Bakir ve mcııkG.r otel 
müstahdemlerinden Halit dinlen
miıjlerdir. 

Bunlardan Kanmaz., bombanın 
Von Paıpen 'in önünde patla.dıttını 
iddia etmiştir. Halbuki evvel'ki 
gıi.ln dinJ.en.Pn sah;: Erıyan Bi-eü':'Yl 
arkasın.da patladığını söylemiş 

olduğundan ikisi yüzlıeşt~ 
lerdir. Bu yiizleşthtimede her iki· 
si de söylediklerinde ıerar etmiş
lerdir. 

Taros oteU ikiitiıbi Bekir, Öme
rin telefıonla, telgrafla aranma
dığın ı , otelde sakin bir !hayat ge
çirdiğini söylemiştir. Halit de; 
Vak'a sabahı ctelden çıkarken Ö
merin elinde kutu vesaire gör- . 
mediğini beyan etmiştir. Halit 
maihkıemeıde dün şahitlik yevmJ. .. 
yesini i$mnis w :t.5 f'Ü'l hesabiJe 
beş lira verHmesi kararlaştml· 

m~tır. 

öCLEDEN SONRAKi 
CELSELER 

Öğleden sonraki .:elseler ilıak
lı:ın<la Ankara muhabirimiz §11 taf
silatı vermektedir: 

An.kara 17 ( Tu;.ci· m la ) -
İkinci celse, saat 14 ü 10 ~ 

açıldı. Şa:hut Ah Çelik diııılen.di. 
Kendisi Turos oteli Jrapıcııs,,;lı.-. 

Maznunları l.anımallııgını, .takat 

Mazmın.'ard""1 Süleymruuu l\.nkarııda, 

Qa!ıştı,ğ> beııber salonunun dünkü ceı... 

ıoede sllbiıt sıia1:ile di.nlenen sahibi 
İSMAİL 

Ömeri tamcbğım, Öıneri..-ı otele 
1 şuha t1a gel<l;i,"in1; şı.ııbatın 24 
üncü günü gitti,ği'lli, a.kşaınhı 
Qtelıe Eil'ken gelc{ijğ:öıi, sinemaya 
giottiğini söylediği ıbazı gecelerde 

ise otıelıe oo bir buçukıta ge1diğı
ni, otele gm,nken, çıkarken ek.. 
seri-ya elinde gaze<tıe olrl'ı.ığunu, ü,. 
:ııerin<l:e tııb3Jl>Ca veya kutu gibi 

bir 'J<'Y göl1I!wd iığıni söy:teclt Ö
ımer;n Wlıoğrafı kıendisine göste-
rilince de (<>vet. ıburlur) dedi. 

:BEŞİ.~Cİ Ş.ARi.DiN 
ANLATHKLll:Rl 

Bundan sonra şa'hi.tlcrd~n po. 
le; memu ı"tı 'K izrn Özıe·d.l:ni.r ç-a~!,... 
nLdı. Kava.klıde.re karallrol mu
rettcbslın.dan olan şahit, lı:ic, .
)"e'tinin teSbiıti.ıUı mıüteak'p ma _ 
n unları tanl'!nadJ ğı m., had'~<' gü
n,ü Kavalklı nQk'!.aEınd:ı nt:i:~:tt 

cildugunu, Von Pap€nın ge<;ET~k 
sefıi.i"ete do!,'TU g•tt:ığini görtlüğÜ

nüı, beş dakika soıı.ta <la b'r irıfi
lfrk sesi işittiğini, de~hal karako. 
J.a telelkın ederek aml;rlerini çu. 
ğırdığını, fak•! lJ<ükd'ği )CC l-"l1 
göMüğüı1e ·göre. '.h~'tlisc ıma~1aDi 

ile Yon Pap<!n arasında 10 • 15 
metre kadar mesa~ buJunrluğu. 
nu, in:filalc.ın büyüık elçinin önün 
d'C vuku:ıı geldiğini \'" Von Pa,x;
nin y<:rden kalı.tıgını görrlügünei 
söyledi. 

İddia makamı, Yon Pape"lı~, 
<luiımi i'kaınelg:Jımdan ne zaın, n 
çıkia.ra.k ne zaman se faretJıa n-e~ ~ 
gitt~ğ!nin şa11itten sc:rru.1m·as1!1ı is
te<li. Şahit, Alman bü'Y'ilf< el:;i~.
nin dai:ma dokuz buçuk, on ar _ 
s:ııı.da i.kametgiiınınd~ n ç::ıkarak 

stfaretıhan&ye gittiğini, baz: g:.in· 
lcrsc wkiz, sek.iz bu-çt..ı..k ar~· ı:ı:.I:ı 
spor elbise gi~~.:?~~< rl\'3 g:1-
tik1crini ·gö:-düğünii, ö,-._e;.i 
lhiç 'bir zaıman gönnedi ~i gı-

(De\.'arrı 4 üııcü Sahilcdl') 

=============-~-===========================~======' 

HALİFAKSIN 
BEYANATl l 
Amerikadakı İngiliz 

s~firi harp 
gayretlerini anlatıyor 

Frarsaya hava 
taarruzu 

Dünkü akınlara 400 
den fa z 1 a ta y y a r c 

iştirak etti 

Avrupa hubinin. neticesi mu· 
Jıakak ki, bu ilkdıahar ve yaz •Y· 
lan içinde Sovyet • Alınan <eplıc
tindıı cereyan edecek muharebe· 
Jıin sonuna b~ğlıdır. Bunu Alınan· 
lar da, Rusla r da iyiden iyiye an· 
hyorlar. Sovyet R1151Yn bütün kış 
boyuaca Almıııı kudretini ııu,ıa. 
lamak, Ahnan hatlarını sökmek 
için elinden gelebilen herşeyi 
yapmı~tır. Karların çö7'iilınesine 
mukabil çamurların ve batakılık
ların bütün kıvamı ile mevsime 
hakim olmesına rağmen Ruslar 
yine durmadan cephenin her nok· 
tasında saldırışlarına devam edi
yor ve Alman genelkurmayının 

pianlarını altüst etmiye, Alman 
ordusunu bttlnnduğu yerlerden 
ıökmiye, ordunun mancviyatı.nı 
b02mıya ~alışıyorlar. Sovyet or· 
dosunun bunn Y•ı>arken ıbiitün 
kuvvetleTini hu yola tnhsis edip 
etmemi~ olduğunu önümü7Jdeki 
haftalar belli edecektir. Sovyet
Ierin bütün kuvvetlerini kış ha
rekatına tah,is ederek geride ted
blrsb: ve ihtiyatsız kaldıklarını 
iarzebnek müşkilldiir. Böyle bir 
vaziyet ancak Sovyetlerin kış ta· 
ırruzlarındaıı büyük ümide diiş

melcri ve her tiirlii var ve yok· 
!arını cepheye sürmeleri ile müm
kün olabilir. Almanlara gelince, 
Almanların her türlil maddi ve 
manevi kudretlerini kış aylarında 
tasarruf ederek ve hatta takviye 
etmi~ bulunarak ilkbahar taarru
zuna hazırlandıkları gözöniinde· 
dir. Almanya 1942 ill<!bahar ve 
yazında Sovyel Rusyayı bebeme· 
hal yenmek, ordusunu imha •eyle
mek, birliğini parçalamak karar 
'Ve azmi içindedir. MiittefiJderinô 
de bu uğurda seferber etmiştir. 
Almanya, takdir ediyor ki, her
leY kendisinin şark cephesinde 
kazanacağı :taferc 'bağlıdır ve 
dünya harbi içinde bu yılın ilk
bahar ve yan içinde oyntyacağı 

rol soııı lro«udur. Eğer, Almanya 
Sovyet Rusya ordusunu imha ede
mez, Sovyet birliğini parçalıya
ınaz, Sovyet rejimini yo!k ede
me .. e kendi takatinin sıfıra dii· 
ıeceğini vıı harbi kaybetmiş ola
cağını takdir ediyor. Bunun için
dir ki, Alman ordusu niıhayet bir 
ay içinde ·l:>aşlıyacak laarruz lıanı
lesi ile Alrnanyanın ya ö]ümiiuii, 
yn diri.mini sağhvacaktır. Alınan
ya ve Alınan milleli için işin şa
kaya tahammül eder. gelecek yıl
dan istianeyi ümit haline sokar 
hiçbir taraf kalınanuştır. Avru
pa kıt'ası içinde nihai mücadele 
herhalde 1913 den önce vukua 
gelmiş olacaktır. Bu mücadele so
ııuııda Almanya maksadına ermiş 
bulunursa şiiplıe yok ki harp bit
ıniş olmıyacaktır. Ancak, mii<:o
dele Avrupa lıatta As)>a, Şimali 
Afrika kara, hava, denzileri dı~ı
ııa t.aşnış ve Okyanu;J~rda hızı

nı ölçme yoluna geçmiş buluna-. 
•aklır. 

Ve~ngtmı. 17 (A.A.j .._ Reis 
Ruzveltin büılıün oromobillere el 
koyınıasına itin veren 'bir kanun 
teklifi eyan "™'clisinc tevili olun
mu.ş!tır. El lkaııan otomoll>illerm 
bedelini öcleme k üızıı: re 5 m<Jıy ar 
dolar ayrılmı:ştır. 

o---

20 yaşından yu
karı Amerikan 
KADINLARI 

[iç E R Ç E V E Necip Fazıl KISAKÜREK ıı 
yet Rusyanın çıkacağı ııem ol· 
maz, paldır kiildiir Avrupaya 
ihraç iJıaşlıyacak; •kuvvet mu· 
vazenesi üntltsiz g.öri.tniirse de 
anlaşma ve uzlaşma kapıları 

açılacaktır. ikinci takdirde ise, 
he.ııı Sovyetleriıı, hem de Mih
'7crin ıb ir arada "e birbirine 
karşı tasfiy<>leri ı>Llııı gerçek· 
leşmiş olur. 

Vnşington, 17 (A.A.) - İngiliz 
Sefiri Lord Halilaks bir heyanot
ta bulunarak mütfefiklerin iıarp 
gayretlerini >:nlatm.ış ve: 

Loıwro , 17 (A.A.) - Dün Fran
sa şintaH iizcrinrlc öğl ellrn ~onra 
yapılan hava taarruzlarına 400 

den fazla Spitfcir u~ağı iştirak et 
nUştir. İngiliz hava kuv\'ellt•ri 

Bunnn tanıamile makUsu olan 
~aziyette, yftni Sovyet Rusyanın 
Ralebe•i takdirinde ise yine Av
tupa k>fası üzerindeki lıa.rlbin 
fiilen bitmİ!; sayılacağına peşinen 
hü.k.nıetmek le bi9hir mahzur yok
tur. Çünkü, bütün imkanlarını se
ferber etınesine rağmen muvaf· 
fak olanııyan bir Alına ... ya iakat
ten düşmiiş ve harbi kay<betıuiş 
"!araktır. Bu itibarladır ki, Al
tnauya hu yaz ya Rus cephesin
de lıarbi luızaruwya, ya pes .. de
llıiye mecbur ve ınahklımdur, 
denildiği vakit hata veya ınüba
l~liaya sapılmış olunnı&ı<. 

Gönüllü olarak de
niz geri hizmetle

rine allnacaklar 
Vaşington 17 (A.A.- .Anıer:Jrn 

mi.iınıessiller meclisinin kıaJ:ıul et. 
tiği bir kanuna göre yrnmi. yaşın.. 
rdıtn yılkaTırla bulunan ilıeT ka
dın deniz geri Jtizmetlerin!cle kul
lanılmak ü:rere g&nüUü ol.aa-ak a
lınacaktır. 

Meclis Ruzvelte birione> @rece. 
de önemli ~ ve sair madde
ler tedariki için de salahiyet ver
miştir. 

Bir hakim taban .. 
casını karış.-

t ı r ırk en öldü! 
Ceyhan, 16 (H~nsi) - Burada 

bir kaza olmuş, Ceyhan hiikim 
mwn·ini Fcluni, kendi tabancas1-

Jpc,·om1 3 ünoli Sahife<le) 

Yetişmiş İngiliz • Amerikan 
ordularınt en aşağı 4 mi~·on 
kabul edelim. 

• 
Geçen senedeıılıeri deındı:-

rasyaların kazandığı luı.zn:lan

ma ve tamamlanma fırsatının 
da onlara, havada, yine en aşa· 
ğı Mihverle bir miisavili!k te
min ettiğini, fakat bu kuvvet
lerin henüz kullaııılnuya baş· 
1an.nıaılığw d~iiııe'lıiliriz. 

• 
Demokrasyaların Uzak Şark-

ta ve Afrikada!ki uygunsuz va
ziyeti, her şeylerini merkeze 
bağlı tutmuktan ve nmai ham
leye ınerke:ı.dcn girişmek ve o 
güne kadar her kayrba göğüs 
germek fikrinden doğuyor. Bir 
se.nodenberi şurada, burada, o .. 
udaki kayıplarına rağmen de
mokrasyaların, S<>n bir ümit 
bağladıkları lrir nokta fu:erinde 
ve sessi?'"'! sadasız hazırlaunıış 
ol.ıu.aları lllmı ... 

G 
Öyleyoe laarnıu nereden ve 

ne zaman ı;eçecekler? Alman
ların hiiiün kuvvetlerile tek
~ar So\'yetler üzerine cııllan-

ÇEPÇEVRE 
nıasındıın sonra mı? Şimali ve
ya Gnrhi AHupa loyılarıudan, 
yalıut Avrupawn ceuııbıından 
nıı? 

Nereden oluua olsun; fakat 
Sovyetler üzerine Alman hii
cumunun kat'i neticcsjııi sezdi .. 
recek bir gün doğduktan soıı-
ra ... 

• 
Demııkrasyalar, Mihver yii-

kü.nü hiçbir zamaı. Sovyetler
le ve müsavi hak ve talih şart
ları a~tında paylaşmıyacalııtır. 
Demokrasyalar, Sovyetlerin 
omuzuna devrett;k.leri yükü, 
neticeye kadar, yahut netice· 
ye pek )"akın bir füıa kadar, ay- . 
ni omuzlarda bırakacaklardır. 

• Bu yaz, ya Sovyetleri.u lıe-
men deVTildiği, yalmt dalıa bir 
kaç mevsimlik mukavemet im
kanını muhafaza e~tiği görüle
cektir. 

Bi~inci takdirde, Mihverin 
ku\'vet bııkiyesile denınluasya· 
lar arasında muvazene ümitli 
görünürse.. ara yerden Sıw• 

• 
Fran•anın artık Mihvere 

bydınhnası. Şark cepfresinin 
alacağı son nelkeye göre bir 
İJ?giliz - Amerikan lhracnıı Öll· 
lemek için. .. 

• 
Ben, Uzak Şarktaki lbüyük 

muvaffakiyetlerine rağmen, 

Mihverin dainıa me~kezi şekil
de bazırl•ıı.an dcmok~asyalaro 
karşı ~yetlcri lıir hamlede 
1•e kendileri yıpraıınıaksıun 
deviTmekten başka ümiiJeri 
bulunmad1ğına kaniim. 

• 
Demokrasyalar •·e lınlıta bü

tün Avrupa dünyası için en bii.
yiik tehlil<c JapoıılaTdtr. Buna 
İngili:ı..ler kadar Almanların da 
dikJmt ettiğini tabıııin edelim. 

•- Br>tanya hava kuvvetleri 
semalardan 10 •biıı diişınan tayya· 
resin i defct111.iştir. Bri:tanya harp 
istihrnlatmın yüzde sek.seni h•· 
rce gliındeTilmekedir. ı 

Gemilerde yer l1ulunduğu tak
drd Britanya askerleri dtlnyanın 1 
stratejik nok.talanna ~cvkolıın
makadır1ar. 600 İngiliz gemisi de· 
nlılerde deniye va:ıif.,,;ini ifa et- ı 

(D.,,,·am1 3 üocü S:ıh ferle\ 

b<ış Alman uçağı düşürmüşler "' 
birçoklarını da hasara uğral.nn-;. .. 
!ardır . 

---o---

Fındıklıda 
Garip bir 

kömüı· satışı 
~ 

Çini mürekkeple Dün gelen 50 bin kilo 

yapılan sahte mangal köınürünün 
km ek kartları ! 1 p_er~~en.decilere tev-

e . . . . zı ea1lmıyerek sa tışın 
laınir 17 (T€lefoııla)......ı lkiçeş.. b" d d . 

melikre 'Halimin fırınına gel.en 1 r e p o a t e k s 1 f 
iki kı;. ta.rafından verilen ekmek olur.man şikayetle r 
•kartlaruun sallle olduğu §'iiçll>e 
üzer>ne fı.rınlara gizlice konulmuş d o ğ u r d u 
olan iaşe menmrları taraıfından Dün ve bu sabah Fındıklıda 
görü•lmiiştür. Şalıinynn nanunda birisinin dcpo-

Bunlar tutu~uştw-. sundu yapılan garip bir kömür 
Yapılan ,ta:hl;i!lq:ı.t som;<nda bu sntı<ı ,sikityetler te\·lit etmi•tlr: 

ık.artları Faikpaşa rrıah.al1ıe:;indı~ ); .... 
965 ~!1ei rokakıt.:..· 8 numa.r&.d'a otu-
ran Musiafa oğlu Bu"han YaiJkı-
ı.ı:n lhaoZJrlad:ğı ve kar~la-m cb 

(De\:am1 3 üııcü. Sa..h:fecı~ l 

Nuri _t\ğ,·:ılı isnıinc?e bir nıo· 

törcii molörilc Fındıklıya 5G ]ı:n 

!Jlo nıaııgal kö.mü.rü gctirı.J·,ıir. 
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HALK FiLOZOFU 

ÇHUL HAZİNE 

Sayın Vdi \'e Belediye Rei
giıul~ geçen paz.ıır günü Şilede 
bir tcdki.k gezi~i ppmı'ı- Gaze
telerin ha her verdiğine göre 
lbu gezinti hayırlı bir de netice 
verınşlllr. 

Şilede bir loooperatif kurula
cak. bugün ülnıilş bulunan, ve 

ilenin ç.>1; eski n güzel ze
nanti olan b~z dokuma işi ihya 
edilecektir. Bunun iç.in de el 
tezgilhlarında bez imali yeni
den 0Tg>1n'2e edill'cek ve lü· 
rzumlu ipt;dal madde tedarik 
olunaca.!\t1r. 
İstanbuluu yalan kazası, hll· 

güne !-:adar ma11lesef dikkat ve 
alakanuz.ı cekmc-ıniştir. Uallıu
ki benim ~hsan çok sempati 
du~du.ğum Şile İ.Laııbul içiıı 
bir lıaziııeı! ir. Bezlerinden baır 
ka, onun organize etnıtıni.z ta-

SIRAYA 

RİAYET 

Tramvayda, npurda, iaşe mad
deleri tewiinde vesair yerlerde 
sıraya riayet edilmesi şu günler
de yeniden ıncvzuubahs oluyor. 
Sıraya ra21 olan insanlar çok 

azdır. Biz sıra) a giruıeyi pok sev· 
mi~·oruz amma, >lla adamlarııı:ıız 
ıpek çoktur. 

BALIKTAN 

REŞAT FEYZi 

nın gelen biJvı>k Juşnıel1eri 
vardır ki, bugüne kadar İstan. 
bulun yardun elinden mahrum 
kalmL~. Meseli Şilede odun· 
cııluk ve .kömilrclilük çok ip
tidai bir tarııda ya,pıhr. Eğer b
tıııı.bul bu işi organize etse, ge
çirdiğimiz k:ıştu olduğu gi!ıi 
yakacak sıkıntısı çclımez. 

Bundan ba.,w Şile biaobnl· 
d11 bulunmıyan harikulade ne
fis bir plaja sahiptir. Nomıal 

:ı:amanlan:ı avdetinde Şilenin 
u plijından nasıl istilade edi

leceği de düşüııiihnelidir. 
Hulasa, Şile İsl.aobul için 

çok kıymetli, fakat meçhul bir 
hazinedir. Onu istimıar etmek 
htanbuhın birtakım ihtiyaçla
rını, Şilenin de refahını Lemin 
edecektir. 

ESNAF 
Cemiyetler 

Ticaret Müdür Mua
vini cemiyet erin lağ
vedileceği şayialarını 

tekzip ediyor 
Bir :ı.k;Lan gaoıetesi esnaıf c-enıj,

yetlerinin kaldırıhnaııı ha.kkında 

rnıntaka ticaret müdü;lüğü tara.. 
fından Vek:ilete bir rapocr gönde 
rlidğini haber ~"1.ir. Fa.kat 
mm taka ticaret ımödfu muavini 
Sıırrı bu haberi kat'iyet\e tekzip 

eş ur galatasaray 
a.rakoı banası 

İ.3tad>ui Umımıl Mecl!.91 ~1-. 
dBlı:t ın<Şıur Ga.l<.tasaray kar:>kolu b1.
nasıııı >Aro!Ake karar verdı. &na SO.. 
mer Bank.Lan 83600 lirb(Ya ve an &eııe
de on talo.Mle ve yli"«!e ııç Wzıe Qden. 

mıe.k üze.re satın alınıntı.ıota<llr. 
Bu hlna. .İsla.obulun en esıd ve ta.. 

nmml'} yerlerinden ba1d.ı.r. Ü:ıerinde 
U2Qı zama:ı bir ook: roiRıelceoe'•r ol
muş. mutrtelif de\irlerde. muhtdr 
r..,rnl dainler 1'1.ra!Jndan türlü şekJO.. 
lerde kullanıla gelmi(-t1r. B:n& SO<ı za
manlarda artık çok lxJo.ın&>z ve harııo 
bir hale düşmi!;tü. Şi.mcli lse i.ııhJclam 
teb.likcBi gösterlıyordu. 

Bel"'1i;ye bugün bu b0oa71 yıktır. 
lnııkladır. Bey<>ğlu caddesınin en UJa. 
balık ve müılı= bir leliili:I nokta& olan 
Ga".!ıtas&IılJ' öııü, ş.lmdlye k<ıdar ,......_ 
lese! Aht.yacı k~ılaınıyacak kadar 
d'lT b1ır vaz'.yetıte idl. Yapılan ihrazla... 
ra rağmen bu eskti karakol binaısınm 
hemen ist.ml<iki bir zaruretti. 

Ş;mdi blna yıkılınca c;.ı.;.;r.-,.,,. ı;.. 

n !l bır parça olsun açılı.ı.calt ve ~ 
bu en m Wtirn ııokta6ında seyrüsefer 
biraz dıı.l>ıı munu=m bir hıı.le gele. 
ceJrUr. i.erde karakol binası .ile G
ı&sııııı.7 Lisesi arasında sıkışdı: kalnuo 
bulunan bar D<i diJk.lclnın el& ltmm.lliil< 

· edllm<.WJ.e .kat'I zarur~ h86ıl olaca«ı. 
f!lph~. O vakit bu saha daha 
mu.....ı bir ıı<:kle sokulm\19 olacaktır. 

Gal:aıtasara;r karakolu btlasını:n ia
timWdni şimdilik zamansa bulanltt 
va<". Bu işi nomıal devirlerln ıwd,..;. 
ne pa-akmayı telclif edi;rorlar. Fakat 
bina """'1hi bulunan Sümer Banıan 

yaptıjtı tek:lil haldka~ k.açırılmaeı 
ya'Zl.k olacak b~ şeyodir. İtl16r ve ~ 
:WC lş!Crillin hıı.rp oonuna bın!cılrrwn
ruı blız .ı., şldck-Ue tara.i'larız. Ancak 
ldıralool 'l>U...ının aatın alınması p.rl... 
ıannı te1.klk edince ha.ıdlnı1en bu fır-
63tı keçı.rm.aıı'la akıJ. ve ııönlil razı ola-
~r. 

R. SABiT 

GÜBRE 
ederek bir muharrJimi2ıc şunlıan !========--=~~~==== 

VNilcn haberlere g5re balıktan 
&un'i giil,re yapJlması düşünülü· 

yor ve bunun i~in de bir fabrika 
kurulması eb:ııfında ted.kikler ya• 
pı l ıyormnş. 
Şu sır:ıda yemek için bile bol 

b~lık bulamıyoruz. Sun'i gübre 
i~:u bahğı nereden bulacakJar1 

anLmıyeruın. 

LONDRADA GIDA -----
TAllDİDİ 

Harp dolayısile Londralılar da 
birtakun iaşe tahditlerine tabi 

1 
tutuluy<>rlar. Ajansların verdiği I 
bir telgrafa göre, yemekleri iiç 
kap olarak tahdit cd.,.,ek hır em• 
rin nc ... ri beklenmekte imiş .. 
Yalnız iic kap .. llel>'i bu ka· 

dar ... ZavaLh Lon,lralılar, c;<N< sı

Jrnıtı çelciyorlar! 

Z.\VALI..I 

FIRI. "CILAR 

}'ırıncılar LHlkodarlara nıüra· 

caut ederek ekru,·d. satı~ııun ken· 
dilcriı..Jcn alınmasını, fumların 

sadece ekıınek imal etmesini, bu
günkü haldG çolı: ziyanda olduk
larını bildirnıişler .. 
Zll·allı !ınııcılar .. hele sıon se

nelerde ne lı:adar çok ziyan edi
yoıfar .. bari kendilerine yardım 
için elbiı:liği ile tcşcllbüso geç· 
şek. 

AHMET RAUF 

Ri;ftü Ar.u lzmirde 
.L. ımx 17 ('l•te,'lanla)- Sabık 

LoOOra b(zyiik elçiıntir. Dr. Tevfik 

R# ü A r;xc; aknlbasını :d y aret 
.çill ~ .• ~ gc!miştir. 

~ylemiştir: 

•-Ne esnaf conüyetleriniın kal
dınlm<ısı bahis mevzuudur ve 
ne de bu şekilde Ankaraya bir 
rapor gönderilın.ıştir. Bu haber 
U<.mamen uydurma ve asılsızdır. 

Dalro:nız esnaf cem.iye<t.lıeri bü
rosu şefi olan Kazım Yorulıınarla 
anürakip Ferit Cemal An.karaya 
böyole bir ı~ gı(ıtümıck ıçın 

gjtmıış deği'llercür. Bunlar; eımat 
caıniyetlıerinin bu yılki l«>ngre.. 
'lerinin btımesı .ınüruısebetiic An
karaya kongrele."e ait raporlan 
göti.!'rmü._'llerdir ve ya.landa avdet 
edcoceklerclir. 

Küçükpazar Çocuk Eai-:-geme 
Kurumunun müsamercai 

Kı.içü..opazar n<ıhıy~si Cocuk E
sirgC'!Tle Kur'11rttt tarafından Ço
cuk Bayr&nıı rr:ÜT.asd>etLle Şclı 
7'.:d<cbaşında Turan tiyatrosunda 
'bu ayın 23 üııcü ~mu akşamı 

Z'f'ngin programlı bir müsamere 
tertip edflmi ir. 

İllaırektıe:p 1 eı- bu 9Cne sönıestr tatili 
,.a.prrı.ıı.m~a.r. Dersler 3-0 l\li.lyl.iQ ka
dar devam edecek. Yeni b.r teklitte, 
bu sene sömestr tat'linln Çocuk Bay. 
r.ımllWi rast•ll'·'.n a:ı Nlsand.a yapı.1.
D".aısı tl~ri SÜ riilnıektıed i r. 

Bız de bu leklJte ~ ed.jyQruz. 
Maarif Veldlli11ı 23 N»anda WtmeJı:.. 
t<I> yıwrulaı ına dinlenme fırs<l'lı verl.r
ae, herhl.\cte ook yerinde ve faydalı 
bi<- lıı Y"i>llınş olur. V.,,,Wce!t bir haf
talık bir tGlilde Çocuk &trnıııu da da.. 
ha ~ :oevk. ve lxY-'<"'11'. kutlanır. 

BfJRHAN CEVAT 

,-------- Edebi Roman: 95 'l 

eni Unutmadım l 
R J 

11:e .• a<tıl.rr..!u ~r.lil:n iç.cDe dtt!u. dı!- t 

riıD bak~ "r. nrada b~ ~l\.iıl ve .d.oq j 
p .. ı gu. e ı;aı~ı.yordi.l~ J.?a.k ka- 1 
lı?rca ın.l.:.&:.nzJt istenııyen b:.r m 

·E'C!Uut ve eaıhın.ı.z.ı.a;ını g~i:l'd!, 

F zıt ş; "'vi: ci:d'tlt konuıuyordu Blt 
n1 m. O{t .. Nuri Yı' rnr..z.. kafa:!ıının 

J.Ç nde", b r c..CQ...ıntn böyle n ıl d"'W
bılrl"ep .sua.10.1 u; ·ın uzun Wı:Jl et-
ın e mE";l&U•du. Arsda bi.r ~ n:.r.. u... 
c:ı:_.J. k.xla: ge!~n, kc dine h:ı.s Şll:ıca.c.ı 

ve tc k.:.11>.Je c · 1 lt'r.cı~ guç uk~e z .. p
tl'\i.Yor: 

- '\"Wıu.. b'.!ı',; n ,.,a ç ğırmıya.cak 
m n ..,, ~r ~ •yordu. 
F· :aıt ııenJ"11 müLcaı.'ihit bu ceaareti 
ke:xi:ısm<lı! bir lUr~lı bula:mlyordu. 

Sonra, 1.m.tn taı.tn S' Vinln, ~ 
kr Z~f.'rt geç!r-d.zğ! o i>~r k.:.ç ay evvcUd 
ha ni dü,-il'lüycr, lı;!n gült.iyvrdu. 

B:r kllı-k':"ü mt-ğı;ı.:ta6ı :n .. nUne gel• 
m~lerdi. Nuri Ytlm1z d·1rdu: 

- İ:ı'n ')''O~..a bl.l'Yur uk t bey .• 

Caddcn.;ın ke11:ı.rı ıda, bır b:n:.ın;n 

cepbe.:ın<le • w duı.3.n l.ıu.>.üt saaıe 
biıkar k 113ve etti: 

- Ucş c n da.k::.kay;ı l~adM r:e~:r .. • 
1stıc En ıı....1r~rı.a gl p ıbıraz oturalım. 
bir kWr.·e i'Çer..z.. Hem karınlıla d.-1 gö_ 
rut:ın.Jş oıursun. O ~ herı;Un senden 
bah .. t;d;ıp duruyoı. Miıi.IUm y•, kad;nlar 
daıha n!era.K..Jl oh.ırlcı.r, &."n burada &ö.r
se, k.ar:b1Lr kaı.; ta.n-e :;ual sorar. 

N;.p-1 Y .... ııa.t ban'arı söy:erkeo, kar
şı ınd ki gcoç ad~ heyPC&nlandıiı
n vC' h3f.! · raı-nı.,,ıoı fa.rketırn~rdu. 
5ü::ı: • b r yere gc ka:.mıç g.ibi birden 
tel(l.şı· dı. Nurı Yılmaı.a elini uzattı: 

- M r~aden 0i r.ica edeceğim, dedi. 
çeyre~ baaL ,.onra Parırıakkapıda ~ 

yerde b• unmak met.-buriyetlndey:m. 
l-lanımcf€rıd:ye iül!en hürnıet ' .imi 
sUy.e:nl"niz1 ı1ıca. rderm Allahaısmar
ladık efendim. 

C:.uav !'Turi YLlma"Zdan ayrılınca,, 

hız h zh yı.: Ül'\'W'l·e b<'Şlamıştı. CacL 
· · ti bakıyor, 

Hakem Hey' eti 
Körrür Havzası için 
yeni bir heyet kuruldu 

Zor.gu dak k-Oanü!r havza.sındlo 

bulunan madenlerin devlet etiyle 
işletiJ.mesi iha.klkın.dalti lda.nuna 
göre teşkil olunan kıymet tıaı.~ 
ri komisyonunca takdir edilen 
kıymctlcı-e karşı y.apılan iti'fllrliar 
ile kanuni müıddelf ;ç;nde 'k.ı.yımet 
takdi:r olun:.mıyan madenler ha
kem lıc-yeto.ıe verihniştir. 

Temyiz mahk"ınes~ Dc'Vlet ŞQ. 
rası ve Heı.ap D;vanı reislermdlen 
mürokkep bulunan h::.kem heye. 
ti yakm. • .!~ toplantllcn.na b:ıışhya
cak ve bJhas-,:a 1<ıyımet takdir <>
lurını.ya'l m~nl••rin kıymet tak.. 
diırı i~i!c m gul o"'!caktır. Hakem 
hey< tmin takdir i>'ni ne şekilde 
forrr.iüe etl ·eğ. toplanl>lara baş
lantlık!:.:.~ scnra re'.li olucaktır. 

o 

200 lıi~:lik bir C<>':!Uh korosu 
kuruldu 

2.1 • 'isan Coctık Bayramının 

yak r"1nas ı münasch0 t~e bütün 
remııı ve 'cusust ve ekalli)et, ec. 
nebi ilk rooktepl{:rindc şimd:dcn 
mli..=ıere a...z,rl.J<lar.na ıx..,..ıan. 

mı~ı r. 

Bu nrıoe-yımda Eminönü kaızası. 

maari! l"r"<:"mUru hlıt~··grcıtrrı.P.n A
dıl B "'k"'n mıntaıka.>ı chhilindıe 
buiu.ıan Uk okullar taleooler.nin 
i.ş~'rak'e Marm::ra s:ııcınasında 
verilmek üııere şimdiye kadar ilk 
ciıefa olmak üz<o_re tam.:ınıen ço. 
cuk Tepertuarlarınd.an mi'.ıtıeşekı. 

kil bir çocuJc müsa.weresi '.haa.ı.r. 

lamı!71:ır. Mü<:arnereye mınta~ca o
lkullarıııdan te;ıkil edilen 200 k.i-
şilik J::!r •"."·C•!k !ııoro:;;u, eh iıf,1.irak 
ec."ect> kl r. 

b:r <.ınd:ı Ncv;n1€ yuz ytlı.e gelecek:mf.e 1 
g:ıb: yüreği htıp.uyorc'u. Ba.zan b·,r ka
dı:ı • ·-:~r. ı, b~z· n b r L~ka kadının 
yurü_yus nü, 'bazan kcnd.ti.ce d:k.k:ı-Ue ı 
\.C y yecc!~ .Jş ~i L .. kan lı!a- dı er kn
~ıc ı g:.ı:-L·--~ }, .. \. r: • 'o:: •• e bc~ı. tlyor, 1 
c. .pln.k c.e.; .rC:< tc.a.ııe ®"' ..:.nmuş 
.k oh Sô.ı. ll;y )f\.iU. 

S \ ı ::ıy r .. nh '."i bu ka.Cınla kar- / 
şıl~ ,,ar. a c:ı bUy k d~kk::ıtini sar_ 
fcd ;~ rd 0nu ) a uz bir defa. Ll"y~ 
i!e :t>er ber, 6-lcrı acinn ~ıkarlarken 
go:·m ~ . 
G~ ı; <ı.ÜJ.ffi k rs1 'kaldırırr.a &eçt.l. 

Tep ·b .. ~ında l.ı09 Wr t:;:k.ı;.ı bulm/';c ü.. 
m..ı,,-.e bir p:>sajo saptı. 

+ 
Ley»., NıtV;ınin mek'tı.iJ.u üz.erine, hiç 

umulmıyao 'bir un1anda, ayagıoa çeL 
me takı'.an in.\an glıi ·endei.em191.a. O 
gece odaı;ına· kap; •. nıp aıvucunda baruş. 
ıurduğ'u. mckıu.bu çıkaı·dı~ za.ııı&n, da.. 
klka:arca hıçkırıkl.:-.rını zaptedemedi. 
Tehl.keli b"ır uçurum üu~·inde, çürük 
bir tahta köprilden ı:eçmcğe hazırlana., 
insanlar g.M)i, iÇinde tahlil edeıned~i 
b!T hcy·eca.n vardı. 

Yeni bi.r yolun baf;ında idi. Bu ;rolun 
tA uza.k~rını, n.ihaö"etinl görmeğe sa_ t 
bu-.ızlanan b!r yolcu !lıperişlı geç:rl· 
yordu. Genç kız masanın k~na.rında. 

duran burtı:;ı""Uk lcigıt pz.n;asını, henıen 

pa~layıvercc~k bJ boır .. ba g.:bl L:.kcrek 1 

Müttefikler Pasifilt hava üs
tünlüğünü k a !anabilecek mi? 
(Yazan: 1. S. Eski Bükreş Aleşemiliteri 

Uzak Doğu cephesi: 
Cenubi Pasifl.k'de kayda d~r 

en öne:rnl;i hı.rekat bir müttefıdı. 
ha-va filosunun yaptığı uzun me
safeli ıbir akındır. Refakati!!tde av 
tayyareleri bulımduğınıa gliç ihti
mal verilen 13 bomba uçağından 
mürelıık.ep bir hava tilsou Avus
tralyadan uçarak Filiıpinlere ika
dar gelmiş ve 6000 kilometre mu
harebe uçuşu yapmı.ştu'. Bu filo, 
Fi~erde Manilla 'klörfe-zinde, 
Luz.on, Mindanao ve Cebu adala-

. rı ii'ı.erinde uçmuş, J apon ilıava 
mr:,.dan !arına, doklara ve nakli
ye gemılcrine taarruz etmiş, hat
ta Japon tayyarelerine karşı mu
vatfaJdyetli •bir hava muharebesi 
de yapmto;. bundan SO?Wa bir tay
yare ka)'betmek şartile tekrar A
vustralva<laki üssüne dömniıye 

muvaffak o~tur. Kaybolan u
çağın mürettebatı da kurtarıl· 
ımştır. 

Bu hava akını, Pasiiilk hanbi 
başladı~ · ndanberi görülc-n ilk u
zun aJcındır. Amer'kalılar. buna 
beıxoer hava akmlannı Japonya 
anavatan adalar na yapmak için 
hazrrhk görfryorlar. Alask>a top
raklarının ve kıyılanmm hava de
niz üslerile takviye edilnı<>si bu 
maksatla kararlaştırılmııı;tır. Bu 
!hava alanını 1ertip etmiş olan Ge
neral llfak Artür, Pasifik'de Ja· 
ponlara karşı ne yapılması 187ım 
geldiifttıe dair küçük bir örnek 
vermiştir. Bi2ce bu hava akınının, 
FiHpin adalarında aldığı neticeler 
İtibarile değil, Japonya adalarına 
kaı:şı yapılacak hava taaITUzlrı 
bakıımından önemi vardır. 

B mmanyada Japon taarruzları 

ge'l~ğe b::ı;.Jaıınıo;ıtır. Silttang 
va<ls.lrı.dcrı j!"ımo~· iller!l.ilycn Ja.. 
pon ıJoolu, (Ma.ntlalay) ın 200 -
225 'ki.laııoetre bat= varmış ve 
Çin kıt'ahnn1 şiıoo:Je süımıü.ştlir. 
Bundan bat;ka, tabının ettiğimiz 
veçh11e Japonltt Mandalı!\)' _ La
şio demiryoluna \lkma.k ve Çin 
CE"phesinin sol oenahını çevimıek 
için doğu cenuptan da 'hıaırekete 

geçınişlertlir. Her iki kolun vaz>
f&i Çinlileri kuşalta;o .. k mağlup 
etmek ve Çin hududuna ~ 
tır. Yırukında Mandalay cenubun. 
da ve doğusunda çetin muhare
beler beklenebilir. 

İravıı.di ceyhesinde ilerliyen ;.. 
ıkinci Jı;,pon kolu öncü kuvvetlıe 

ri!e petırol bavZası cenup kısma.na 
glrıroi'l ve Nazu şehrini o:llımstı r. 

Her >ki J :ı.pon kolu, yeni taarruz.. 

!arla Çinlileri ve İngiliızleri biraz 
daha şlmalıe çekilmiye ıneOOux et 
m.şıer fızlkat b;rbirinden aynıına 

ğa ve müttefik cephesini bozgu

na uğratımağa henüz muvaffak 
olaın~la!'d:ı.r. 

Çin SÖ'ZCÜW, Çin kıt'ıala.rında 

top, tank ve tıayya-re gibr ba.~h~ 

harp vasıtalarının çok az olıdı.ı.. 

ğunu, bunun için Ç>n sskerleTin
den mucizeler beklememek IÖ2:ım 

geldiğini söylemiştir. Şu haJ.de Ja.. 
ponların Mandalay şehrini işgal 
etmesi ve peolrol havzasına y<lJ>'lit
ınası uzun siimriyecekıtir. 

Çine yardım için yeni yol As
samdan geçmektedi.r. Faıka.t Ja. 
pe>nk-ır Hindistan .hudu<i'.ına aıa.. 

Y''nır:arsa, müttefikilerin bu yol.. 

bokıyordu. 
Ne\·ln bu mektul:7ıınu neden yazmış

tı? IL.1 ~ onun kafasında ve gö::ı1Unde 

Şüa\'i d'ye b:ıt ad<ım mı vardı? B:ı ih- j 
t.raslı kadın Süaviyl hiU. sevitY'or mu 

idi" 1 
I ,c-y!A tam üç gün karar.>tzlık !ı:;·inde 

c:ırp;ndı. Bu mektubu Süaviyc gö.~te-r

mck l;i?:m mı kli.? Genç kLz kalb' :n 
der"' b,r }."·J.\Sit>'le Ju,,,.tt'<ii gl:zl[ b4-
tancı i'e, b nı bı...: nevı ş~ıphe bulu
tuna sokmuş g"bi idi. Fak.:ıt Sü::ıyldcn 
h~La şürıhelent'bi 1 lr mi idi. Bu h!n blr 
kurt i!'bi i<,•itlii' kcmir..ıyQrdu. Nev~uin 

bü~ün iddiala.rına ra~en. mektı..>p 
me ... ·ııuu Ü7ermde SU \•1 .lıle Joonuşmak: 

arzusunu çok çirkin buluytırdu. Genç 
adama bu bahse ait hJ~a h~ sarına.it, 
kti~üklük olmaz mı idi? Çünlc!l Sutvi 
gen~ kıza bütün k1ılJ>':ıl beır:ız b.r ı~ ·k 
mendil r.l>i açnuş, ona her şeyi anlat
ID!.\', hl.; bir şey saldama.mıştı. 

dan isti:faıde etmelerine de imC<fuı 
'kahnıyaıca:kıtır. Biır müdıdlet oonra 
Çi.nülcrlıı şimale Çin hudUıdunıa 
ve İngilizlerin de batıya H~ 
tıın hududuna <bğru çekilırncleri 
müttcliltler İÇin Birmaıııyanın ka,. 
yı.bı ik neticelenecektir. Çin ve 
İn.gi1i2 k:ıt'alanrun biZ'bÜ'rndıen N:f· 
nlması, Japonların işini çok l<K>-
186"1-astıracakt!i". 

Fen ve Edebiyat Fakülteleri 
Dekanları Ankaradan 

döndüler 
G<ıçen hat!ta Ank<rııya gilltikle

rini ya'ZCl.ığıımız Üniversi'le Fen 
ve Edebiyat Dekanları dün gel
mişlerdir. 

Dekanı~ A.nkarada bulundu.kr 
Jarı mi>ooet i'çinde falcUltelerini 
ıaılaka<lar eden me.oeleler haıkılanda 
Vekiı.l.!tle temas etımişlerdir. 

Bu meyanda yanan Fen Fakü1. 
ıtesi kü.iüq::d'"ınesinin bir an evvel 
tesis olunması kararla.,>dırılmışttz. 
Fen F'külıx,si profesörlerinin ha
Z111lıyacakları kitap listesi üzerin 
den mifüayaat yapılacaktır. 

Kaymakamlık kuna talebe
lerinin sevahati 

Ankara 17 (Telef-Olan)- Siya.. 
sal Bilgiler Okulunda açılım~ bu 
!un.an kar,mıal~'mlık kursu tale
besinden 32 ki5ilik bir grup ev. 
ve11ki aJ<::ııııp..k.i K.ııı.kkale trenile 
Hasanoğlan köy enstitüsüne ha. 
ıl'ke'! etrııtl'eıxiiır. ITa·!eibcy<> ilk 
bcdr sat umum miidi1rü :bnaü 
Hakkı refakat etımoktc.dir. Tale 
be dün cnst>tiiyü gezmiş ve :ı.k

.şam ü.ze"ri §ehrimi.ze dön:mi~~tür. 
--o---

Buğday unundan helva yapan 
bir 11ekerci mahkum olud 
Ankara 17 (Tclefıorua)- Hacı 

K,aıdın tmallıaJ.lesiııde lıııadu..l.lah 
cadec!sinde 11 nı.ıımarad:a oturan 
ve Ta..'llT>OOdiven aıltında 8 n\llI!la 
:naa, dill<ıkanda şek~ yapan 

Şevket oğlu Raıgıp Göka !p nı illi 
korunma kanunu d1&fına olarak 

buğday unundan helı•a y<ı'P"ak 

sattı.ğından mahkemeye verilmiş 

ve nıetioede 25 lira ağır para ce
Z"sma mahklım ohnw}tUT. 

dabıı. doğruou nereye gitmesi. nereıre 
ve kime baş vwm<W ıazun gelec.:~ 
benden saru:yor, bunları soraı·ken ına
nalı n1fın::.J.ı.. !i:rakiı fırak~ boynunu bü... 
kcrek gözler..ıu gözlerl.ıiıd.C'n ayıramı

yordu. 
Bugün Yine mt.rlat olduğu üzere ıno

rugun Uüı açllı~tı. Kendüıe bu ada.. 
mın asıl kim \le kimiı.l ı~ ol.dugunu, 
onun gerçek hü\~l)etvni sordum. Gü.
lümı;lyerek: 

- llunu dedı, yal<ında. elirıUo geçe. 
cek olan onun hatıra defter ..nden ıa

nı&ıniyle aınlı.ya.cak ve nı-trakt.i:..n kur
tı..ıLı.caksınız.. 

- Ner<!de o detter? 
Dlye soıı:lum. 
- Ç•n-rlanm ve u!:ılt tefek şe,.. 

ler;mle bl.rlil<le h"61aha.rıea;.. idll.r9 
memurundadu. 

Cevaıbını verdi. Garip dcğl! mi bu.. 
gün haetıah.urıcnın gen~ he~ılerinden 
bfi de kor:dorda b:ı.na, Lu kadın:.n k1.m 
olduğunu ve ouwı hakiki hü.viyet.inJı 

sorm"sın rr.~? Kedisine :azım vlcidğu.. 
nu :-.öylcyiııce: 

- Vallahi dedi. ben bu kadar lı.asta. 
kadın görd.um, !akat bunun kadaı· mu
amn~ait.-:>ınl görmedim. llerb.alde pek 
müh.:n muccralar .:c-çılız-n:q bir hatun 
ol.ınalı! 

Genç doktor benim öyledir der gibi 
b<:Şlmı sallamam üzPrine tekrar sor
du: 

- G~ gece nabelçl kli:ın. Onun 
kovuşunu gezl.yorduın. ZaıvaJlı uyk.ucieo 
bil.eniz neler sayı.klı;ror, lk>de bir, Ko. 
vuk Pa~. ın.oru~ .tşık O.:ıyojcn. ıra.

cı Dervlş B&lahan, peri kW Selma, Nu.. 
man Boy r~arı ıÇb< uı:r t..kım isimler 
sayıp dök il') o. du. Acaobaı bunlarla ne 
demt'k is'zyord~? Dok~~ ,.;.ıe !hun 
gelffi bir trkım ufak, tefek :.Zohat ver
dikten sonra orodaıı a&nld.un. .• 

* Hııo;ta.baneye son gidişim bir Eyl\11 

MAHKEMELER: 

Rahat bazı in
sanlara batar 

- Vah hemş.reci@.m vah! Demelı: 
bıı hınzır i<J2., soru. bun.lan da yapııcaJo-
tı, öyıe ım· Hay Alla11un gazabı ... De- Japonya tı Bladlıtao 
mel< koçtı? Zaten öyledir. RııbM, ıı.. 
zı Jnsanlara b:ıt.ar. RahM ..w mi, ı.... Yazan: Ahmet Şiikrii ESMER 
zunı k~. 

- Sade k•çsa, ba,:ru alıp Silse 17i-. 
- Ey ... Daha ne yaptı?. 
- Ne yapacok? Oc:ı.ğıma incir dD-

cekli. Bereket, benim <loğruluğwn. bu. 
liloum, ayoğına dola~ırdı. 

- Aman, çabuk anlat beıJıGin ••• 
Simdi meralct<ın çırtlıyaeağım. 

- Balı:, dinle!. •• Onu nJllioll al<fılımı, 
n .. tl bil(yüttilğümü biliıröUı. Besleme 
diye aldını .. Sekiz sel!e, nasıl balctlö
mı Allah billr. Kendi öz kızımdan a
l'ırt 1'ttimse Allah bin tilrlil bellmı 
ver.mı 

. - Hııııuncığım... MeJ!nrr sözdQr: 
tlyfük et denize aL. Balık bi.!meıee 
Ha.lilt bUir.> Derler. Sana, Allatıın °"" 
nun için yaoo ığı sevap loA-tl .•• 

- Neyse ... Sen tut, bir delikanlı iı. 
mercimei:ı fırına ver ... O seni kandı.r
sın ... B.ır sabah, t>teınl be~ mücev
heri.mi elnıasırnı topla ..• Sab31h karan
lığı. ben uyurken, kapıyı vur, sok.ağa 
çık. 

- Nereye gidiyor?. 
- Nereye gldece:C? Sen de çocuk 

gibisin hen19ue ... Elheıte, o kandıran 
edep;izln evine gidecek... Bereket 
versin, yokla molıalle bek.çisi. rastıı. 
:ror. Böyle S2'ba:h karanlığı sokaıia çık
maı;ına m.lna verem:.yor. Soruyor. Bu 
ııtıılle de: 

- Hanımla kavga ctt'k. Hanım beq 
kovdu ... G)(L.yorum. DJ,ror. 

Bekçi bunu bileğinden yakalı;ror .•• 
Eve geUrjyor. Ben şnşır1yorum taW ..• 
Bir de bak•yorum k~ !<olunun altında 
bir çıkın var. Onu alıp açınca ne gö-
reyim. he~ire? Ne kadar elmasım. 
tt\,ÜCCYber.ın varısa iıÇinde değil mi? A
lıyorum elinden. ı>oJ~e versem, silrümı 
ıürüm süründürüp hapislerde çuru.. 
teceJder ... Şak11 değil bu lıe~I ••• 

- Doğru! Hırnzlık ..• 
- Ney.e efendim ... Buna di;rorum 

ki. .. Hınzır kız ... NamUBun.la, edebinlıe 
oturacaksan otur... Otunnıyaca~ 

cehfnnCııı ol g!t buradan! ... 
- I>·n ar~ık bur01da oturmam.. -.., 

derim dtyor. Ç:kıp grd'yor. 
- O kutlar emeğin de berhava ..• 
- ElbPtte ... Dur, dahası var. Bir 

gün maıhkemeden b:r celp ... Ben sazd• 
bunun Bna.sından kalma paralarını al
mırşım. Bunu, ya'b~ıncı erkek.lere çıkar
mak !ı;t.,mlşi!)l de, kaçmış. Benden 
da va ediyor. 

- Hay boyun devrilsin, hınzır a.
şlttıe; yellooooz! 

- Ya, hemşire ... Buna caı:a. mı el&. 
yanır. 

ı!lu sırada, on yedi on seldiZ ya .. 
tında güz!"!ce n:r k~zla b&- del!ka.nl:t 
geldiler. Biraz ~cuırı:t, mfi'batŞir, 

- Haydi baknlım, buyurun de,.lrıce, 
bıınları nnlat:ın kadınla o genç kız: 

mahk"'11eye glrdi'er. Celse haü l<il. 
Kapı. kapandı. 

ffÜSEYİN BEHÇET 

h&stabakıcı ile bir erke-k timarcı bu
luru.-b :m.şti. H.a..tahane lwdcmelorio
dc:n b:f...nill suy1t(l.ıc:ıo~ne göre bu a:......no 
halunc<.ı:.1;::17.a ~levlaıJek.apı cwarında. o
turan u,unı-wu Ah.anet ism:.ncie biT ... 
daın gayet ;nı.;kcınmel bir de mezar 
hazırıamış \.e Du..-ıut Baba isianll, 'kıp 

s~k: .!ı, del'..şmen biri de balt.uııcağwn 
mezarını bol gCR. yaşlar:yle sulamıstl. 

* SEKİZİNCİ 

MORUGUN HATIRA DEFrERİ 

O gun hast.aıhaneden çık.adten idare 
meınu.runun: 

- Bu, s.ze ai.:.m:Ş... Meıtwme Nt. 
g;lr kadın bunun size verilmeo:iııi ...., 
s;yel etm;.,\i, buyurunuz! 

D'<ye elime tuluşlurmuş olduiu deı.. 
ter. :;imdı b'T:.ikle okızyebjJ.irjz 

Ben, bir kırtılim! Amma ben ıı.ıı.rıt 
tabsıl, terblye görmüş, iJı<ıanlık öireo
miş, haylı P'>m~. olı:uııl~ ve ~ 
dukça kiş:ızade bir kati!Jm! 

Fa-k&t ben, bir ba.;kat;ının ~l. ken.. 
dı kendi.m.n katey' ..m,, başioa birici de
ğL, kcndı ken.dimı iJldUrdi.un ve işte 

onun :ı.r.-lıı. ~.rr.di kS.C yıldır bu karan.. 
hk me-dbe!cde, bu berbat, kiıl~~ür ka... 
le k.ovugur.da kt>nd.:. kendimi· h<.ııy.Jet
m:.ş, or<da iideta biz maiıbız tıay&ll 
yuşı.yo.rum, 

l'endt kenci.W ne ile öldürdün? DL 
yecelaini.z. Ne ile olacak, bJr .il1ı6aLl 
kendi kendı.n.i ne ile1 nelerı. öldWiir-

1 :ie ben de o:ılar.La öiıdllrd.üm. 
Y>rmi yaşımda iken babam, anam 

beni evlendlrecck oldular. Hem de t... 
mi.<, pôlı:, velcit ve h•ller; yerinde blır 
l\ilen..ı helal eüt emmiıt w terlemiıı 
.Qiır k"'1 ile ... O zaman ben, sm metr.. 
letı' mi yeni bitirm:ş, hayat. :re:na at.ı.
ma k üzere i:lı.m.. &ı:bam. ayl)i zaman.. 
da beoi loendi aziz dostlarından ıra:reıt 
U:ne'.n bir müessese saıh'b:ltıin ya.zwı.. 

da çaJıştırmalr.. beıU bu suretle i7i bir 
zeıµet ve llc&ret adamı yapmaıt ls!L 
yor ve or&<la ~ bir yandan da 
llfuilin dışarıda k•lm<l8>n ct'ye beni o 
d~m kı:ııcağW& uaı; göz e1ımeyi kı>
nıyot"du. Babam da, annean de beni 
çok severlerdi.. Fabıt babam o zaman 
bu pek derln sevg'sln.i b<lrıG pek belli; 

etmek ""'°""'* bıı.:de zavıHJı aruıe. 
Mtm bunu pek: dışarıya vurur, benim 

Si:r Staıetcni Crippı ile Hlnıd ı.. 
derleri arasında göri.işmtleriııı 
devam ~ iki hafta .Jııaıdıar z., 
man z~ıııda Japonya da Hintb
lere aşk ilan etmekle meJiigUl olr 
du, J.a'POO radyolz.rı ve Jı;ponJa. 
<rtn nii:fuzu atlında ~ Siyam 
radyosu, J aopon.yanı.ıı H.indistana 
istik'lııi.l ve hürriyet getirec<!ğiu

den bahsetti. Hintlilerin, ıaıya.kta. 
narak, İngilzleri ımemleketllerin
den Jııovmalan lazıım gekliği söy. 
lendi ve şimdi göriişneler netiı»
siz kalınca, Japonya da ııeviınç ._ 
çindedir. Çünkü J':ıponlar a~kerl 
'hedeflerine dğoru yürürucen, Hint. 
!İngiliz anlP.ŞI11azl.ıığmd.an fayd:a.
lanmak istiyorlar. Japony· -nın 
Hindistan istiklaline tarafta.r o. 
labileceğine ihümal vermek ·.n
cak, Japon emd ve gayeleri haJg.. 
kında en derin bir bilgisi:ııliığin i.. 

fadcsi olabiliT. Çiln1kü J aponyBt

nın Asya pır<ıgram• a.çıı!dıır: J a. 
ponlar A'iI'ja lat'asındıan Awu
palı ve Amerikalıları atarak bu 
kıt'a üzerinde k.eııd'i egemenlik
lerini kuı:ıın;:.k isti)"Orl&T. Japonya 
·bu hede!irıc doğru yürii.ı1ken, As. 
ya miUetlerinin sömürgeci A vru
palılar ha:~kında duyduhları men. 
fi hislerocn de faydnl"ıırn<ı.yı iılı.
mall etmeroelotcdirlcr. Asya mil~ 
!etlerinin geçmi$eki ı.cr.aat \'(? fa. 
aliyet dolayısile, A'VTUpalılac :lan 
ş~ etmekte haklı cıluu1,~an. 
na şüphe yokıtur. Fakat birtakn 
iklısa-di ve siyasi del'rJll:lerin ba<>
lkı.sı altında ywnıışayıp vavaş ya,. 
vas orb· dan kalkmakta olan bir 
rej\mi, Mançurya ve Çinde ör
nekleıi ~ sömÜl>geci Japon 
nizamile değioşlirmi'y'f' hi<,>bir As. 
yalı millet nacı:ı olamaz . 
Doğrusu şuclu.r h Japony;.nın 

yeni niz&m çerçevesi içnı.de Hint
lilerin anladıkları miınad'a b.r is
tikl:al ve hiJrriyete asl.'ı yer y<i<>. 
tur. Eğer olsaydı, Japonyanı:n 

müstakil Çin Cumtı.uriyetine kal'
şı saygı göstermesi gerel<ti. Hal.. 
bıJki Japonya, yeni nizaım kur 
mak t<.-şebbüsUnn, Asyanm en böo 
yük müstakil de\'letini egemerui. 
ği .:ıoltına almakhı başlamıştn-. 

Japonıyanııı bu emperyalist po· 
Htikasına karşı Hirı1ılilerin uyamlt 
oldukları Hint liderlerin: n de
meçi<lrindl!n anlaşılımlktJICI~ 
Memleketten kaçıp da bi"r müd
dettenberi Ja.ponyaya sığıTünlf 
&an Bose giıbi poli.tl!c.acılar.Jm 
baRlca bütün Hint lidınleri, Ja
po~vavı Hindistan için bir '.ehli.. 
ke saymakta birleşmişlercUc. Ja
pon toprağından Hi.ndjstaru •kW"' 
taPmıya. çal~an Booe'nin Hint 
halkı1>a telkin etmek iste<i\(ı 5u
dur: Japonya Hi.ndistanın dostu
dur. Hindistana ginmek iBtenı yor 
Fakat İnglli?;ler orada olô.ukLrın.. 
dan giI'lllOk zorunda kalacaktır. 
Eğer Hintliler memlelootler;nin 
harpten rr1a5un kalmasını isliyol'
laroa, İngiltereyi lrowunl.ar O 
zaman Ja.ponya Hindistana gir
mez. Fa!oıt eğer k<>vunarlarsa, 
Japonya, Hi'nclista.n:ı İrıgil'hderiıl 
efleril'rfen kurta~mak iı;in ordu· 
bnnı bu memtcke-te ~Tuy<ıca&. 
tır. Fakat gelecek omn ordular, 
Hintlilere cJü;nan değil, dost ve 
hatta kurhTıcı olarak gclecelcletı
cfu. 

Bu Napozyouun Avruıpırı~ı ve 

haıtıtA MIBırı. istlla ec!erbn kul
lımdığı bir politilqıı. ıtıMıi.j't:jyt'!

A'lllaş1lan, J~ bunu bira..t 

daha tekemmül ettirerek, Japon 
ondusunun ıha.ş,na aoik<'11;k'ıe i:ı.. 
gisi olm:ıyan Hintli Boseyi koımı>
tan t:.ı,ı•in e1ımcık ruye>tindedirler. 

Fakat Hintlilerin böyle bic oıyuna 

·kı.:pı !ıımyaealclan Neltnınun §"t1 

sözle·inden anJ.aışıhııa.ktııdır: 

·Dışandan gelen ordu t.angı 

ordu olursa olsun, Ja.pon lront.ro

>ü ak.mda hlr kukla olaca~. 
Hint halk kıiit!clerinin dışarıdan 

gelen br iCTaalla kurlu lın.:ıvı dU. 

şüıtıneleri psllrolıoji bakımınd.ad 
fena, bi.r şey olur .• 

Leyla, böyle d~ilğ!l için, kon.. 
dl kendJı<len utarunışh. Fakat iç:nde 
3cıy<ın bir noı..t vardı ki. genç .kızın 
bilt"in bütün de hakısız oldutuna b!.
tüT~ü jna.."'!n\ty rdtı . Leyta ma anın ü
zerlnde duran bunı.ı:u-k kA-ğı.t paN;"ıHnnı 

hı~la alıyor, avucunun iç.nde s ıkıvor, 

k!:~ıt eepetine atmnk i'.'lt:iyordu. Kaç 
defa bu kar?rla Nevin!aı 'T!ek+ı;bu, 

genç kızın avucları.ıd::. c n çel· ·-d'i. 

(D'v._ 

aoolanna doğru idi. Fa.kat bu tıi:!işJm.. 
de çok goç kalnırştım. Çüııkü şimdi 

Nigftr, oradan çıkalı {it;' &'\in olmuştu. 

İdared.ett öğrendiğime göre, üç gün ön
ce, ik'!nd i v<Jcti, onu, ker.di vssiyetiııe 
göre Topkapı Ue Mev:aneka(M aras~ 
da. ve tam Kovuk Palasın karşısına 

rast!!yan bir yeroe gömmüsılerdl. Ce_ 
nazede h.acıt:ıhane lmanu, tki hBdeme, 
b;r ır.;Jıallr bt!"~+tj, h..ı61.zılı11"~ 13 ~en 

~e:ıdisini pek scvre ·~ o~n bL- kadm 
1 bir dedttZn:I llı;I yapınak iateme7Jdi. 

(Devamı Varı 

Hi.nt liderler!, J '"POJIYayı dii:t' 

man telal<!k:i. etımekı'<! bJ!rleşınif' 

!erse de bir J apon istila tıeşe!X.ıU.. 
sü karşısında ne yolad h:ırekel 
edi'leceğin~ anlaşmış göıWııın~· 

yoı'>aT. Ancak bu anla.\lffiaZlık J., 
pony.ı1yı daha büyUk veya d~hs 

küçük bir tehl1ke sayınaı1dtan ;lr 

ri gelm1yor. Kuvvete karşı r. 11911 
OOa.rşı konacağı hald<:ında bir lcıY 
naat ayrılığınO.m diGğma.ktadır, 



e'[". 

na 

(.l:SU ya.z.uıı.ıı metın;.en .n.ua.QO!Q 

A.Junsı b!l.ltonlerindeıı alınm!lllırı 

Telhi• eden: A. ŞEKlB 
AmM:rikanın Vişi sefiri, Vişiıde

ıki kabıne <legı>;ımeleri hakkında 
Yaporunu henuz veı:ııncmişt~r. A.. 
mıerrka .işgal altında. oimıyan 
1''.ı-.ııısaciıı.ki billüıı Amerikalııbrın 
ım Wnkün okluğu kadar silr';ıtle 
Amerikaya diııunelerini isteın;şti'r. 
Paı ~' r.ıd;)·osunun bıldi.ırliğiıııc gö
,..,, Lava!, ~ıl e~t:ı{i kabinenin 
IJ&!ı<'sinı ~="' ·n Mareş;J Petene 
w~-tir. 

BERLİNDE TÜRK HEYETİ 
ŞERNFİNE ZİYAFET 

Berlln - Krupp fabr.J<aları sa. 
~ı)üi ve dir:! .. torü Fon Boh!en, 
'Derl'nc gelen 'r.üıık d mir ve de
nuYQiları heyeti ş~refine bir öğ
le •iyaföli verm.\ştir. Ziydette 
'büvük c•!çi IJil;;rev Gerede de 
'lw.zrr bulumn ı-"ur. Fon Bohlen 
haop halinin ıst nai zorluklarına 
ra,Jmen Tıü•k'y nlıı ;.,;tediği mal. 
zenıeyi yollan .:ı: için azami gay
•·et gösLerilecPğıni vadetmış ve 
Tiiı'k.i~·e heye' i reisi de bunu te. 
.wkk.ü.rle kaT ıla.ınıştır. 

ALMAN· İTALYAN DENİZAL
TI KUM \l\'DA.'1\ILARININ 

GÖRÜŞMESİ 

Lındra - Alınan ra<!yosunun 
vC>rıd.:ği bir habere göre, Alınan 
d.'.'ni7.al1a fi"l.osu kumand:nı \mi. 
raJ Dönctz Ro.rnaya gel.miş, İtal
yan Bahrlye Nazırınt ve Genel. 
kurmay ba(_ikanını z.i.yarot etm~ 
tlr 

1' .. F'.!PS, MJS!R BAŞVEKİLİ 
İLE GÖRÜŞTÜ 

IC..lı re - ~ :refakath\de 
1n ,ılı:ı büyilk c •if>i olduğu tıalde 
M·->ır Ra>'\·::kili Nır!ws Paşryı zl
j ı •t el.m'.şt•r, Mül.fık:>t yal"'.m 
sa ~ t sü.rıımrü'Ştü:r, 

İNGiLiz HAlDBRLllR NAZIRI 
BÜYÜK r:LÇİ:i\lİZi KABUL E1 Tİ 

LondTa İngili'Z Haborler )la .. 
Trı 1üıik:iye Wyük elçisini l<..!ıul 
ttın:~ur. Elç'lı.c erloanının da ha
zır bulundı;€u uğle yeırneğ'n<len 

sonra sine."');1 .,.,ıonurm Tıirk:i. 

yeye a rrUrnJ,.rlıe İngiliz h 1rp 
ı ayreUerini, ordu v? cfonarma 

man<>vral.arı.nı ve ta.yyare'crle 
anad,n ışçhlerini tesbı·t jcıden fi

llmler gösbrümi:ştir. 

DOCU VE LİBYA 
CEPHELERINDIEl . 

'.Doğu ~ L'bya cephic:erinde 

lk:a.>•13 ~.ğıar önmnli /ha•c'.<ıctler 

onnaımı:ştır. 

UZAK DOGUTu\ YENİ 
HA.RE KETLER 

i:vhlLı..f>hlcre göre: Tuğgeneral 
Roysu.n kı.mı.o.ndasında 13 Ame
rlkar> bornıoa uçagı Avust~aıya... 

dan kalkıarak Filipinlere kad;a,r 
uCT1Ytı.,<lar ve bi'r S"Uk noktalarda 
dıt; n.a~ Wruz etııniş!erdir. DÖ· 

Istanbul 

Laval'in faaliyeti ve Amerİ· 
kıı.dakl ilk akisleri - Ber
lirule Tilrk bey'eti şerefine 
ziyafet - Ahruuı • İtalyan 
denizalh kumandanlarının 
görüşmesi - Kri~ l\'.lısır 
Başvekili ile görii§tü - İn
giliz Haberler Nazırı Büyük 
Elçimizi kabu 1 et ti - Doğu 

Libya cbpheleriude - Uzalr. 
Doj;-.ula yeni hareketler. 

ni.işte yalııız bir tayyare kaybe
dJım:s, :fakaıt ımiireııtebatı 'kurta

rUrrn;ttıı.'. 
Bundan hz<;lka Rabaule ve Ti

mor aaa•ına bava taarruzlaı~ ya. 
pıhn~tır. 

Jo.ponlara göre: Japon ağır top 
çusu ,F'1 pi~ Carreg><l.ır ka

les;ni 'boınbaıdımana devam et. 
anlşfü, 

Binmanyada İrıwadi cephes'.nde 

öncülei cenup ~ petrol 

;sntıalarmJ imal e"1m!Ş' bulunan 
Japon kuvvetleri Na<lu ş-.lırini 

za.pLetmişleI'dir, 

B şvekil'in Gaz e· 
tecilerle hasbıhali 

(1 inci S:ıhlfed<'n Devamı 

hülrılmetin tnkip etmekıte olduğu 
siyaseti genit batlarile çizdiktea 
llOnra D~hillye Vekili, Cumburi· 
yet hükumetinin dahili siyasoti
ni izah etmt, ve bilhassa bu siya
setin lnldp ve tatbiki hususnnda 
hükfunetlc gazetecilerin muva<Zi 
bir yoldan gittiklerine üyü.k bir 
memnunlukla işaret etmiştir. 

Müteak•ben Hariciye Vekili 
Şül..rii Saracoğln, harid sryasetin 
son zarnanl2rdaki inki~rıflarım 

çok etraflı bir surette tahlil ettik· 
ten so'.ıra sözü Numan Menemen
cioğluna bırakmış ve Hariciye 
Umumi Kaibi de billıas<a önü
müzde vnlmbulacak inkişaflar es· 
nnsı.nda hükilmctln ve gnzetcle· 
rin ynkını'an tak'ıı \'C tatbik eı. 
m~1crini )'izumlu r,il;.;!,iil:.ii esas .. 
Iı hetlorı tebarüz ettirmiş.tir. ' 

1 
Cil aba re •Öz alan Ticaret Vekili 

1\-lilmtaz Ökmen,. unıumi ia;;e va .. l 
ziyeti, ithal.at, ekmek ve yağ me.. i 

sel~i ve n1ahrıtkat gmi 11er biri 
ayrı avn umumi efkarı işgal eden 
meseleler hılk:kında hükfımetin 

hareht tarzını ve takip ettiği ga
yeleri etraflıca aydmlafmıştır. 

Gazeteciler tarafındaıı SıOnıtan 

huı suallere i<:ap eden cevaplar 1 
Vekiller tarafından verildik1en 
ııcnra Bayvekilirniz Dr, Refi.k Say- ı 

dam tekrar beyanatta bulunarak 
ç<>k samimi \'C veciz bir ifadeyle 
b• !hassa dahili siya.~et ha klanda 
i1a.hat venniş ve nıemlcketi ilgi
lnediren birçok meselelerde ba· 
zan göriilen duraklamaların ne 
gibi sebeplere bağlı olduğunu 

müdellel bir surette göslerm'.~tir. 
Toplantıdan sonra davetliler 

B:t.~\ itilim.iz tarafın.dan Aı.ı!:ara

palasta verilen bir öğle yemeğin
de lıulnnnrak 13,30 dan 16 ya lta
d!:r hiiki'met crlifuı "le ~an1imi mu
sahabelerde bulurunuşlardır. 

Belediyesi 

Almanlar 38 
bin tayyareci 
kaybetmişler! 

• 
Muhtel: f kesim
lerde son harp 

vaziyeti 
- Laııclra 17 (AA.) - IB.B.C. 
lV!ı:ıs!~adn çtkan .Krn(itld.ıı:ıı. 
gazetcsi:nin haber \-Criliğinc göre 
son 9 av zarfında Alınanlar 38 bin 
tayya~i kaybetmişlerdir. 

Mezkı'.lr ga~tede bir makale 
yazz.ıı bir Sovyet hava yükseık su-
bayı Almanların hava falkiye\.ini 
§lmdi ele geçiremedikleri tak<lir .. ~ 
de sonra hiç geçiroıniy•ecelderini 
beynn e~nnektc ve AIDı~ırılann 9 
ayda 15 bin t.ayyaresi.nin tahrip 
edilmiş olduğunu beyan etmekte
dir. 

F ansadakl A erıka
lılar niçin ç"ğırıldı? 

Vişi, 18 (AA.) - Vaşiııglıonda 
M. Summer gazetecilere şuııJan 
söylenıiştir: 

•- Büyük bir mMiburİyet ol
mad>k.ça Amerikalıların işgal al
tında olmıyan Fransadan ayrıl
maları bildirilmiştir. Bn emrin 
bir fevkaUideliği yoktur, 1939 ela 
da Fransada muharebe meydanı
na yakın buhınan bölgelerde mu· 
kim bulunan Amerikalıların bu
ralarını terketmesi emredilnı~ 

ti .• 
---0-

·r Amerikan mayn 
geıni!?-i bat~rlldı 
Saygon, 17 (A.A.) - Bahriye 

Nezareti Amerikan mayn gemisi 
Fioch'in J&ponlar tarafından 
Corregidor sularında batırıldı

ğını hildirnıiştir. lUürettclıat kur· 
tanlm~tır. 

-o---

Nafia Veki'i bu 
sebah g~ldi 

Nafia Vekili Ali Fuat Cebesoy 
bu sabahki ekspresle Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Bar artistini öldü
ren canbaz r 

'Bulga.ri~~anlı .ı\ıhınet is:rrdnde 

28 yaşında b:r caıııb'."Z Aıdan:ı ci>
vannd~i Csmani'yetie metresi 
·).!ciek it.'nıinde b'.r bar alrtht:ıtl 

kı,qkançlıkla öldüıırr~ ve şehri

mize kC>;mıt~ır. Ahmet dün yaka
lnn.ınış~r. Cinayetini itiraf c en 
katil o~mar 'yeye gönderilecc'dir. 

Kc01d:si e•·li ve 3 çocuk sal:ı.lbd.r. 
Ai!esı buradadır. 

İlanları 

ŞE.H E iNi BELEDİYE ŞUl>ESİ DEN: 
Num•ras:ı Cinsi' Metre Mu. Kı:ymeti N1'Jbe1' Vt:rgıısl rli. Se. İsmi 

.İhbarna.. 
me No. 

Sol Sınan. 
~. Omcr 

• 
• 

XevJ.>",ıhar 

i..ı. At)Ut<.l 
> 
• 

M. Şeref 
S. Ön1cr 

• 
• 

Ö. Kosap 
A. Em.nl 
Neı.b.ıtıar 

V Karabaş 
U \usu! 

!. EfenJl 

Kara Nohut 
M«dr..., 

'.ra,ıköprülü 

l\l<Odre>e 
Millot C. 

reled Çe'.C'bi 
Necip Asun 

• 
Kiı4ı Adil 

HU.eym Kiı.ıtm 
Yaylak 

Hii<ıe\Tin Kazun 
Vatan 

Tat.ıı Pınar 

Cam'! Ştrt 
A'tme lı A\:tar 

ı ağhane 

Topebcgl 

ıa 

22/1 
22/2 

!ll 
259/261 

16/1 
6 

12 
7 

(8/1 
3 
8 

53 
711 

4 
4 

14 
& 

_Ama 

• 
• 
• 
> 
> 
• 
> 
> 
> 
• 
> 
• 
• 
> 
> 
> 
> 

7~2 

Q.00 
9.00 
9.00 

31.60 
2.80 

58 7~ 
1.28 

4.50 00 
8t 

100.00 
150.00 

81!.39 
1.80 

246.55 
10000 

50.00 
42.00 

70.52 
9J)O 

t.00 
9.00 

158.00 
280.00 
176.16 
128.00 

ıa;o.oo 

80.00 
100 . .;o 
1.6().00 

67.08 
180.00 
739.GŞ 

100 00 
20 00 
10.50 

.,. 5 

• 
• 
• 
• 
> 
• 
> 
• 
• 
• 
• 
> 

• • 
> 
> 
> 

35 
-06 
05 
05 
79 

1 ~o 
ll8 
64 

6.75 
4-0 
so 
75 
3i 
90 

3.70 
50 
10 
05 

939 
941/2 
941/2 
941/2 
936 
941/3 
9~2/2 

9.U/2 
9ll/2 
941/2 
941/2 
1!41/2 
936 
941 
!136 
PH/2 
940 
941 

llo~ 
Eı.em 

İbröh'm 
Ahrrıtt 

Sül<>ymun 
Ndlse 

llillt'me 

T"'i':.lc 
}'tı:de 

HöS811 
Todor! 

Halil 
P.akkı 

l\Iüni:p 
Sillcyrrı:tn 

M<Jıme\ 

A.şe 

O!mau 

9/'J:I 
9/11 
7/10 
9/H) 
6/42 
6/15 
5/36 
9/13 
6/40 
9/36 
9/2'9 
9/21 
5/'J:I 
9/12 
6/43 
9/19 
2/30 
5/19 

Fa.ılh K"'""sı da.lılinde Şdırem!nt Bele<l;ye Tabakkult Şubesi çevresinde 1>41 senei.nde yapı.bn yokl:hnad& Y'kıldığı 
goriJle-n yuk..ı.rd..ı. r...ahalle, sak.ak ve kapı numaraları yu,ılı bkı.aı ar~l:ı.rına Uı<lilt\.t Jroınisyonunca konıı :ı.n kıymetk:ri 
ı;u ~rir ıl mamP1e WUpltrin:n ikan~e~m. a-:Jre~lt-ri l'JleÇ'hul b 1Jlundu...,rlundan tebl:,ğ ~i:r:ı1ed i cib0ılc 3692 numaralı 
kw:ı nun 1 O un.~u m dde&i ·llükmüne t.e-\:f ktıın teb~ ır.akanıına ka:ım olrn.a:k i..Uaere i\tn olunu •• 

ı .rn m!l>f tı ıll;iru U>k p eden gund rn iUıaren :W ııündilr. (463li) 

Tallfr{n D. 

1900 {I() 

\000,00 

İlı: Tem. 

148,50 A~falt yolların tamiratında ku11anılmaJı:İ, 
üzere al!n3<"ak: ıso metre m~ı. mıCJr. 

75,00 MWılelıf yolların tamlraUnda ·kullanıl
mak üızere ~cak 100 metre mikilbı 

kwn. 

fohmi.n bedclleıi ile i1k tom&ıat mJlt tıırla.n }'Ukanda yaulı kum ve = ı;a.
l:ın ahm:ı..k Uz.er-e ayn ayn a<:ık oıu.lllmcye lconulmllflur. Şal1zıameleri Z:ıbı'\ ve 
M me.iıt Müdürhlğü kaleminde b'Ör!1leblllo.r. İihaJe 20/4/1>42 Pil'1.ar\esi ırüuü o:ıat 
ı.ııı de Dahc! l!'.nciime...'\de ya.pılacaktır. Ta Uplerin ilk 'tem.in.it tl1Qkb\ıız \~eya mek.

\lil!cın ve 942 yılına. art T.:.Caret Odam v~alatjyle ih-a.le lilnü mu~n ~at-
e Do!mt Encümende bulwunalar~ ['213} 

Y Zll~ f Çİt..I 
Bir ecnebi, Belıe'k ile Y C'ni

köy arasında sahilde vey& A
dalarda ,-eya!ıut Moda .. Bos
tancı merke:cinde 5 - 7 odalı 
telefonu, bahçesi ve her türlü 
konforu havi mükemır.el mo
bilyalı bir ev arıynr. (Ev) rü
mm>ıe İstanbul 176 Posta ku
tusu adresine yazılanası. 

İsviçre istiklali
ni koruyacak 
Beme, 17 (A.A.) - Adliy& ve 

polis dairesi şefi V nn Sta;vger ver· 
diği bir nutulııta lsviçre hükiıme
tinin, nereden gelirse gelsin bil· 
tün ihanet hareketlerini merba
metslıce ten.kil kararında oldıı· 
ğnnu bildirmiş, iç güvenini temin 
edemi yen bir dev Jetin yaşama 
hakkını kaybedeceğini s-Oylemif
tir. 

İsviçre konfederasyonu ihan,,t 
ve casuslnğun önüne geçınclt su
retile istiklilini muhafazaya az. 
Dll!tmiştir. 

---0--

Birmanyada 
durum fena! 
Viışi 17 (A.A.)- Biı=tıeya<ian 

a!ınan haberlere göre müttefik
lerin vaziyeti vahamet lkıeı;ıbetımiş 
tir. Japon kuvvetleri Jlagve şehri 
civarındaki petrol tesisı:.tını teh
dit etınrektedrrler. Japon oroulan 
sür'a<tle Mandalaya doğru ilerle. 
mektedirler lki r'in oıı:lusu ~ 
kül vao:iyetteılir, 

Maltalılann 
kahrımanlığı 

İngiliz Kralı Adaya 
en büyük nişanı verdi 

Londra, 17 (A.A.) - B.B.C.: 
Kral Altıncı Jorj J\talta adasında· 
ki askerlerin ve ha !kın gösterdiği 
.kahramanca müdafaa üzerine 
adaya 6 ııcı Jorj sehimı nişallllU 

te\'Cih etmiştir. 
Bu; en biiyük nişan olan Vik· 

troya haçı ile ayııi seviyededir. 
l\liistcmleke Nazırı da ada ha]... 

lcruı bir telgr of göndererek: 
•- Şimdiye kadar tarihte gö

riilmıımiş felaketler g~iriyorsu

nuz.. Gösterdiğiniz kahramanlığı 
tarih hiçbir zaman kaydetmemiş· 
tir. Ve etıniyecelrlir.• dem*tir. 

Sa ın geçen bir rı D 1 
Londra 17 (A.A.)- Dün Malta. 
da &~><ın bir gi;_.,, geç:r:lrn!ştir. 

H~ !halde havanın fı:rtınalı o1ırr.a.. 
smd n .clolayı adaya hıç bir hava 
kını ya,pılmamı.şt:ır. Yalnız l:ı; ık~ 

ştf tayyaresi ·bomba aMnadan gö
rünmüşler ve dönrnüşlerdJır, Bu.
nu taarruzıdan masun ·bi:r ~ 
takip etmiştir. 

--<>----

Yeni bir elektrikli 
demiryo"u 

Eerlin, 17 (A.A.) - Alman rad
yosu, l\iüoilı yolu ile Berlini Ro
maya bağlıyan elektrikli bir de
n1iryolao.un sür'atle yapılması 

iç in Almanya ~ İtalya arasw.da 
bir nnlaşınıya varıldığını bildiril
mektedir, Bu yol Romodan sonra 
italyaıı Yarımadasının en cenup 
noktasına kadar nı<atılacaktır. 

Geceki ~·an n 
Gece 23,30 da Osmanheyde Jia

l:iskargazi caddesinde 259 nu:ma
ralı 3 katlı ahşap, boyalı KaraJd.. 
nin evinde yangın rıkrnıştır. Yan· 
gın neticesinde e\ in çatısı tama
men, iiçiincü ve ikinci katlarm 
arka cilıcUeri kısmen yanmıştır. 

Perakende zeytin
y~ğ fiatrarı bugün 

tesbit ediliyor 
Koordinasyon Hey'eü tarafın· 

dan teı;bit olunan yeni zeytinyağ 
ve sabun fiatlannı dün yazmıştık. 
Fita Mürakabe Komisyonu bugün 
öğleden soura t.oplanarak pera
keıı.de Iiatları t.,.;bit odecclttir. 

---o-

Holifeks~n beyanah 
rı !nri Seb:INle-ı De\'1lm) 

mektedir.• demiş ve şunları ilirve 

etruiştir: 

•- Birleşik Amerika ile bil'
lilde idare olnnan bn harpte mu· 
zafferiyetin hangi ta.rafa geçece
ğini eıı dar görüşlıl bir Alman 
bile onlıyabilir.• 

ES'UT BiR 
DOGUM 

&1mer'bank İstanbul ŞWıesi Mu
hasebe Şef Muavini Feridun Tür
san 'ıırı bir kızı <finyaya gelmiş 
'"" Sevin tesmiye olunmuştur. 
Nevzatla U!ZUn ömürler diler, ebe
veynini tebrik ederiz 

KALAB LIK 
yerlerd 

sıraya girelim 
---·---

Tenbihlere riayet et. 
miyenlere 1 Liradan 
50 L'. raya kadar para 

cezası verilecek 

Bu ceza temyizsiz 
ahnacak 

Uanumi yerlere glrişlrde ve 
ç~larda, vesaiti nakl;ye bek. 
leyi.ş, biniş ve iruşinde, bilet, kart 
alışında >e i.htı)·aç maddelerinin 
tevziinde balılurnı.zın sıraya tıabi 
olmaları halokında dört ı;üntlen
beri Ankaı·ada tatbikine baş. 

lanılan usulün şehrlrni7.de de 
tatıbik dluı·rnası hokU<.nda iaali.. 
yete geçilmiştir, 

Pek yakında belediyece yapı.. 

laeak bir iEmla keyfiyet halkııına. 
za bil.dirilecektir. Ondan sonra 
bir kaç gün, bu kaideye uyulma. 
sı için tn(!VZUU behis yerlerde 
seyrüsefer memurları tarafından 
'lıal'kımıza nezaketle tebllğde bu. 
lunulacaktır, 

Müteakip günJende de bu ten. 
bililere riayet e1ımJ'ien yani, sine.. 
ma, tiyatro, gar, masyl'.ll'l iskele 
ve salon gi.bı ımııı;mjyerlerde gi 
riş ve çıloşta ve nakil vasııtaları.. 
na binişte biıTl:ıiri ardına sıraya 

dizihniyen kadın, erkek ve ço. 
9XUklara ihtara ihtiyaç gürülıme 
den, 1008 ve 2575 numaralı ka. 
mmlar mucibince cezay.a çarptı.. 

rılaca.kilal\d ı.r. 

Ax:lı geçen kanunlar, belecliye 
c..zaları hak.1<mdaki bir kanunla, 
halkın cyılrl!r:m cezası. dediği 
cenyı verı>bilnıek iç-:n belediye 
reislerile muavinlerinı salahiyetli 
kılan kanundur. fürillC5inde 1 li.. 
r.adan 50 liraya kadar ceza hiik. 
molun:rbilir. İikinci kanun.da, bir 
liradan beş liraya kadar para c&. 
zası, tt"myi?Siz., istinafs:ız suç iş. 

!iye~ alınır. Parayı vemniyen 
lerin veya verenti,yenlerin ceza. 
sı, bu kanuna göre hapse çevrilir. 

c ŞEHiRDEN 
ANKARADAN ve 
MEMLEKETTEN: 

ve 

* İaşe müsteşarlığı, et !™!Sele. 
sini ilıalliıçin ~!ad.ığı te:Jk:i.lderl 
bitirıniştiT. Mersin ve Erzurum.. 
ckıkıi. ilti teşekkül ®ğrudan doğ
ruya seıımay>eli birer şı:rket halı
ne getirilecek.tir. * B. M. M. ni.n bugii:nkü top. 
!antısı.ıı.da Tür.kcy>e - Roınani)'a a. 
rasında y~ıpılan ticari anlaşmanın 
tasdiki (;öriişülecektir. 

* Sa<leyağ Jiatları etrafındaki 
tellkik!eı'!! Ticaret Vekilliğince 

dev.'.im edihnektedir. * R=i izin alınmaksızın bq 
ka devlet tabiiyetine geçtiği anı... 
şılan Maı'di.nli kbdül;!darlır oğlu 

Süleyrnanın Türk tabiiy•et.inden 
çıloaırı'ıması Vekfüer H~eti.nce 
lkararlaştırılımştır, * Devlet Hava ve Derr..iryolla
Tile Limanlar İdaresi memur ve 
müstahdemlerinden veioıt ede
ceklerin ailelerine yardım için 
haııırJ.arımakita o!an niııamrıame 
t<:.ma.mlanmıştır. 

VİLAYET ve BELEDİYE: 

Mısırçar.şısı kubbelerine ikonu.. 
lan alcırıler hakkında mütıeha&. 
sıslar brefodiyeye raporlarını ver
mişlerdir. Ra~ yeni aleınre.. 
Tin eskil0Tinin ayni olduğundan 
tadilatı rc:m ettirecek bir sebep 
olmadığı bildirilmektedir. * Taruromş ses san'atkarlan
.mızd.m Mlnıey~n Sena.r dıün sa. 
at 16 da Haseki hastanesinde bu. 
lunan hastalara bir kıoooer ~er
m:~ir. * Otelciler yal.sık çarşaflan için 
liızım olan pa.tiska ve Amerikan 
bezi bulamadıJdo.rından bahisle 
beledoLy"~"' mür.aıcaatte bulunınuJ 
ve kendilf'rine tavassut ocliln esl 
ni temenni et.ınişlen:lir. * Sular İdaresi tarafından be
l~'ye) e vcril<"n bir rapora na. 
u<ran bu yıl şehrimizde sarf~ 

len su ımiktarı geçen yılıd'a'n daha 
fazla ol<luğu biMirumiş ve açılan 
5 lhaUc <,'<'\'traesile bunlacın saıyaı 
206 yı bubnuştur. * Vilayet fe~aladıe masraf 
bütç~ind<'n bo-l<'di.y>e daim! encii. 
meni mu!lıtelif içtima! yanhmlar 
için 212.150 lira tahsisat Jı:ahul et.
mişPr. * A, rık:ı.rada t~kil eıclilmeıkbe 
olan Ham:i.t mj.izesi:nc gönderi.J.. 
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FındıkLd garip bir kömür s 
(J 'net Soh:teaen Dovnm) 

Fındıklı, Top'bane. Galsta, Be
şi.lı:taş, Ortaköyde.ki ,perakendeci 
kömüreüler alakadarlara müra
caat ederek hem halka bir lrolay· 
ltk olmak ve hem de kendileri if 
yapmak üzere bu !r.ömürlcrin 
narh mudbince tc..,.; odihııesiıı.i 

ve böylece mahallelerdeki Jı:ö

mürcü diilı:kinlannda satışa çıka
rılmasını ric;ı etmşilerwr. Fıdaıt 
her nedense bu mürauat kabnl 
edilmemiş ve kömürlerin hepsi 
pera~nde !iatına yani kilosu 10,S 
kuruştan B. Şaıbin tarafından sa
tın alınarak mexldlr depoda sah· 
şa bnşbııım~r. Halbuki sat~n 
bu şekilde bir meI'kezde teksif 
edilmesi kömür alaukların bir 

FRA 'S~.DA 
kar s1khk ar 

• 
Londra, 17 (A.A.) - B.B.C.: 

La\•al'in kabineye girme~indea. 

sonra Fransada bazı karışıklıklar 
bnşı:östemıiştir: Normandide izin
li Alman askerlerini taşıynn bir 
tren yoldan çıkarılmış, Lilde Af. 
man askerlerine kaxşı taarnııdar 
yapılmıştır. 

--o---

Ç!nl marekkebıle 
C1 k>oi Sahi1eden Devamı 

•hemşireSi 10 y391nda Vioclan Yal. 
lcı; Ye ayni sokakto 44 nı.mı.rur~da 
oturan 13 yaşında Hayrlinnisa 
~'"·aflarmdan sbrü.laüğü anlaş]}. 
an1"tır. 

Bü<1lıamn çarşıdan satın al'dığ> 
sarı lbklkn.ot kı&ğıtlarını haki.ki a. 
ğır işçi ekmek kartı ü2Jelli;ne yar 
pıştırarak ve tatbik ed'-rek cam 
fu:erinde çini oınUrek:k.eple bu 
kartların saıh'te!erinı yaptığı an
k>Şılm ıştır. 

Sah<te karilar hak>kı kal11.lardan 
aşı>ğı yukan :M.ıısrııdır, Ylnn klif\. 
tunu b:ı>z daha inoodi.r, Bürtıarun 
kızlar vasıtas~ ekırnıekı1eri 25 1lm
ruştan s:ırotı:rdığı da anla;'ltrnıştır. 

Ayrıca Eşre~ada Hasanın 
fırı.nmdan sahte karlb cknnek al. 
dığı sı.ra.da BİİiI'han Çelikll~ adln 
da bir başkıa işçi de tutulmu:,--tur. 

!Dört suçlu da adn~eye ver~ 
mişlerdir. 

MEMLEKETTEN) 

tn(!k üz.ere Bayan Lüsyen Şairi 
itzaımın bazı zati eşyalann.ı m.:ıa .. 
rif müdürlüğüne tevdi e<ımişti"r. * Vilayet bu yıl süt -ve mektep 
çocukları bakınıeV"leri için 14.168 
lira tahsis?! kabul e~-tir. 

TiCARET ve SANAYi: * Toprak Ofisi dünden it:ba
ren yW<l'ıc 10 nusı.rl.a· kaı'lŞlml. 

mıtk lizere çavdarlı buğday ver. 
m~ir. * Tuna yoliyle A!manyadan 
m<İillıim miktarda kağıt, k"1ıyrn 

maddelcr, demir beru, rnak.ine 
aks..-mı ve sair şeyler Burgaza 
ka-daT gel.mJqtir Bu mallar rey
d<'l'pey Burgaııd:ın ş<"lıriıüze ge
tirilmektedi.r, * Çay ve kahve satışlan ı:ıty
başı!'dan itlbaren İnhisarla>r İda· 
resine geçeceğinden dün şehri
m izdeki bakkal ve çaycılarda bu. 
lunan ÇB"f ~-e kahve miktarı tes.. 
bit edilımştir. 

* Tcçrak Ofi.9i re~i ımüesse
selerle ha"ta~ere ver-ilmekte o. 
lan y.iyecek maddelerinin dağıtıl. 
mıısını henüz ikmal otmediğindleoı 
bakkallara yapılacak tevz.iaıta ao
cak yarın bıışlanabileceM:ir, 
İaşe miisteşarr Şültrü bugün~. 

de şehriımiı.e gelea iaşe i§lerile 
~! olacaıkbr • 

Felemenk Hindis
tanı valisi 

Vaşingt.cın, 17 (A.A.) Felemu.k 
Hindlstanı umumi valUıi 1\1 Vaa 
Mocıık A vustraly adaıa Saafransı.. 
koya ~etmiştir. 

ZAYİ - İııtımı.uı Ü'ıı.ivtts!.IEai İlı*
sat Faltüttec:nden oldıiım ası numa
ralı hü·.~ cii?rlanımı zıa,1' etfm. Ye.. 
nls'ni ~ ,,,.., · J1n büalıA 

:rolctur-

depo önünde birikınesini mudıt 
olduğu g\bi arada baza açıkı;<R>

ler buradJın aldıklan könıiirleri 

öted .. kilosn 16 lnını"" satmak im.
kinını da hulmu.~ardır. 

Perakendeci ikömürcüler h
kendilerinin ve hem de lıaDrın za,. 

rarına ol.AD. bn hareketi şiliyet 
etmişlçrdir. Biz de Beşiktı.ş kay· 
makanuığının ve Belediyenin e
hemmiyetle ııezan dikkatilli ce}.. 
bt.-der ve peyderpey köınür g~ 

di~e satışların böyle b-ir depoda 
yapılacak yerde perakendeci k,ö.. 

münülerin dülııkiinlarına dağıbL
mak snretile mıthteliI yerlerde 
icra>ının daha dogru ve ı:ıttkuJ 
oldnğunu ilive ederiz. 

l LQ val~~ ~i~•h:~.~~~~"~~: 
l:et ~u iki n<f,.t:ı.ıı be' '" k :\ r: 
1- l\Iıi:.-ellfilı kU\ "ctkr e <lış 

;.;:Jed.n ve polli; vaz:r .~ı"n;n t.::m 
kontrolü h"'kkında Lava~e v •j.. 

len olağanüstü ~alfı:h:J et, 
2- Frnnsamn lıı:ııtıin k~zarul. 

ınası içi.n AIJnanyaya ya ın;ı 

mecl>uriyetinde bulunduğuna da. 
:r olaraık ekseriya Lavd tarafın
dan i:ıJıar edilen düşcin"" ile mu
tabtk bir teeavüz .,,.ya•Pli takip 
edereği, 

Bundan başka Hür Fr nsızlar 
tar!rfın-dan alınmış bulunan Fran
sı.z :mü.Jtc-mlckelerini geri n'.._ a~ 
ğa çal:şacağı da mı.."lı~ak s:ıyıJ.. 
'ili ak t ::dır. 

Sunyenin Lavalln tecavüz po
litikasının ilk h<'Ciefini tesk" et
mesinden ~ olunm'3.kl:ıdır. 
Bu siya,;et Fransn filu;unu Arı-R
rika kıyıl&rı yakininde SıLnt Pi.. 
erro ve Mi:kelon ile beraber Mar. 
tinil<, Gıideh"' \"e .Fran.>ız Güya-
nına yOOdaştırabileccktir. 

Birlesıık Amerika hiikfımetinht 
'm ilı.timale lt.a:rşı lııoymak için 
her ted.biri kullaMCdğın& itiı:nat 
edil.meı;i lazmıd ır. 

Bir Hakim 
(1 !TIM S&hifE-d...., D<'Vaml 

nın kurşnnile başından. vurnlarıık 

ölmüştür. 

Hil:im Fehmi birkaç güıı evvel 
bir !•banca satın almış, Merd• 
çiftliğinden arabasile Ceyhana 
dönerken, yanındaki arkadaşla

rına tabancasını göstermek iste
ıniştir, Tabancanın şarjörünü ÇI· 

karan hıikinı muavinit namlunun 
yivlerini muayeu.e etmek üzere 
tabancayı göıünc doğru tutm•:ş

tur. Tı.m ,bn s.ırad.'\ teti.lı: dii~müı 

ve naeıludaki kurşun Fehm.inin 
sol kaşı üzerinden girerek beyni. 
ne saplanmıştır. 

Bikiın muavini çok ağır yaralı 
olarak Adanaya getirilmiş, Mi!U 
Jl.I~nsucat fabrikası ha•thr.esine 
yatırıhnışsa da bir mücdct ""nu 
ölmüştür. 

ŞAPKA 

ÇANTA 
ELDİ\! 

FÖTR 
HAS R 
B.OBDELA 
Ç[ÇEK 

Ka4lualan11 .u ilrtiyaçlanıbr. 
Onlan, hep bir arad2 ve en. 

u)'CUD fiatlarıla yıılva 

ŞE 
ŞA 

da 
bulunur, 

Sultaııh:ımam D 
Taşra için s>parı:ş Jmbui edifu. 

6'h4' v• Batrntılurrlr! E\tm İ
Benıce - N~"tyat Dirck\t.rll 

Cevdet KAHABILGIN 
SON TELGJLAF MATBAASI • 

nayanlarımızın Gizli Tuvaletlerinde Kullanaca~ 
Gayet Sıhhi. Ufak, Y umuşa:k Met Bezleridir, 

Her eczane ve ıtriyat mağazalarında 

FEMİL ve BAGLARINI arayınız. 
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Suikast Muhakemesi 
(1 .inci Stthıf~ Oe\.:ı -:) 

bi iniıliı.lııtan evvel hôdisc mahal. 
l.ne yakın bir yerde h <; bir oto
rı.obil de ı;ümıed ğ ni b:!d:r "· 

ALTL'iCI ŞAHiT 
Mü~aktben şahiil.erden ~i 

jlir2ıbaşı Maruf Konurkaya dtnlen
clı. Şahit, Loo!an Ap~rt:man,1"<4 i.. 
i<"'1l'lE'ti dıolayısile yalnrz Sü'cyına
nı tanıdlğını, Örrwrin Sülc:ıtn.Pllın 
yanımla 13 - 14 gün kada~ m'sa!ir 
kaldığım, bomba Jr.rdL,csind'en son 
ra Sü.leyma;nın 1>ir kaç gün hasta.. 
laıı.dığ:nı, lhad~cn s.ınra r.'~mini 

ga,,.,ıelerde gôrdüğiin,i söyledi ve 
Ömerm e,Jtoalini anlattıktan coııra 
kendisine gösterilen resmi t.:ımdı-
1\'ını, $üıleyma111n öınerle görüşür
ken hakıki J9lltini söy leıney>p isaı 
ı:ibi biı fl'!'Y söyled-::.ğini anlattı. 

B>r d'i;>~eği olup olnmıdığ> soru. 
lan Siileyman: 

- Ben Ömerin ismini hW; k.mse
den 'aklaımadıın. Sad<'Ce ona ba
?en Ömer, bazen Hıro <it-rdin, ce. 
vabını verdi. 

Müteakiben şahit Marufllll, zıv 

Jıta')la verdiği ifadesi N<undu. Ma
ruf, bu ifadoıinde Sii.~yman için 
r:ıkı içen bir saııhoıı diyordu. 

Sii~:ym;ın, buna mukabele ede. 
ttk şu cevabı verdi: 

- Ben rakL içerim anwna ·temiz 
lçerım. Efendi hem içer, hem ku-
1;a.r. 
Reis: 

- Ziyanı yoık, rakı içmek kaba
hat değil. Şahit Maruf, wnin Zl."V. 

kini bili.r bir adam olduğunu r,iyy 
lt"!TJ<'k is\{'fni~, df'd:. 

ŞAP.iT GÜLİZARIN 
ANLATTIKLARI 

Bunu m·ıttaltip Loean aparlıma 
nında bir daireyi kiraya veren Ba
van Gülizar Gökçe dinl"'<ii. Gtil·. 
zar Gok~e 50 va~ın<la ~:ivar lıir ka 
rl:nd~r. Yem:n etti ve bi)d-ik1erini 
ı:öyl<> anlattı: 

- Birr Cuma giinti SOOeyman 
hana geldi. B taberinde bir ç.xuk 
getfrcli. B~ rocıığun A:ık3r:ıda b:r 
L'if var, Müsaade ederseniz bıııra

da b<'nlm yam!J"{!a kalac•k. Oda 
a,., ad.:1şm1 .:. taruf da ona !nÜ~aade 
!"l!i, Öt'di. Bc!l de n11Jcaa·de ettiım. 
Adının Ö:!'. : o'ldu~u~u sonradan 
anlzdığ>m çocuk A~:eraya İstan
buldaki Tü•k talebe yurduna grr. 
ml'k için geld·:·n• ,i)ylıi·) !-d · Da 
ha S"nTa P;ırtiden m<'clıuri hiz
mN teklif e4;klc:: ıt'in recH~:

ğ ni bokhdi. Öır.•r e,•İır.de 11 rrün 
kaldı ve d-'ha sonra çık•p git'i. 

Reis samıağa başladı: 

- Pansiwn ÜCrPti ol~;rak Ömer 
sar.a bir para 'filıin veı-di mi? 

- Bir defa iki, bir dda da ı.ki 

lrn<;uk lira olnıa.k üzer..: ceman 4.5 
lira p&Tasını khm. 

- Elinde v'r çanta filiın 
dün mü? Pansiyona böyla 
g•ttiği vaki miydi? 

gör. 
gelip 

- Evet, ufak bir çanl.:>61 vaNh. 
Fak'1t tabıi içini açıp bakmadı!ll. 

ö.r.er saılkihlan ~-al'-maz, öğleye 
doğru kalka.,:, odadan ç>kar gider 
ve akşamlan geç vak>t gehrdi. Bir 
gün de Süleyman Örnerden bir ka
zak mukabilinde 2,5 lira al<hğ101 

söyledı. 

- Ömerin 2.5 lira Wbi az b r pa
ra~ >lıbyacı var mı<lır. 

- O bLdarır:ı bilrniyouım efon
diJn. 'Bana bunu Süleyman söyle
di .. 

Bunun ü~rinc Sü[eyrnan sôz is
tedi ve bir gün ç~ır yık2'!1aca-ğı 
sı.rmla kendisinin Giilizaı'<lo.n Ö
mer''> mendilini yıkamasın ricc 
Pttiğini b:WrrıH. Ve ~ahidc"l bu 
noktayı süküı:la ge~ti.girıi bey.:;_.,., ei 
ti . 
Şahit Gül=r: 
- Ömer d~-.~ b:r <da.ıv- hatıTla

mıyorum. Ben onun mı.>aiir'ni 

-Boşnak.- diye tanırtlını. <!<'<ii. 
Bunun üzerine Kornikrfahl.I be

yanat hald<.ında ne ıJ.,yC'C~gi Sot"u!
du. 

Kom.ilof: 
- Pansiyoncu Gü.li.z.a.r Giıkçe 

evıne gelen roüş!erkr:ini.n ltimler 
olduğu halı!kında polise haber ver 
mck ımccburi.'.)·t>tindc mid1r, değil 
rnld:r. Bunu öğrenınek isti'.')"O,..um 
dedi. 

- Bugüne kadar böyle bir ha.

her vcrıniyoroum. Fakat bu hoo:
se<kn sonra a~tık her gek-n hak. 
jı:ında pots b:r beyanname vemnek 
teyim, "CC'Vabını verxli. 

Müddeiu.n1umi Cemil Akay söz 
istiyerek: 

- Bayan Gü!i.z<rr bu !o<i<lisc<ien 
evYel pa!16iyonuna gcll'n mi<af>r
ı rin ,!Lm oldu'ğunu bl'.cl:nn<'di.ği 
,_-;.r. i.ldncı ağırceza mahkemesinde 
muha.kC'Illc ~xilhn~ w mc.-Jı.üm ela 
o.muştur, d<>rli. 

berberlik yapnıaktayuı. Sii'leyıma. 

ı n.ı taruyor, ci..i;er maznunları tanı-
o mıyor. Y~lin ettirild' ve şehadeti
ne nıüracaat ed!ldi. 

Ahmet KAiın dedi ki: 
- İstanbuldan Ankaray~_. gele. 

ırek BU-1.ik benber salonunda çalış
maya b::.şladmı. Sü;.;•yrr.anı d'1 ora 
da görd'iim. B'r~i'.'1 S·~\~n (ey 
zc.;ini görmek için hbn.bııılıa glclıe 
ceğini birııe ro,<'lecr._ I! atıt>t bi,- de 
bize tren b:let! aö,:croi. Niçin gi,. 
d~ geleceği hakkında b'r IJ""Y söy. 
lemedi. !Bütün bi)Qiğim budur, d!&
di. 

Ahmet K:.lınm ilk tııfı1c.i'1:a,t sı

rasında .,,erdiği ifaUesi de okundu. 
Orada da bun<ian b3§1Qg. lbir 'J{.'Y 

söyleıniyurlu. Maznun SiMeyman 
söz istedi. İstanbula gider:ken ;r. 
kada,<ı .Ahmet Ka:lının kimi göır
mPğe gittiğini oorduğunu, kerı.dl
sinin de lC)'2.'eSİili ziyarete gidece. 
ğini söyrediğini, Ahmet Kalının 
bunun üzerine teyzesiııi.n genç o
lup olmadığını 90l'dui;unu söyledi. 

Di nliyoenler gülnwğe b3şladılar: 
Hak.im: 
- E;, bunda ne var? Ne demek 

ist>yoır8Un? Teyııen in genç olup ol. 
madığını sormuş .. diye aon!u. 

Siile;yman: 
- Hayır, d<."<fi. &n ie~ göT. 

meğe gideceğim, dediğim iııdde o 
hana genç mi ihtiyar mı ~ 801'

du. 
M<aıznunlar, Afmıel Kalının ı{a

desi hak'kında bir diyecekleri ci.. 
madığını söylediler 

Burudan sonra, Sü]()y.marun Sav· 
yet •efarethanc:.ilc tem:ısına tavas 
sut ettiği iddia olunan su mühen
di~! Po:brıyal Edvard ~anski 
dinlendi. Bu zat Leh~"' koou:.ımak 
istedi. Fı;kat te:-cüman bulunmaır.a 

1 dığı iaılr.dircle Rusça da d;.onuşabi
J ıcceğini söylı?d'?;i 'çin bildoıldcrilıi 

1 
Rusça atlatmağa boşladı. 

56 yaı;ında olduğunu söyieoyen 
bu şahit, Süleynıanın berber soio
nunda çalıştığını bildiğini, diğer 
maznunları tanmıadığını 9Ö;'iiıye. 

rek şôyle deva..'Tl etti: 
•- Süley=nn çalıştığı berbl'T 

salonu ikamet ettiği!Tl apRl'tı:ına. 

n•n altındadır. Bu dükkanda sa.;
l2T;mı kl'st!rir, ve usturaları:ını da 
dü!:..<an sah'bıne bi1. 'ird'm. Her 
~·bah vazifeme giderken Sliley. 
iman karşıma çıkar, hatırımı ve 
h:'\·anın nasıl o!duğunu sorardl. 
Maksadının ne o1duğwıu bilmi>

)"Or ve rastgele cevaplar vel'Crek 
yü"Ü)'İi'p gid'yordtmı. SüJe:~nan 

mir.eaddit defalar benimle uzuneao 
konuşmak istedi, i:).ım olduğunu 

aüyliyerek reddettim. MiiJ.;ıleme

mi-z baslt Jaflarrlan 'baretti. Biraz 
Rus-:a. ile karışık konUŞU(YQrdlLk. 
Bir aı..-şa.m bana rastl:ıdl, kmıuş. 

mak i>-lediğini söyledi. Kızılay bah 
çcsinin köşesinde bi1· kıaç dalüka 
konuştuk. Benden bir vazife ist;. 
yeceğini zannederken Sovyet se
fa.r()thae;inde bir işi olduğnnu söy 
leyince hıryret etti.m, fakat &>vyet. 
!er biT ~Leh ailelerini Sibiryay~ 
sürmüşlerdil'. Bu ak-rabalarımız 
lrnkkırıda maliınıd almak ;.ç;n mü
valokaten sefarete uğrnrız. Sü!ey. 
manm d.a bu nevi bir işi oll:l'uğunu 
di~üneTek Jrend'sine: .Bekle l.ıiro-z 

J sonra dönünce gideriz .• de'.lim. Fa. 
,'k;.t hemşiroınin de s:·b'ıryaya s:i
ı rl?lmüş olrııasına rağmen sefarete 
g:tmedim ve Süleymana ki.ms1.>yi 
tan.trnadım. Yalnız erlesi gün Sü
lıc-y,rm11a tanıdığım bir Fransızca 
!'""ası ve onun da bil· Rus talebesi 
'olduğunu. helki kcnd sine yardım 

!ela bulunabik-ceğini söyledim. Fa. 
kat bu hocanın ı;dını sö~_, 

Rei6 burad~ şatıide bu Fransızca 
hocasının ismini sordu. O da mos" 
dam Şartiye olduğunu söyliyerek 
deva.m ett': 
•- Bu madam büvuk bir daire 

kiralmuıştır. Oda oda 'kiraya verir. 
Mackı.mm yanında blrkaç Pulonyu 
lı arkadaşım oturur, onhTı gönne 
ğe gittiğim zaro:ın madanlia tanıç
tım. 

•Benl.'!l tç,n sefarette ne dü~ünü
)'Or'lar?• diye sordu. Şa,<nnbm. ve 
cBiln1i')o'Ql'Uırn. chyip yoluana ~
vam ettim. Bu dellı<!.an sonra Sü· 
leyımanla hiç gö~E'd!im veya 

, pek ender olarak gördüm. Mada
J mm ismini ~-e ııdreııini de Süley· 
m<ı"1a söyı..m:ş d<'ğilim.• 

Şahidle Sükyırruınd & n şüıphek> n. 
diği lıai'.l<> :rıoeden polsc ha'ber ver 

, ımediğj .'IOruldn. Kendisi ecn..,bi ol 
1 duğu içi.n ozabıtaya haber venme
siııin .m~ül olacağını, lııeıııdisine 

inanılrnıyacağmı ve giifünç mev
kide Oı:dmaktan korktuğunu 9Öy· 

Jedi. 
Müdrl!eiUll'J'Ull'lf muavini Kemal 

Bom, ~ ~ridıi# 
halde neden ustu1'36lnı beoıtıer sa 
lonunıda Süleymana biletmeğe de 
va..'ll ettiğhnin soruhrıamlı istedi. 

Ş:ı*ı.i.t, Sii!eymarun !akir oiduğu 
nu diJı:ii:nıdüğünü, eskidıenberi <>-

1 
rada biletmcğc alıştığım, Anka.ra
ya kadar irıerok ·blldmenin dahe 
pa.'lıalı olacaiını besapladlf'!ın> r,iyy 
led:i. 

'},(üddehmıuıni :Miıavlni Kemal 
Boranın iıaofobiıle şahide, eslı:i ifa
&,,ıinde madııım Şart:yerun evinde 
&>vyet sefareti memurlanndan bi
rile tanışhğını !lilylediği halde bu 
caıdamın ismini ncd'en gi2'Jediği so.. 
ruJdu. 

Rx:ımarw;k' şu cevabı vcros: 
c- Konuştuğum bu adamına

dını bilmi:yorum, onun için 9Öy le
'!Il(X}irn. O zaman }.onuştuğum bu 
aıdam hıaicn Filistin veya Mısıra 
gitmiştir. Z:ıt..en kendisile, bir ırıü
hendis ark:ıd:ı.S"ma tercümanlık 
y:ıpnıı•:k vesil<>silc tan:'lTTlı\'(ım. Bu 
arkadaşım, ıına s~,·y<'t Rusyanın 
Lc~~'tan h:tl<ikmdaki ruyetkrini 
SO."mUŞ, bu :ııo~ ta iyi niyetler; ol. 
duğu ve mü&ta.kil bir Lehistan is
tedilcl<>rini, Sovyctlern Lehlerin 
işlerine karışmıyacakılarım söyk-
ıni..~L.• • 

Yine n>üdıdıeit.rmum:nin talebi!b 
sorulan suale ceY,lben Roımansllti, 
Süleymanııı bah>ett.iiıi Novıkofu 
tanıwadığını ve Siileymamn bu is 
mi Jl<'Te<den çıka,...iığını b.lrocdiği

j ni, biitü11 bilıdık.l("Iini ankt:ğıııı, 
1 halbuki Süle''nrnr.ın k~ndisine bir 
çok isnatlarda bulun.Jujrunu, bu
nıın sebeplerini bilmediğini söyle 
di. 

Cevap veıen Süleyman, Ro -
mruıskin'n ifadelcrınin b;ıştan aı;a

ğı saçma olduğunu, hakikati söy
lemediğini, kendisinin esik' ifade • 
!erinde naklettiği tarzda Romans
kyi tanıdığmı ve aralanndaki 
hadiselerin nyni şekıkle geçt!j{ini 
söyledi. 

SON ŞAHİD 
Bunda.TJ. ·sonra şahiot İsmail KC>r

kulu dinlendi. Güneş beııber sa • 
!onunun sahibi olan bu şahit yal. 
ruz yanında çalışan Süleymanı ta
nımalda, diğ~r mazunlan tanıma
lrıaktadır. 

Ömerin Ankaraya gel'p gittiğin~ 
Sülcymana İstanbuldan talebe 
yurdundan ve bir Tıp talebesi ta
rafın.dan mekt~lar (gönderildi • 
ğini, Süleymanm •bu mektupları 

çok dikkatle okuduğunu ve lbir de
fasında da bu talebeye para gıön
derd ğini, Romanski'nin on günde 

, bir salona ~elerek Süleymana tı
ra~ olduğu, Sült>ynıanın tevki{h -
den sonra da crukkana uğTamad1-
ğmı söyledi. Celseye fasıla veril
di. 

DÖRDÜNCÜ CELSE 
Saat 20 de dördüncü ce!ı;e .baş • 

!adı. 

Süleyman, İsmailin şehadeti sı· 
rasında, k('nd sinin pazar günleri 
bir ecnebiyi tıraşa gilt!ğini söyle
diğin, bumm as;lstz olduğunu, 
pazar günleıi Emniyet otelinde 
İh,;an aclında birini t;raşa gittig ni 
söykdi. F&.k:.t şahit lsmail, Süley
manın bir erneb yi Uraşa gittiğini 
bizz;;t k~nd;,inden. .iııittiğini ıb 1 -
dird.i. 

KOR~iLOFUN SUALLERİ 

Bundan soıııra sabah cels>o~inde 
'1Öz ishıınÖ:i oı.~n KorrıiloCa söz 
veri1.<li. 

l{\Jrnı\of, muhakemenin ilk <.."Cl
scs;r.<lc A bdurraohman ve Siiley. 
ımanın 'i:f::.dl"k>rin• ôğrenci~kı~~ 

sonra loendi'!erine sualler s<>raca

ğın ı söy!<"d iğin ı h atı rlatarek şim .. 
dı bu ifadek•r(' muttali ol-duğ'u ci· 
.h~·tle iki suJ·l <oracagını bi'd'ir.dr 

\
7 l: sun!arı ~nr:du · 
1- Abdıın·alıman ve Sü.Jc•yma

ntn ifade] rindcn ç;ka:dl~iJn nc
t.ce ~ııdur ki her :bi r!e lx>ni Ö
rr.erle b<':abc-ı· görnY.;•n -;;le.r ve ta
ı-:~j'''!"Il'r'1':'":"1:1ltıt'f1ır. Bıır..J.. nn~a .. an 
l'\\.'C 1 C"~ ~ı.ıı:a cttI!clElri Jl!O'i.!...."'C'lcri 
~ ~- 'ıt ,....,ihnkıü.'"\ !"'iicl-iir? 
c.:. (3-\·~nıı bu S'~a!c şu c:"'v~~ı 

Kornilo!la ben tan.ışlırdun.• 
Abdurı...ıtmanın da Ömeri KO'r'

nilofla kendisinin <tanıştwmadlğı· 
nı ve Kamik:ıfü, Ömerin münase 
'be~rini mıoca:k Omerden naıkle-n 
bi!d"ğ.ni ooyled.i, 

KQL·ıtilof ikiııci .sualini 9:ırd\ı: 

- Me8<'k böyi<> olduğu tıaldıe 

bC'n i Ömer le .kim, ncTcde ve ne 
ıiam>n tanı.'l!.rmııfllıır? Mademıltiı 
Ö.ner her ~yi Abdurr•lıırn.ıına a.'l 
la~tl'f. Bu cı'heti de ·sö~erMı; 
olması J..W.nmdır. 
AbdutTahıman şu OOVRbı \-erdi: 
•- Bu sualin KomiJ.oıf tarafın. 

dan sanılmasına .lıeyre t edloyonım 
w kuvvetle samyoruan 'ki eski. 
ifıı.cleınde de !zah e~tiğiım gibi, Ö
meri'n arkadaş> Sclfuninin sılaı. 
dan evine avdet edıcccği giin, y.a, 
ni 6 ik:indloiinun tarihinde, Koı~ 
:ıülof Pa"loCla beraber Ömerin e.. 
vine gelerek .Jo<>nuşmus ve orada 
Pavkıf ·tardından Ömerle tanış
(1'.l~mt§-tır.• 

K.ornilof, iA'bdu.rra.>ıananuı oe.. 
vaplarııun miiphem old~unu i.dr 
dia etti ve Abdurrahman da şu 
muık:.OOelecle bulundu: 

•- K~u Ömerle tanıştı
r an PavJoftıır. Sözlerim müphem 
değildir, &n müphem w ımev. 
.hwn iSnatlarla suçlu sandaılyası
an otunnıış dıeığiliın_ Bu nokıtao 

Komilofa kfili cevap teşkil edeır 
sanırım.> 

AVUKATIN BİR İZAHI 
Bundan sonra Abdurrahnıanın 

vekili a;rukat Şakir Ziya söız ala -
rak, Pavloun ·bazı iddialarına vak
tin gccikm<0s~ dıolayısile dün ak:
şam:ki celsede cevap veremediğini 
söy liyerek dedi ·ki: 

- Pa"Ylof Abdurrahmanı dbisc 
değiştirir gib milliyet değiştiren 
bir adam olurak tavsif ett ve Türk 
olmadığını &öyledi. Müek:kili:min 
'.l'ürk olduğ-.ınu i.slbat iç.in elinizde 
!kı delil yardır. Birincisi Türk ta-

• biiyetine kabul edilmiş olduğunu 
ı gösteren Vekiller Hey{'(i kararı, 
1 ikincis tahkikat evrakında b1'·ki
kat Jı.akim'inin Aıbdurrahrnanı an

. latııı.1<en Türk ırkından ol<hğunu 
tasrih etmiş obırnsıd:r. Bir de ma-

l 
nevi delil vardır k .bunu Türk 
efkarı umumiyesi karşısında ilfın 

etmek isterim. A1x!urrahll'an keıı-
1 di al1.>yhinde olmakla beraber ha
l diseleri oldu'ğu g bi anbtm~~tır. 
l 'AbJurrahman nedarra.ı.t e:tn-ı.\~ir vf' 
çok azap kmiştir. Bir a<lrımın 

ı .. k d' 1 ı b . . )fl. ·en ı (' , ~ynıınn geçırmrsı 

ne <lcm~ktir? 
Pavlaf A:bduırahmanı mesele 

ç.kanm:.ık i~t:y n, j~:ıt<.ij:-1 1 T- ,,_ 
.k.i>.t ve Alınan ajanı diye tavsif 
etti. Abdurrar,manın bur.!orın hic; 
birisiJc aı:.ı:~usı )·oktur.» 

Avukat, Pavlof'un sözlerinin 
ne huılmki, ne ilmi b!r Mcina ifa
tlP 1.>ttiğini ve Rus maznunun i.k!\!
satçı pE.'Clagok ve müellif olması
na rağmen mırhkem<"le şa~kın bir 
\'aziyete dü1tüğünli, ~urrah

man hak:Jcndrıki sözlerini nefret
le Pavlofa iade etti.~ini ilih·e etti. 

Mütalea'1 .-:ırular Müd<leiumu
trl Cemil Altay istanbıılda bulu
nan şahitlerin önümüzdı>ki eclse
d" clfole.1mclcriııe ve Ankar.ada 
bulunmıyan ş;.hit 1\fofharct:n de 
fuzart::n celbine, mit.lnunla=~an 
Pav'of ,.c Konıilcfun tahliye ta
leplerinin reddin(' karar verilme
sini ı,stcdi. 

}I(>y'cti hiıkime kısa l}):r ın:üz.a
kercdcn sonra gece saat 21 i 20 
gec;e şu kararı bildirdi: 
cMaznunlard~n Pavlof ve Kor

nilofun <ltinkü celsede kendilrri
.ne tercümeleri yapılmadığı anla
şılan za·bıt varaka1arı ve evrakıtı 
yine naip marı.fetile tercümesine, 
mazntmlürın arzu ctti'klC'ri tak
d rıcle Cc a Muhal·or.•1cri Usıılü 
Kanununun H~ iincü maddesine 
tevıfik<>a n.üdaf'lere \'Crilen 1ıak

tan isfüade etmekrin<l0 bir mah
zuı· görülmed;ği cih-0 tle istcd"<.le
ri e\'rak;n tür-kçe suretlerini al
malarına mii><1ad(' edillI'esine ve 
iddia edileıı fiil oü'b-utu halinde 
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T"r'aba.şr ~1a. ~t ŞuCK-si- n:u.kel"cr;(r .~c :'-... .:karı<.a rıtlı Vf°!' ~ "·e ticn.r('tgftl a.rlrcsi ydz. 1
1 şat.ı&lJt terki tıicar<: ;c Yf'-

M•'Zllunlar b~'1<a b.r dly~c .. kle
ri olmadığın• söylcdJe~. 

ATNE'I' KALINTN İFADESİ 
B ''ldan sonra Ah:met Kalın di.n 

Madam va.s•tasile Sıilevmamn i.. 

şin n görül"'bileceğini dü."<ünü:rken 
Si.i:c:y:nıanın yoluma c;.ktığı sır.:ı.

l•!'Claki Da>nıış:nafımmızda Stalin. 
d<.n, kmniini2ımden ve da.ha bu 

mevzuda bazı şeylet'deıı bahset
mesi üzerine ~ırdım ve 9e'Vtyem 
w mütenasip oiını~·arı bu adan;la 
bu ~~kilde kon u.;.n-.aktan carum sı .. 

l kılrmı ğa t:..,:...dı. Y"kaanı nasol 
kurtaracağımı dü.:niı<irk<.--n Sillt:y-

1 man bir takını mektuplardan hah 
1 setti. Bunun üzerine sefarette ta
f nıdığım olmad!"°1 n1 sc;, .. ıoo:m vf! 
j kE"nd~si"•• vcı'"C'.! rr.dan vazgec,.·tım. 

1 M~da.""lk~ da ıır. ~-ey söyleme<L'l". 
Siilt'\'Jilanın h~~elccl'nri bana ~üp. 

1 h{'I gek Kenot•i."lin bir ecn<-b. n
janı veya polis o}mas·na ihLm·l 

j,"'O'!"'dim 3 - 4 g:rn soı1ra Sıılt.~ _ 

n tekrar karsu:ıa ı:.ki1 ve b;;na: 

• 
iı b r :.-.en göı'"ll~C'<1 m. Fo :at 
Y<.m....n (. ~ ··-.m 10 r\ bdu~. "J

1 .ma1ı1 

r-. Rvı mü<.ıt.Pl-z•nı fiillerdıen 

olup bu g;bi suçlarda ımaznun

farın kanun:-.1 ka~acak addedi1-
n1clcri:nc bi?:t.en mf'\tkufiyct hal
lerinin devı;mına ye tahliye ta
leplerinin red<ltııe, i§in acele ve 
1ncv~ufiu mcvadcl·an bulunması 
~eb<~h:!e t~t~r .. bnla ı!llt:~i :)nlaşı
lan ~oh't!Pnlcn ~1efharet:n ihza
ren rcJb:,,e ve diğer İ.<tGn'bıılda
ki ~ahitli'ıiıı önfrmü:x!eki celsede 
hazır bulundurulmaları i~in Müd
deiun1um:Il[!P tezkrrt? )·azılma!:iI· 
n~ ve ma_1nunla.ı.~ın ceza ev~.indeki 
holleri ccıa l·vkri n1zan~namesine 
1f:b• oLru.1;m .. göre bir muaııcele 
ynrılm ·Slna irrtktın ı"'1ırnn 'ığ.na, 
rr.Ulercır" C'!'f ücret t ·~ ... i:s:J~P ve 
dır' rı '" :n 2Q/.1ıfJ1-:? l·:::ırşaırııbn. 
gi.ıril 'Sa&~ D :)O :ı bırakıkmasına 
~:a .. .a•· \.,.,..1!di.~ 

ui ıtclrcslerın blld...~lt:niş ve tco-::•fc ~~fh ye, tJ h'..r k 1111SC' gi ttr~rm.i.ş ve ya.pılıan nraş.lı!'"n'adn bulı.onıun:ımış oJ~uh. •1
• 
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rtırı"'o.:ı ~1.iJ rı.ı'"'""" c:ıi'····--· ~.,, ... , ~ .....,.... ~ · • 
d ıe ine lıubligi rr.un-J~lin o~rr.arı.ı:stır 
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