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Donanmamıza iltihak eden yeni muhribimiJ 
1 

lnrılterecle yapbnlan cSultanbiaarıt muLribimizin lakend.erullll gelerek men.simle •anlı 
aaocaiımızm çekildiğini ya:z,IDlftık. Yukanda, donanmamıza iltihak eden bu yeni muhri
bimizin tezııibtan indirildikten aonra alıllllllf bir resmi görülmektedir. 

Çin muvasalası BIBMANYADA 

kesilebilet:ekmi? JAPONLAR 
Şark cepheılDde 

ALMANLAR 
bahar tümenle
rini il eri sürdü 

Düny~ harbinin ıeyri 
İçinde >jÜDÜn en can ala
cak ar.fbası Birmanyada 
cerc:-an ediyor ve japon
lar bütün gayretlerini 
Ciri tecride tekaif etmiı 
}-·~lunuyorlar. 

ETEM iZZET BENiCE 

Ankaradan: 

Sovy.ı cephesinde henüz harp 
Jıızlaıımadı. Garp cephesinde k:ır
§1lık.lı ve imha edeci bir uçak dü
ellosu başladı. Libyad.ı sükfuı 
var. Avust.ratya heniiz sarılıyor. 
GiJnJerin en müthi~ cenkJeşmrJc.
rc gebe olduğu bu anlar içinde 
dün) a har'binin en önemli sahne 
ve salltası muhakkak ki, Birman
yada cereyan etmektedir, Bat-ta 
Asya harbi başlıyalıberi en müt
hi§, kanlı ve ağır ıayia tlı lı<ırbin 
Birmauyadalıi mücadele olduğun- j 
da şüptıe ycktıır. 

Japonlu bir a.ıı. önce k.at'i he
deflerine vasıl olmek i<;in hemen 
hemen bütün hava kuv~tkriııjl, 
en modern harp 'asıtal.an.nı bu 
cephede J.ullanmıya lwışladıldarı 

gibi en iyi piyade tiimenlerini de 
bu cepheye yığmış bulımuy<>rLır. 

İlk hedefleri ikitlir: 
a - Çin - Hind yolunu b&nM!k, 
b - ımrn Çin hükumetini tec-

rit etmek. 
Son haberler Lasbio ve Manda

lay'ın alevler içinde bulunduğu
nu, Jıı,poıı ha\'a kuvvetlerln;n ve 
toııçıısunun hedef tefrik etmek.si
zin bu bölgeleri dö\'tlüğünü, en 
~etin m-.harclıelcrin burada de
vam etmekte bulunduı;unu 'bildi
riyorlar. Çan•Kay-Şcl< kuvvet
lerinin de bu kesimde Japonlara 
karşı en muannit ve kanlı bir mu• 
lravemetlc .karşı koydukları anla
şılıyl)l'. Burada cereyan eden har
bin kayıp veya kaz.ancının Çin 
için de, Japon~·n için de bayati 
ehemmiyette bulunduğu her iki 
tarafça da takdir ve tcslinı. olun
duğund<ındır ki, mücadele bu de
ı.ıce şi.ddctlidir; gerek Çinliler, 
gerek Javenlar bütün gücleri.ıı.İ 
ortaya kuymuşlardır. Japonya bu 
bölgedeki harbi kazandığı taJı.dir
dedir ki, milli Çittı devletini tecrit 
etın~ ve müttefikleri ile mnva
ı;alasındaki en ca:ıı. alauk yolu 
kesmi§ olacaktır. Bu tecrit ve ke
sişten souradır ki, milli Çin as
kcı-i birliklerinin mukavemeti 
beliti de uzun süttmiyecek ve Ja
pon ya sekiz yıldır her türlü ı.a· 

yiat ve fedakarlık p""1asına başnr
mıya muvaffak olrunadığı Çin da
vasını kül halinde istediği neti
ceye bağlamı§ olacaktır. Tasfiye
niu hemen yapılıtbileceği uınula-

(Il<!vamı 3 üncO Sahifede) 

2 şehir daha 
işgal ettiler! 

• 
Yağmur mevsimi 
Japonf arın Hfndis
tan'a yürümeleri
ne mani olacak mı 

Çwıg-King, 30 (A.A.) - Diin 
akşam.ki Çin Jr.ırp tebliği, &man· 
yadaJoi durumun vahlm.liğini g-ös
ternı.,lrtedir. 

Çin doğu cenahının yanından 
clola'i"P }imale doğru sür'atle iler
Jiyen 'c Lasbio ile Mandalay ara
•ındaki dcmiryohınu kcs.nıek için 
llsipaw'ı zaptetmiyc sa,·~ Ja
pon kııv•·etleri, salı &abahı yeni 
Lashlo'ya ve 115ipaw'ın d<Jğıı c.e· 
nubundaki J\Iaıım.aııo şehrine var
nu~lardu. 

Tafsilat yoks;ı da, Hsip.aw'ın Ja
ponlar tarafından işgali ciddi ne
ti cek!r d<ığnracMd:ır. 

(Devamı 3 üncü Sa hilede) 

Madam Çan
Kay-Şek 

Çin kıt'alarına meta
net telkini ve p a r a 
tevzii için Birmanya· 

ya gidiyor , 
Çuııg-K;ng 30 (AA.) - Bir

.manyadaki U'drumun .vahimliği, 
Çinlilerin Bimnanyada mukaıve. 
.mele de.vam hususundaki aflllllini 
kat'iyyen azaltmamaktadır. Ma
,dam Çankayşek'in BirtnaJlö'ada 
çarJllşan Çin bt'ala.rına metanet 
telıkin etmek ve 50 bin rı.ıpye pa
.ra dağı.tırnak üre.re bi2zaıt Biırman 

(Devamı 3 üncü Sahifede ı 

• 
Rus 1 ar, bunların 
bir k ı s m ı n ı n 1 2 
saatte imha edil· 

ğini söylüyor 
Lon<lra, 30 (A.A.) - BB.C: 

Modoova radyosunun dün gece 
bildirdiğine göre Almanların ·ilk
bahar tümeni~ diye auılan ihlİy:ıt- ı 
]arından 5 ncj tümene mensup a
laylar C<'l>heye südilmüştür. Par 
k.at bunlar Ct:-pheJe ,·ardı.ktao ll 
sual sonl .. boz..guııa uğratıhnnttır. 

-~-o----· 

Karşı ıklı ağır 
hava akınları 
Gece, Almanlar İn
giltereye, İngilizler de 
Ş. Fransaya tonlarla 

bon-ıba attılar! 
Loııdn, 30 (A.A.) - Çarşamba 

ve perşembe ı,:eccsi, İngiltere do
fusunda bir şelıre, Alman bomba 

\ '\.- ..,_ 3 üncü Salı'fe<ic) _ _.,_ __ _ 
• 
lngiliz Kralı 
Fransaya akından 

dönen tayyarecileri 
karşıladı 

Londra 30 IA.A.)- Bll.C. Şi
mali Fraıısa!)'a dün yapıılan akın
lardan d'<in-cn İn.gilıiz tayya.redJe_ 
.rini bizzat Kral Majeste Jorj tay
yare istasyonund:ı karşılamıştır. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Papağan Barında 
dün geceki hadise 
Altı sabıkalı sarhoş bar sahibini 
tabanca ile öldürmiye kalktılar! 
Diiın gece Taksimde Papağan 

içikfü lokantasında bir k:ı<vga ol

m~, al,tı azılı sarhoş ortalı'ğı ait 
üst eitikten başka bunJ.ard.an bi.. 

ri dıe gazino sahibin.in ii<ı:erine i1ç 
el kuıışun srkmııştır. 

(Devamı 3 Uncü S.Oi!e<le) 

ıı(: ~ ~ f; E: " 1::. 

Yarın 1 J\I:ıl ıs ... 
1 Jlfayısı 30 Nisanda tefsir 

etmenin hayli Z:C\'ki ,·ar ... 
1 Mayıs birçok l erde bah~r 

bayramı, Sovyetlerde de, re
·~~rinin d.aJandığı sınıfın 

Da)· ra lll ı ... 
Böyle bir bal ram aşkına, 

daima cumarle>i, yahut pazar 
giinlcri gibi .istiralı.at anlarında 
taarrU2u Se\'eD Alntanlar, me
seliı yarın taarruza kalJmıak is
tiyebilir mi; ister ..• 

~---------------------------J 
Buııa şimdiden evet veya 

hal'lr dem<nin imka.ııı yok .. O· 

Beş bin ı 
Yunan 

Çetecisi 
• • 

Almanlara ve Bul
garlara karşı 

mücadeleye geçti 

SeJADlk'la dolu· ! 
' ıanda bir tren 

1tom1taıaaara1& 

1ızıercı A ı m a 11 
aıllerl lldlrlldi 

Lon.dra, 30 (A.A.) - RöJMır A-
1 

jQTıSJI!ın d.ip>otn.<.tik. muhabiri ya
uyor: 

.Bemde Gaz et d6 Looan 'ın Mbec 
verdiğine &6re Yııoan ml~r
vCTlerl A~a.nlara '\·e Bu!garlnra ! 

~n~ı Qe-t:e h arbi ,.ap;ınaktadırlar., 
l\1ik1ta;ı beş bini bu!an bir çeteci 

1 gru-pı.ı bir ka~ hafta evvel, Yuna-

1 

niatanı Bulgarista.ndan ayının. Jto.... ı 
•Dev::nıı 3 Un":"Ü Sf.hıfed~) _ ı 

23 Milyon 
tonilatoluk 

gemi inşaatı! 
L<ındra, 30 (A.A.) - B.B.C.: 

Amerikada yeni ticaret gemisi 
inşaatı lııılandırılmıştır. 1943 yı
lından tvvel yeniden 23 mi!yoıa 
tonil~tolı.ık ticaret gemisi yapıla· 
caktır. 

---0•-~-

HARİCİYE 
Umumi Katibi 
Şehrimizde 
l!?riciye Vekaleti Umumi Ka

Hbi Numan Rifat Menemencioğlu, 
bu sabahki ekspresle Anlaıradan 
§ehrimizc gelmiştir. B. Numan Ri
fat l\tenemencioğhı Hay<larpaşa
dan d<>ğl uco Kadı.köyündeki bir 
akrabasının evine gitmişür, 

---o-

Terlik tücca
rının 500 lira
sı ne oldu? 

Otomobil içinde ge
çen garip bir hırsızlık 

Kara.gümrükte oturan ve ter
';k ticareti yı:.pan ·İsmail isminde 
zengin bir zat, evvelki aik!jam ga· 
rip b>r hırslrllık hadi.sesine maruz 
kaJ:nı~ır. 

İsmail; a~am Üllexi biraz eğ. 
lenmiş 'Ve iç'ti.ği içkilerin tcs1rite 
keyi.fiı bir ha.'lde Bey.oğluıxlan ibir 
atamObill tutmıı7tur. Falkat tam 
aıra.baya. bineceği bir sırada iş 
yap't~ı tıir tüceara raslam~, bir 

(De\•anu 3 üncu Sah'!edel 

DEVLET OPEBASI 
,eıırımıze gellycı r 

Ankara devlet operası Kııılay 
menfaatine l.""Onserler vermek ii
:ıere bugünlerde şehrİmi!ıc gele
cektir, Konserlerin Em.iııöıı.ü Hal
kevi salonunda verilmesi muhte
meldir. 

t ıMA YiS 
hır mu, olur ..• 

Geç•nlerde karal.adığımıı bir 
(Çerçevc)de (Hitler)in cıımar
tcsi VCl a pazar ı:ünleri hiiru
nıa geçmekteki zc\'ki.ni belirt
miş; ve geçen pazar onu" bir 
nutuk vereceğini duyar duy
maz şöyle diişiinıniişliik: 

- Sakın bugün taarruza ba~
lanıış olmasın? Öyle ya, oowı 
itdeti ya bir taaı-rt 1 z peşinden· 

Suikast Davasının 
ı Bu Sabahki Celsesi 
Rus maznunlardan Pavlof 

Abdurrahman' a sekiz sual 
sorarak tezatlar iddia etti I 

Müddeiumumi: "Bu 
güne kadar mahke -
menin cereyan tarzı 
iki Rus maznunun 
Abdurrahman ve Sü
leymanla münasebet
leri olduğunu tama
men aydınlatmıştır" 
diyerek bazı suallere 

itiraz etti 

Abdarrahman'ın 
avukatı ile P av l o 1 
araııada bir milaa~ 
kaşa ve Reisin ihtarı 

maTarmı söyledi. llfütcakiben 
IPa~ sua'J'lerlni oormağa d,eY am 
etti: 

Japonların taarruza geçtiği 
günün ferdasında 

•• 

Sual 2- Abdurraılıman 3 m~.-t 
\al'ilıli ifadcı5ı.nde İsianbulda go
.ıi.i.>t~ü üç Rustan yalnıız bir t:ı.. 
nesiıııin t.ürk:çe bi1dığin i sıöyl •• niş· 

ü. Halbuki. 4 mart ta:rihli ifade ;nı 
de ise Rus Stefam da tanıdı!;ı.nı 

1 
.söytiiyor. Bunu nasıl izah ede.:cl<
,tir? 

Usküdarda bir buluşma! 
Ankara 30 (Telefonla)- Sui

..rast muhakemesine bu sai:xıh de
vam olundu: Maznunlar saat 9,5 
da getirilerek JCrleırine ge.,.,ti!er. 
Saat 10 a çeyrek kala heyetl hi. 
kime nk>na girip mevkiıin; ~T 
E.'tti ve ceh;e açıldı. Dünkü duruş· 
mada R\.16 maıznumardan Pavd'Of 
uzun suaa!eri. olduğwıu bıldirerck 
9ÖZ iStemitı .ve bu; şahitlerin din
lenmesinden sonraya bıralclmış. 
tı. Reis E'V>ell Pıwlola hi1ıap e
derek: 
,_ Buyurunuz. Suallerinizi so

nmuz. Fakat ev.vela Albdunah. 
mandan soracaklarını.zı söyleyi
niz.. dedi. 

BİR YER DEGİŞTİRME 

Bu SÖ'z 1ıcrcüman tarafından 
.ruscaya tercüme eclHirken Pavlod: 
aradaki bir d irek yüzünden Ab· 
du.rraılımanın yüzünü görem;yor 
du. Bunun için ön sır.ıya g"Çti. 
Fakat Rus maznunlarla ayni &I

ra<la otunrr.ıyı ilk celsedenberi 
arzu ctmiycn Abdurrahman; Pav 
liolfun bulunduğu sıraya g<:'Çl?le
.ır.c:kte ısrar eykdt 

PAVLOFUN İLK su.ALt 
Pav)of Albdurrahmana i!fk ola

rak şunu sordu: 
•- Aı'ıdurrırhma!! 3 Mart ta

dı.il ifa.desinde Süleymanın ve 
Ömeriın Ankaraya gitmeleri se
bebini iyi bilmediğini söylcmış
tir. Fakat 4 Mart tar.ihlıi ıiıfadcsin.
de iıse ömerin .ve Süleyman m An· 
karaya gidişler1nin sebeh:ni bil
<li.rmektedır . .A!bdurrahman ilci ifa· 

Necip Faz.,l KJSAKÜREK ıı 
nutuk , .. eTmek, Jahut bir nu
tuk ;:ıeşinden ordulıırına taar
ruz l'lUrİ vermekti-r! 

(Bitler) geçen pazar günü 
taarruza geçmedi... Ge<;medi 
anıma ort~da dalın birkaç cu
mart~sj ve pazar \'ar-

Hcr ne lınl ise-. 
Yarınki 1 J\layıs günü benim 

içimde, hiçbir kat'i sebep ve 
hesab3 d:>yannıaksızın bir şüp· 
lıe mevzuu olmaktan kurtul-
muyor. _ 

:'\Iuhakkak olan 'iCY, yarının 

(De\ :ınu 3 Ülı<!U Sc·h:Cedt>) 

deSi arasındaki bu tez.ada ne ~ 
yecektıı:?. 

AVUKATIN IBİR T.AI...EB.I 
VE İH.TAR 

Sual 3- Yine Abdurrahman 4 
mart tarihli ifadesinde benimle 
1941 ey IUlünde tanı.ştığ,ını söy!u.. 

ıDevamı 3 Uncü Sahifede) 
Rus teroibnan bunu tercüme >le 

~UJ&.en Pav»t \-'e K.orı»lof 
lb.i.rlbirlerile :Iıxınuşeyo:r'lanh. Af>. 

ıdurratunanın avukatı liiiıı: alıarak 

buıın i§a.rdt etti. Reis de her iki
sine ihtarda bulunarak lımcı:ra-

NOT: Dün öğleden &on:ra gece a.
at 21 e kadar devam e<kll 
euiksat muhakemesinin tanı 
tafsilatı 4 üıw:ü sahilem.i:ı:d& 
dir. 

Milli Şef imiz in · 

Yüksek Alakaları 

Yanan Fen Fakülte-
\ 

si inşası için 1 buçuk 
milyon lira verildi 

TO.rk geaçııoıuın en iyi tartlar 
içi de yetişmesini lıtlyen Mı ı ı ı 
Şelimlı inşaata bir an evvel ba,. 

ıanmaııaı emir· bayardula.r 

Üniversite Konferans 
rak yeni, büyük bir 

• 
Fen Fakültesi 
Dekanının Gaze
temize izahatı 

J\Ulll erinriz İı;met İnönü 
~annuş olan Zeyn~ hanım 
konağında bulunan Üniversi
te Fen }'aiı:iiltcsilc Eıl<ıl>cy t 
}'ukültcsi yerine yapılacak 

1 i )eni, mıotkrn inşaatın bir an 

salonu da yıkıla· 
salon yapılacak 

• 

l evvel yapılmaM.Dıl emir l>u· 1 

( Il<! ,·aır 3 uıı.-u :"nhl!ece) Fen FakiilUısi Dt,laını B. Fahir 

l~------=-------------' 
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.HALK FİLOZOFU 

GÜRÜLTÜLÜ KELİMELER 

Y crvüzünde ideal cemiyet, 
ideal insan yoktur. Bugün ye
liştirıniye çalışılan cemiyet ve 
insan tipi, en az hat.alı ve iku
surlu olanıdır. 

Bir gazete, törle · bir anket 
AÇl)'Or: 

- Gen~lui mvzu içk:ile'l'den 
nııwl korumalıyız?. 

Sonra, §il satırlar ilave edl 
liyor: 

•Iler çeıit zehirli içki - Siga
ra, rak~ bira, şarap - büııyeyi, 

nesli ıereddiye uğratan, ahlakı 
bozan, hakki saadeti. yüksek 
ve asil hisleri öldüren ha düş
mandır .• 

Bu fikirlerden sonra, anket
ç~ bu içkilMe karşı duyulan 
meyli, nasıl tamamen yok et
mek liİ'Zıın gelıliği•ni ara,'1ın· 

yor. 
Bizce, bugün yüksele.o cemi

yetler ve fertler hayal peşin
de koşanlar değ:.ı, realist <>lan
lardı.r. ideal lıısan, bdki, bu 

İKİ BAŞLI 

i~EK 

Gazeteler )·azdı: Adanada iki 
ka.alı, altı ayaklı bir inek yavru
•u dünyaya gelm~-

..:\nıan, bu inek yavrusu İstan
bul kasaplarının el.ne geçmesin, 
t:unkü, .tavalJı ha) vanı ortasın
<Lııı ili)e bölerler, iki yanu ha
l nıle ~alol.!) a kalkışular ... 

.\iLE 

r·. C İASI 
.EJüı>te, karısının ~unu öl

tlurcn adamın y&p!.Jı ciııayetlen 
lıah>e,f~n gazeteler: •Y'ne bir aile 
facb>ı..• diye serloV'lıalar k<>yu
yodar. 

Jfolbuk~ aile, cinayetten ç<>k 
"ne! bozulm~ .• <>rtada aile ol
nudığına göre, sadece, ia~ de
mek daha doğru olur 

RES/ı.T FEYZi 

içkilerden hiçbirini almanıalı

dır. Fakat, hiç içki alnı.ayan .bir 
insan tenbel veya hebennaka 
ise, ona dd alılakı mükemmel, 
hakiki saadete erişmiş yükS<>k 
ve asil h1'>leri yerinde bir adam 
oaı.arile mi bakacağız?. 

İde.ti in•ım, ideal eemiye( 
yoktur, dedik. B>noenaleyh, iç
kinin zararlarından bahseder
ken lada fiimuJlü ve gürülıtü
lü keli.meler kullanmamalı, da
ha doğru•-u, .nıübalagaya düş

memelidir. İçkiye karşı <>lan 
meyli veya içki kullarulmasım 
menetmek, .kıyamet gwıune 

'tadar tahıtkkuk edemiyecek 
ıir hayaldir. 

Binaenaleyh, yapılacak iş, 

içlkiyi ne zama.n ve ne !k.aear 
alacağını bilen, müdrik, şuurlu, 
kültürlü ino;anlır yetiştirmek

tir. Bu takJi.rde, ue bünye, ne 
nesil tereddiye uğrar, ne ah
lak b<>zulur, ne de yühek ve 

·asil hisler ölür. 

Kendi kendini 
zincir!e lJağlı

yan müteahhit! 
161.5 O O liralık bir 

hırsızlık nasıl 
meJ ana çıkarıldı? 

Samsun 30 (Hususi)- Samsun 
ile Bafra arasındaki poı;ta nakli
yatınd,, garip bir hırsızlık oldu. 
ğunu ve Samsun J>05tanesinin 161 
baı 500 lirasının çalındığını bildi
rerek bu paranın posta müteah
hidi Ali tarafıdan a.şırıldığıI'ın an 

la.şıldığmı bildimn~tim. Tat.ki.. 
ka-ta göre müteallhit Ali A"'ahan 
hltdisc günü paranın bulunduğu 
paketi postaneden alm1>; ve bele
diye meydanındaki hanına gide-

rek odasının oc~na saklamıştır. 
Kurnaz mütea:hhit ıı-yni büyüklük 
te bir b~a paket ile handan çı.. 
karak otomobile binmiş ve Baf
raya hareket elımi§"tir. Yolda mü. 

BiR FİLMİN \ sait bir yerde de otomobili dur. 

ADL'>A DAİR 
Bır sinema, yeni rıan ett.iğı (:1.. 

min adını gnetelere şöyle ver
nJi~: .. Agır -ttiham•. 

Jlalbuk~ itt.iham diye bir keli
me yo.ktur. Bıtnun ash ve cl.Gğrusu 
tı.İtlıaını1du. 

Sinemalar, gençlere, lüzumlıı 
Lüzumsuz, faydalı, faydasız birçok 
Şc) ler öğrottyorlar. Biz de onlara 
b ir kcl'-me öğretelim! 

Dt:XYANIN 
YOLU 

Geçen giın, İstanbul Ha1reıvle
rinJ.en birinde: •Dünya ııereye 

g·d·yor?.• ınevzulu ve isi.mü bi.r 
konicrans , . .,rildi.. 

Cu konferansı \.'eren zatın bir 
kılli'n olduj;'llnu zanncdece.ksiniz.. 
hayır, bu, biı alimdir. 

AHMET RAUF 

.arı ten Lise ımu. 
h 103 retekle" 
Bu yıl haziran devresinde hariç 

ten lise bitirme •e olgunluk im
tihanlarına g'recckierin birer di
lt:>kçe ile bu ayın sonuna k•dar 
maarif müdürlüğü vasıta.sJe Ua
arif Vekaletın.e müra.caatleri hak 
kında al:'ı'kadarlaM tebligat ya
pı!mıştır. Dilekçeye ililıve edilecek 
vesaik hakkında malumatı lise ve 
maarif müdü.rlü:kleri verecekler. 
dir. 

Köylüye yeniden· 
tohum dağıtılacak 
Yaılık ekim için muhtelif mm· 

t · kalara gfüı<lcrilen Whumlar bir 
çok yerlerd" hıkenm~tir. Çiftçi
nin fazla ekmek istemesi karşı.. 
sında ziraot vekii!et;nden Yeni 
tohum lstcn.miştir. Yakında köy
lülere yenid~n tohum dağıbla
caktır. 

Her tar~la m<ınifatura 
göndf'riliyor 

Man Jat~ra ıthalatçı!.arı birliği, 
Vf'loiıletin emri ve t. -dik ettiği 
lis'cler mu.cib;nce miiihm m;k. 
ta"Cla manifatura eşyasını yurdun 
muhtelif mıntı>kalan aras,nda 
taksim etmiştir. Ayrılan bu mal
lar vilayetlere göndrrilmektedir. 
Oralarda re~mi mak:mılar veya 
kuru an es'>af te<'P ·'·ül!eri tara
fından ha1ka tevzi ..di!ceektir. 

durarü yoldan kenara çıkarmış, 
liiıitikleri patlatmış, yüzünü ve 

vücudünün muhtelif yerler'ni 
iırnaklarile, çalılarla y.ırta.rak, 

kanatmıış ve bu kadarla da ka-1-
mıyarak p00ta to~basının zincir
lerile ellerini bağlay>p yüzü.koyun 
yere yatmıştrr. 

Bafradan Snmuna gelme\cte 
olan baytar müd.ürü rnüteahlı;di 
bu halde görerek yardımına koş. 
mu-;, c\vardaki jarrdarıma kara.ko 
hından hadiseyi Samsun valisine 
bildirmiştir. 

B:raz sonra vali, emniyet mü
dü.rü ve jandarır.a kumandanı 

n.k'a ·erine gehni.şler. ilk tahki
ka ta müteel>.!::Cn yanına şofür 
almadan ~"Ola çıkmasını şüpheli 

görrrüşlcrdir. 

Ali Arka.han haydutların bir 
iliçlt mendil iie kend:sini bayılt
tıklarını söylemı:ştir, 

Fakat taı.,k:J.:at <>er:n•~ı··ilmiş 

ve aramada ı:2·o:a: e<-~ktan çı.. 

karı:kıııt;tır. S;ıc;'ı~ nirmü meş
hud mahkemes:ncfo 4 sene 10 ay 
hapse mııhküm ed'lmiştir. 

Bugünkü taaarrulanu:z. 
yarmki rahatınızdır. 

Üçüncü tertip tasarruf 
bonolarından satm 
almal-la bunu temin 
edebilirsiniz.. ( 4855) 

i tlb. ik ıru ıerı 

İnşe m3ddelerinln halka s.\lim bir 
§eı'k:..ie tC\'Z.! İç;n, mahalle!.erde halk 

i•t" l:ık: birLkk ri ad>yla ye-.ı.l teşekl<ill.. 
.ler ınf;yda.n.a getıTLiecek.1 ş; mrl.i, bu ye
ni teş.eıklcfıll-e rm hazırlığı görüımıekte

dir. 
Verilen ı..berlerc göre, her matıaL 

kde, her bın nüı!us içln b:ır istihlak 
birll~l ku:ruıacak ve bu bi.rl:gi haJktan 
seçUmıiş Oir ;dare hey'eti çalıştıracak

Ur. Bütün h:ız~a"'" itina ile yapıli:ilkı
ta.n sonra, bu birLk.ler çaJı(ll11ıya baş... 
lal'C!I&, cok ır..üOOet net· t.l.Cr a·ımacağını 
ü:m.:t edly\)t·ı,.ıq. Vatand.-ş?ar, yeni ku
rulaca4< ha''k lsLhl'k birlilcleriaıe .,_._ 
m1 muzahir olrna~ıdor. 

BURHAN CEVAT, 

-~-·ıal!iınt~ iw~' 
~ uJ13J...:.l~lwl!lll · ·· 
Çocuktan lazıa ço
caklafaa buyuk er 
C4ruduium havadisin lçiode. sarüı 

olaraıi<, bu 11ez.lntinin, Çocuk Esirgeme 
Kurwuun·ıo. h.a.ı.ıtı,1 nah .. ye tiuıbc.,, tara
fı..ndıa.n yap-üd~ .kayd<:dıiıınemişti. Yal.. 
nı:!, tahm.inen. Bo&azicin<ın Anadolu 
satı.iti nahiyelerinden bJri olduı:u anı.. 
"§ll<Yorou. 

Evvf".ik.1 gUn, bir sabah eazeteWıde 
çık.an bu 1-c:ber .n üs~Lınde bir de res..ım 
vardı. Rcane dair izaha.t veren oü.mıle 
,öyle idı: <Bır anı.da e*""- 200 ço.. 
culol<.n bir kısmı . .> 

Rt$Z11e dikkaGJ.e balrtıı:n: Ön p'!OO.da, 
çocuk d.Y~ bır şey gorrnedicn. Ye~in 
k.ralar, ya.şlı kadın..c.ı.ır vardı. Bu arada 
be, on çocuk başı da gôz.e oarpıyordu.. 
Resmi çck!tirea.ierın, çocuk.laruı değil. 

daha ziyade kendı.-er.in~n totogra!ilerL 
nm akiırıl:n.ı.sını isteml.ıs oldUk:ları bu 
manzaradan aIJJa.şuıyol'du~ 

Bir nah.yeden ~UO çocuk toplanıyor, 
vapur tutuluyor. geziJiyor, t.ozuJ.uyor, 
eglenllJyor. Sonra da, bunıa, Çocuk 
HaLt.ı:ı.::;ı tezahürı..erinden adı \'eriııyor. 

Bu gezkntıye iştirak <:.\ı:ned.g;.i.m için 
bitlabi ko.ıt i olara.k b.Gın.iyorum. Fakat 
ga.ze-.. ı.:öe t.kan rtsrn~ b<-L.ı.raJc hüiane.
d~yo~·um ki, o gWıkü \·apur geıinfti.sine 
!ştırak eden 200 çoc~a mukabil, mut
laka 200 de büyrık ir.san vardı. 

Den, bi:hassa. r~ çei\JUr~;.;. es... 
nada-, çocukJ.<:.rm d(.;ydugu .etın...bı ~ 

şü.nCıyorwn. KÜÇ'l.<c y:ıvruJar. h:ıklı O

larak, şüphesiz, ön pl.fına geçmek if;te
mişler, !akot, b"yi::k bcbclder tarafın. 
da:n ıiddetıe menolı..ınmuolardır. 

Çıoc .. ları a!Akadar eden bütün re
sim çektirmeler de daima bö;yle o!.muş. 
tu.r. B:.ı.yükter ön saftz:dıc. Kütükler. 
at1kada, ve yanlıırtladır. 

n:r i~ görürken, bir biırnet ifa eder
ken, kendi pdımızı, kendi şahsiy-etimi
z:i i~Ii sünnt-mCk o\gunl~u b:r tüır
lü gÖ:-:iet\.'n ;yoruz. Çoculcla.rdan fazla 
c<>cuk oluy.>ruz. Kl.mbJlir0 çocuklar, bu 
bılim!ze lx kı:p n .ı gülilyorlaroır . 
Çünkü, şi:rd~ld yavru\:. r macaa-lıiah c'.n 
gibi.. Blız.:m zamaııunıııdaki aptal eo
cUdlac Y"k. amık! ••• 

R. SABiT 

TATiLDE 
Seyahat 

Talebelere nakliye 
vasıtalarında 

tenzilat yapılacak 
İmt!hianalr bittikten sonra ta

tili ailelerinin yanında geçirecek 
ve vahut aılelerle beraber ba§ka 
yerİere gidecek tal~elere okul 
idarleri tarafından nakil vasıta.. 
lar>ndan istifade için ucuzluk ka
ğıdı verilecektir. Mauif Vekale
ti bıı kağıtların gidip gelme oL 
rnak Gızere iki tane hazırlanması
nı şehrimi2ıdeki alikadarlara bil 
dirmiştir. 

Yağ istihsali arthrılacak 
Ticaret Vek:.lleti, yemeklik yağ 

;;1tiyacının karş:lanması ve istib. 
salllın arttırılması hususunda i
cap cclen ticari mu~melelerin kıs
men veya ta.mamen i!a•ı için hük 
mi şahı;iyeti haiz müesseseleri 
memur edobilecc!:tir. 

Bu sure:le lürum görüldüğü 
takıdirde yağ imaline mahsus ip. 
t;dai maddolere d konulabilecek 
tir. 

Liman reisleri arasında 
na1·iller yapıldı 

Münakalat Vr>kaleti liman re
isleri ve memurları arasın-On ye. 
ni nakiller ve uyinkr yapmıştır. 
Ba·ndırma liman reisi Cevdet 

Alp terfian Zon!!uklak limanı 
kor.tr< lör!üğ'üne, Mudanya liman 
reis; F.ahri Bandırma li:man reis
liğine, Eroek liman reisi Kemal 
Mud~nya liman reisliğine tayin 
edilmişlerdir. 

r .. . . -1 

MUHIM BiR 
I TEŞEBBÜS 

Yurdun her tara· 
fına kesilmiş et 
dgönerilmesi temin 

edilecek 
Yurdun bir çok yerlerine 

h~yvan mıntakalarından ke
~ilmiş ucuz taze et sevki için 
alakadarlarca mühim tetkik
ler yapıldığ> haber alınmış. 

tır. Bunun için Erzururr:da 
büyük bir fenni me2baha ile 
bir kombine ir~ası düşünül
mekted;r. Bu suretle Şark 

mıntakalarının hayvan yetış
tiricileri de büyük bir inkişa. 
fa maıJhar olacaklardır. Bu
rada !<esilccek etler muiıte
lif vasıtalarla diğer mıntaka. 
!ara gönderilecektir. 

Birnıanyada Müttefik sol 
cenahı sevkulceyşi bir mağ
lubiyet tehlik~si geçiriyor 

Yazan: l. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
Uzak !>Gğu cephesi: 
1ünkü yazınında Binnanyıı

daki harbin mütlclikler için ön
lenmesinin güç bir safhaya girdi
ğini .belirtmi>;tik. Bugün de, Uzak 
Doğuda sevkulceyşi yeni durum 
dcğurııcak bu harekatın üzerinde 
duracağız: 

Dün geç vakit Londradan gelen 
kısa bir lıaberde, Japonların l\1an
dalay şimalinde Lashio'ya doğru 
yürüdükleri bildiriliycrdu. Bu

g'iinkü haberler Japonların Las:bi<> 
şehrinin varoşlarına kadar ilerle. 
diklerin~ bornb:ırdunanlar yü
zünden şehrin alevler içinde olı.. 

duğuııu bildinnek.tedir. Çung-King 
Birmanyaı:a durumun son derece 
Luh raıılı olduğunu ve Mandalay
L:uhio yolunu kurtarmak için 
Çin tak•hclcrinin Yunuang'dan 
Birmanyaya aktıklarını haber 
\•ermektedir. 

Bütün bu heyecan uyanduan 
kısa ha berkrin manası büyiiktür 
ve bizim görüşümüze göre hula
sası şudur: 

En sağda Salouen vadisinden 
ilertiycu Japonların m<>törlü kıt
ları durdurulamanu.~ bunlar müt
tefik sol cenahını taşarak şimale 
ilerlemişler '" Çinlilerin sol ce
nahını kavrıynrak Lashio şehrine 
sokulmuşlar ,.e &landalay - La

shio - Çung-Kin~ Y')lunu kesecek 
mesafeye gelmişlerdir. Müttefik 
cepJıenin sol cenahını yalnız ta
biye dej;'l, sevkulceyşi sahada da 
Jaıı<>n ihatasına uğramıştır. 

Müitelfkleriu Mandalay bölge
sinJeki kuvvetlerle mukavemet 

etmesinin artık sevkulceyşi bir 
önemi kalmamıştır. Lashio şehri 1 
Japonların eline geçerse, Çiııliı. ı 

Yiyecek mad
deleri ve 

Gaz tevziatı 
İkinci parti 4 Mayısta 

bakkallara dağıtılacak 
İkinl'i rarti yiyecek maddeieri 

mayıısın dönıdüncü günü Wkal 
!ara dağıtılacaktır. Tevziat mın .. 
t<lkafardakıi ekmek karnderinin 
miktarıı a ~re he<:fuplanarak ya
p.?acaktı-r. Verile ek rr.addel"r 
liaı>ulye ve pirinçtir. Y'yecek mad 
desi verilecek ba.kkai:ann adedi 
de bu cıda attırılacaktır 
D:ğer taraftan rr:a) ısın .kinci 

hafta,mda ga·Z teırz:a\ına at i
kınci parti f'şlerin ~vlere dağı. 
tılrr:asına bıışlaııac&!:tır. 

Koyun, Sığır 
SEVKIYATI 
Şark mıntakasından 
şehrimize daha fazla 
hayvan gönderilecek 

Kars ve Erzurum hırvalisinde 
h")'Van ihracatile uğraşan canlı 
hayvan birliği iç piy•sanın gün
den güne artan et i'htiyacı karşı
sında koyun ve sığır sevkıyat,nı 
An.kara, İstar,bıtl gibi mühim is. 
tihliık mıntakalarına teks:.! et
meğe katar vermiştir. Bir taraf
tan buralara hayvan sevkiyatı art 
tırılırken diğer tarait.ar. da nakli. 
yatın tıı.nzimi için alakadarlar 
nezdin:!e t~şebbüslere girişilmiş·' 
tr. 

--o--

Pa~abalıçelilerin bir ricası 
P~abı:ıhç~e oturan bazı oku

yucul:rımızdan aldığımız mektup
larda oradaki mutemet bakkala 
cr7J8kı.-ı nüfoolc mütenasip olma 
d:ğı; halbuki nii.fusu d<&ıa az o .. 
lan semtlere daha fazla erzak ve
rildiği iddia olunarak eııcümle 
şöyle denmektedir: 

c- Bu bakkalın söylediğine 
göre tekmil kıöy için bir teneke 
yağ, bir teneke peynir verilmiş
t ir. 4-000 nüfuslu k~labalık bir 
işçi merkezi olan Pa.şal:ıaıhçeye 

Toprak 1.ılıhsulleri Ofisin in daha 
fazla yağ ve peynir verilmesi hu. 
susunda alaakdarların nazar1 dik 
katini celbederiı. • 

!erin Çin He mu vasalası kesil&. 
cek ve şimal batı istikametinde 
dağlık araziye çeılrilmelr mrunda 
kalacaklardır. Bundan başka MllA
dalay doğudan ve §bnalden çe111r 
her içine alınmış Glacağıııdan 
müttefiklerin Maııdalay cemıılıun
da kuşatılmamak için bu şehri 1">
şaltınıya ınedıur kalacaltları • 
kirdtr. 

Jap<>nların müttefik SC>l cena
hını taşarak şimale kuşatıcı bir 
ileri harekette bulunmaları, müt
tefik cephesinin merkez ve sol 
cenahını fena ve tehlikeli bir du
ruma düşürmüştür. Bununla be
raber kuvvetli bir mukabil taar
ruzla bu tehlike önlenebilirdi 
Mütldikler bunu şimdi yapacak 
kadar kuvvetli değildirler. 

l\tarepl Çang-Kay-Şek Manda
lay - Lashi<> yolunu kurtarmak 
için Yunnang'dan Çin takviyeleri 
gönderm~tir. Fakat fikriın.i:zce bu 
takvıyeler geç kalacak ve yolu 
kurtaramıyacaktır. Bu müdahale, 
daha Japc>nlar Salouen nehri do
ğusunda Şan dağlarını aşıp ova .. 
ya indikleri ve Çin sol cenahını 
tehdide başladıkları zaman ge
rekti. Cephe clııha o 7J8JD8D do
ğuya doğru uzatılacak ve takviı
yelerle müdafaa derinliği kuv
vetlendirilecekti. Bu itibarı.., La
shio ve l\tandalay. şeh.ilerini kur
tarmak ihtimali p<ık nzdu. 

Artık Birmanyanın mukadde
ratı befüıtU~ gibidir. Gerek M.,. 
reşal Çang-Kay-Şck ve gerekse 
General WaHll vaktinde kuvvet
le müdahale edcnıedıklerindcn 

Birmany• harbi bu safhaya ı:ll
miş ve müttefikler içın sevkul
ceyşi ölçiide bir nıağlfıbiyet ha
zırlmaı~tır. 

.·.',.;: ,.-..r~.· ,.. .. •~.,, ';.' 

i 1 .... 
1 ef 

General Guhr'u kalul 
buyurdular 

Ankara 30 (Telefonla)- Dün 
Reisi.cumhur İsmet inönü, vakti,. 
le maiy<etl~rinde fı.ı:ka kuman.. 
danlığı yapmı.ş olan Alilllan Gene
rali Eksel'ans Guhr'u hu.;uısl ola
rak kabul buyıırmllijlar ve öğle 
yeıncğire alıkoym uışlardır. 

Türkçe kurıı 
Fatih Halkevınden: 
M YL'ta iıaşlaırak üzere Evi. 

mlzde okuyuın yazına bit~ iycnler 
için bir ('l'fü·ı<çt' o'<unıa yazma 
kursu) açılacaktır . Yazı!mak isti
ycnkrin her "Ün s;ıot 10 dan 21 e 
kadar Ev müdürlugüne müraca
atler>. 

SEVGIJ.İMİN ADI 

Ya Üzün:tiı lü. AJıır.t .. , neye ürz.üldün,, 
önceden i~le si.ilUa gJ.>a neye süzülı

dün, 
Ve soı:ırad'1.zı arpacı kt rnrusu gibi ne

den bllZWdün, 
Daha sonro da kuru, kı.."Zu lte&.tane gi-

bi niçin i.Pe dll.Zı.ilıdün? 
Üzüldüğül!':.ün sebebi: 
&t.a tuzlu lt:blebi! 
A!rlı~dtn ını Çelebi? 
BM, ge2'nuş.im Bağdadı, Şamı. Halebi.. 
İç.;.~wn orada bol bol sa!ebt. 
Üzorine de yemli.um b..r çok süt!Oç, 

muhaıllebi. aşlire! 

Sevçlllmiu adını sorarsanız m~ur 
Pas;ı&ııı Mıdıııxrurel 

Nası!mış biııim Üzün tül il Ahınedin 
yeni y~nış olduğu serıbe~ veı:~ ~ 
iri?. Bizde. i>:zlıın t.ytad• daha OOy>Je 

ne!er var 2mma, şimd.i bl.rer blrer oru.. 
ları anlatrr.aı:Ln sırası de.,..ı... Yatcız 

siz.e bizlm NLg.lr-cığın da geçen.leme 
yaZltl'.IS oldugu ufak bir tiıı1tüyü nala. 
;cd<'rek artık bu bctı:e, halta biliıbiJ.. 

_tün bu işe !.on \·treccği1n ... İ9te b '.z:1m 
N'.'ô't1rın ker.di kcılihrıe yamnış c.ttluğu 
o tüI1kil; 

N'ı!ar kll1lın böyle imiş ç;ı ... ~ 
F:ııkat he:ıüz clolmamışlır çilesi, 
Ne y.amw.nmıs o Feleğin ~! 

5en i gidi hr.anı yok. imanı, 
Unt1'tuııdu0 b~ y~, yamanı! 

Ge~ vasnwia ·kıovuldara tü.ı oldun, 

MAHKEMELER: 

Ağanın mah gider, 
uşağın canı gider 

Oıı. dört - oıı beş ,.aşiarıoda k.a.doır 

llÖl'İm<J6'<>N ~- Mahkemeye ı:;rerkenı, 
hafü -ıy'\rak yw:Ü)'Oııdu. Bet'ilil:>e<m.
de de bab~ı vardı. Baıba, o~ ~ 
dav.acı idi. Dava eWL.mlıer. bi.r aotörie 
bu ıııoförüın ku.ll<uıclıııı o!rnnolıilİQ sahi.. 
bi iıjl. 

Ad.amıo anlattıe- ııore. ııoror, dik
katsWılole \()Cuğuna ~ aqağın

dan ya.ralaınış, on &ün led<avj. a.ıtll)d& 

kalmasına sobep o~, riv•:rC'lioe ec;.. 
re. tedavisi j~:.n y.Uz lira da para sar!a
dl!mişti. Şoförün ceza.landın.lmıını ve 
sarfeltiti yit% lıraoı.ıı tazmin eltiriltı:ııa. 
sini istl:yordu. 

Şoför, it.lraz eeti: 
- Benim bu işte dlık:a1lıiızli4lm ve 

\edbirs.cı:iı&ım :yııla'ur. Ben. &~ alır 
&idcyor<ium. Ü•l>eliJ<, mü\eaılidiyen de 
korna çal.cy<ıııdum. Çocı.K bindeabire 
otıomobilic iıniine çılotı. Ga)"C'I yakin. 
da idi. Derhal fr<m yapt.mı ve ot.omo
bil.ı durau1-dum. Hatı!çe aya&- ça. 
mwtlujı: çarptı. Yoksa, bcn\ıp dild<ıııt.. 

siz»< ve tecb.osiı:allğim olsa. maa~ 
lab, çocui< clüroü. On beş sen<>lJk şofö
rüm. Simdi'Ye kada.r hiç bir kaz.aya. ee
~ olmaJım. Beraetirni ;slerirlı. 

Mes'ulü ·bllmal sı!atile midlkemede 
bulllllan olomobiJ.i.n sarubl de ,oförün 
kabahati olmadığmı, kabahat.in ve 
diltl<at.sizllğin çocukl.a olduğunu söy'le.. 
d~l'en sonra beractine karar verilıme
Sini i:;tedl. 

Şaı!ıiılılcr dln lenildi. Şahi1ılerln ifade.. 
~fi şoförün söz1erm1 teyit ediyordu. 

Mahkeme icabını düşünd!L Şoförün 

bu işte dikka.lslzlık ve tedbirsizliği o-l
madığı kan.:"tin-e varıld~l'Ildan şofbr 

Nedim.~ bcrael!ııe, ancak. o1ıomobil. 
oalılbl Lô.tit:n mes'ulü bilmal sı!ati:)'ie 
50 Ura ilfıç ve t:..Ja.vi parasını ödeme.. 
sine karor verlldi. 

Mahkemeden çıktılar, otomobilin 
sahibi. §Oic;.re; 

- Kazaya sen sebep ole.kın! Dedi. 
Elli lirayı ;tnin parandan kesecetim

- Yoooo! Dünyada., bil' metelik ver
mem. Ma.l:ıke.me bile. benim beraeQne 
karar verdi. 

- İyi arrın.a, icaz.ayı yapan sensin! 
- Ağanın rnalı ~!der ... Uşağırı ca-

nı gider. Büyük bir kaı.a olup tıı. maa
,.ııah bana bir şey olı;aydı,, ölıseydim!. 

Senin, olsll' olsa, otomobil:n zarar gö
r~. bir-c1z parana oLacaıkıtı. Ben CL 

nımla ı;ahşıycırum bu işte ... Su andan 
li.'t:baren islfa ediyorum. Çal~a.m. 
vall~hi! ... 

Patron, bu sfuxl•n enıdi,eye diliJtQ. 
- Oğlum. Ne<iiım ... DcdLmı;e hem<>n 

Jt.ıesn.edim ya ..• \"wlınız bari ya.rı yan
ya verel'.·m şu ellı lirayı da, bana. d.'a 
yıkını ohn;.cın! 

D!ye, ı:r:Czı~ından yüriidü v~ korL 
dorun öbür ba~ında kayboldular. 

HÜSEYİN BEHÇET 

Pamuk iprklerin· 
deki ihtikar 

Kayseri fabrikası taraıfınd,an pi
yasaya çıkarılan pamuk iplikleri 

üzerinde ihtikar yapıldığı ve bun 
ların yük.sek fiatlarla ötede be

ride satıldığı görülm~tür. Bir 
kaç ki~i yakalanarak haklarında 
takibata b~~anmııştır. 

ilk okullarda sosyal 
teşekküller kurulacak 

Bugün öğleden sonra Eminönü 
Halkevinde maarif müdürü Muh. 
sin Binabn re:Sliğinde bütün ilk 
okul bııışö!lretmenlerinin ~tiraki
le b;r toplantı yapıkcak, okullar
da s°'1'.al teşnkküllcrin kııru!ma. 
sı ,.e iyi çal~,ncJları hakkında gö
r:· ~ü!cro!t kal'arlar verilecektir. 

Bir za.ıtibaktın, şimdi soluk gW. oldun, 
Yandm Nig:iır, :ı<andın, yandın kUI oı... 

dun! 

Yan N:g!lr, yaın, Allah görür yımaıu, 
Mezauında ııgla~hn sen ananı! 

İ.şte size bu da bizim N~nn bir ıl... 
ır1, bir tü~ü!-ıii. ... Gal.:.ıba, N<ıyzen Tev_ 
ii::k yakında Lu.nu sl.IZİOOk. ~ey panioo. 

fera.Jınfik. molcammdan beoteliyeceııt ve 
b.i.z.lm Davut Babanın saz takımıl da. o
nu ara9ıra tamııya baş]ıyaea'k ..• 

Afiedersıı' u:1, y.Kı.e jpin, şey. knlemlcı 
ucunu kaçın:!lk gaLi'!.ıa ... ı.ıc.rak eb!ne
yın, cieınin cie $i}y·lcd:m ya, aıtt:ık .iş: to.. 
sa kea:yor, bJir.i.yorum ... iıst.e Si'Z.e Top
kapı iie !\Ie·vlfmeknpı ar.asındaki Ko
VUk Palas sahbi Aşık DiyoJeo:ı ve ıı'..elı:i 
adı i!!e Harl Derviş Balabanın ufak bir 
hotır:ıt.t, kısaca bir hal te.roiaıııcsi ..• 
Şimdi soracaksınız: 

- EJy moruk, ya sen.Jn aısı.l adın oe 
id!, onu da söyler misin? 
Baş ü.;.li.inc, onu da 5qyıI.[lıyorum iş.. 

te: 
- Benim asıl adun Alhmet Bahtı.. 

y~. Fakat siz, alın da ben;m gibi 
b"'h!li)'arı h"'OYUn ratal 

Fa!<at bt'nı ohnaz, b;;ioarsınız. giJ.. 
nün bir:nıde ş!ımdiye kadar hep terso 
16~ oloo talitı,, bir ®ün bu.bütün 
tersine dôner de Kovu4t Palas saıh.hi 

~~ık Diyw'IJen yahut Ma!laraylı Hacı 
ı;:>erviş Brılaban ycnider. Ahmet Ba.bı

tiyar Beyefendi olur :'lf'lıilliılı, Amlo.! 

• o J( 

taglltere•nın danlı. 
taşıt kayıpları 

.Yazan: Ahmet $ülrrü ESMER 

Geçen umımıi harptenberi ma
lılm olan bir meseledir ki İngiL 
tere A.bnanyayı yenmek içİll a.b

lukaya giJvendiği gibı, Almanya 
da ~teııeyi yeıımek için de.. 
nizaltı muharebesine güvenmekr 
tedir ve Avrupada olsun, şimal 
Afrika veya Uzak Şukta olsun, 
birbirli!rine düşman olan askerl 
kuvvetler QBrpJıŞıl'ken, bir nevi 
ık~ abluka mahi!)'etini a
lan bu sakin mücadele de devam 
etmektedir. Almanyanın 1914 

haı1bindeki mağlü'biyetinde İnıgi.. 
!.iz ablukasının birinıci derecede 
aheınmyetli bir rol oynadığı ta
rilıi bir hakikattir. 
Şu halde İıı.gilizler, geçen mu

harebede ablukadan umduklan 
neticeyi elde etnuşlerdi. Bu defa
ki harpte de ablukanın mücadele. 
de çok mühim bir amil olduğuna 
şüphe yoktur. Bununla berab€r 
bir taraftan Alınanların geçen 
harpten aldıkları derslerden isit;
fade ederek hazırlanmış o!mala· 
rı, diğer taı'3ftan da kısa biı- za.. 
man içinde bütün kıt'ayı istila. 
etmeleri, ablukanın tesirlerini 
geçen haıfoe nazaran biraz daha 
azaltmıştır. Buna rağmen, AJ.. 
manyanın bu abluka yikünden 
ağır bir baskı altında bulund :ı.ğıı 

şüphe kaldırmaz. Çünkü Alman· 
lar bu defaki mücadele için iktı .. 
sadi cephede daha iyi hazırlıklı 

olmakla beraber, bu 193~ harbi 
nin 1914 harbine nazaran çok da 
ha fazla malzeme sarfını gerek.." 
leıjtiren bir muharebe olduğu da 
unutulmamalıdır. 

Almanların İngiltereyi abluka.
larma gelince; bu denizaltı ablu
kasının tesiri, İngili'l deniz taşıt 
kayıplar;fe ifade edilir. 

Geçen gün LondTadan verilen 
bir ha herde bu har!>in başlar>gı.. 
cındanberi İnıgilteernirı 9 milyon 
ton gemi kaybettiği bildirilmişti. 
Eğer bu dokuz milyon 1xın 1939 
harbinin 32 ayına taksim edilecek 
olursa, 1939 harbinde İııgiliızlerin 
ayhk ortalama kayıpları, 28() bin 

tuna baliğ olmaktadır ki 1914 har
binin bütün devamınca aylık ka
yııplar anıcak 150 bin ton olduığu. 
göre, bu rakamın üstünde olmak
la berab€r, 1917 senesinjn ayda 
305 bine baliğ olan ortalamasının 
\-'raz altmdad11', Fakat böyle bir 
ukayeıse yıı,pmak belki yanlış 

fikir verebilir. Hakikatte bugün· 
kü ortalama İngiliz deniz kayıp .. 
ları IS! 7 senC9ine ait rakamların 
da üstünde olmalfd.ır ve şu nok.
t.aya da işaret etme~' yerinde o~ 
!ur l<ıi, nisan ayı da den.i:zaltı ge

mileri i~n en elyerişlı bir faaliı 
yet mev;;imidrr. 

Alman Fü'lıreri Bay Hitler, ev
velki gün söylediği nutukta AI.. 
manıyanın lngı!tereyi .mağlılp et
mek için denizaltı harbine güven 
diğinıi tekrar söylemiştiT. Hitleı 

ilkbaharla ·beraber, denizaltı mu• 
harebesinin ş.Jddetleneceğinıi de 
bildirmiştir ki geçen habrin tar.i
hi ve bu har.bin dst;;ti9tlıkleri \kar

şısında be, esasen ıb€klenmeln 
idi. 

Acaha İıııgilizler bu tebli.k; yt 
kar.şılamak için ne yapıyor) .r? 
İngilizler geçen ilıaııpte deni:" .ıu 
tehlikesini ikıi tedbirle önle ~ 
lerdir: 

1 - Gemilerinıi daha iıy lkoru• 
ma tedbirleri. Ve neticei. daha 
az ka)'"plar. 

2 - Kayıplarım yeni iınşaat ili 
telafi etmek. 

Bu defa d:ı denizaltı tebhlı:esW 
ayni tedbirlerle karŞJlamakta ol• 
dukları görülm.ektcdiT. KaıyıplaD 
artıyor mıı; azalıyor mu? Yuka

l'ıda da işaret ediJ<Pi!li gibi, b<lı 
açık olacak belli değo:ldir. Faka.l 
rakamlar mevsime göre değişmelıı 
tedir. Ve he:ışey gözıönüne get:iTi
lince, İngilnlerin ır.eselii 1917 s• 
nesi nisanından daha ;.ğır bir o • 
romda oldukları anla~ılmuyor. 

Yeni inşaat meseles'ne gei'-r.ce; 
ln.gi.J.izlerin geçen haobe nazaraıı
'bu harpte çok daha lyıi .bir vaıi• 
yette oklukları emniyetle söyle 
nebılir. Bu yeni inşaat meselesiı>' 
de, geçen harpte oldu.ğu g!bi, 1.ııl 
hanpte de Amerkanon başlıca -:C' 
lü oynamakta olduğuna şi"ı ııe 
yoktur. Esasen bu işin içiudell 
.başka türlü çll<•lmaz. 



(Bu ,...,.,,,, metinleri Anaoolu 
Ajansı bülleı>leri<ıden a.ımmıstll'J 

Telh;. ed.ın: A. :$EK18 
Radyo Gazetcsimfıen: Muharip 

·devletler a.rasıııda iaşe bakımın. 
dan eıı fewı vw,yı-t~ bulunan 
şüıtıesrz İtalyad:lr. MU190lininin 
başkanlığında yeni bir tq>lııntı 

yapılmıştır. Musolini bir nutuk 
söyliyer<:k halkın ekmeksiz kal· 
maması huswsunJa azami gayret 
gösterilmesi hakkında direktif
ler ver.ın.iştir. İlai) aaa iıl§e dar. 
lığı son haddine vannııştır ve ba· 
zı bölgeleı'!le açlık da ba,<.gijster
m~tır 

AL~lANYANIN MALİ DURU. 
ll!U SABSIL11IY ACAiK 

B<!rlinden hild riliyor: Maliye 
Nazırı Rensha:rdl tıöyle demiştir, 

Almanya ne k~dar uzun sürer· 
se sürsün muhasamat devam et
tiği müddetçe mali ihtiyaçları 

ka ·ılıyaeak bir vaziyettedir. 
Ha'1J masraflarırın temelleri ilk 
düyna haı:'bin.- rrn·arnn daha ge. 
n >ş ve daha s&ğ~zrndı.r. Alman ma
li kudretinin ve parasının iki bu
çuk sene SÜr<>n b'r iktısadi harp 
neticesinde sa-s·~a~ı için hiç bir 
sebep !Tl€VCUt ~ildir. 

BİR A'MERİ.KAN AYAıN AZA. 
SININ TÜRKİYE H.~KXINDAKİ 

BEYANATI 
Vaşiıııgtıonodan bi!d.ril.;yor: .Ayan 

azasından Peyyser Ttirkiye Bü
yük Millet Meıc\is:nin yı:dıönümü 
münası!betıle ayan meclisinde be 
yanatta bulunmqş. Arn:rik;anın 

kira'.ırr.a ve bor(' verme kanunu 
ile Türkiyeye ra.vli miJhimmat 
verdigi'li ve Almanyanm bu mü
dafaa hazırl!.ğ-1""1 Türlı::yenin k~n
d~~lne meydan oktıması manasın· 
da !eLik.ki etnıcs:ne karşı Cum
thurretsi ismet inönünün cbize 
t<-cavüz niyeti bulunmıyan mem. 
lek't? · Ier hazır1 1iiırr 17'dan endipe 
e~n"emel:dirler. sözünü hatı.r!at
n ı ve ~öyle d<1.ı:'m etmişt~r: 
Ti1rkler kendi ;st'lı:Jiıllf!rini ve 

rak bütüıılüklcr'ni müclafaaya 
kaırar vermekle beşer hürriyeti 

İtaıyad& iqe da.rl.ığı V'e aç
lık - Alıwınyaııın mali du
rumu sarsılııuyacak - Bir 
Amerikan iyan uzes 1 nı:n 

Türlciye h.alokındaki ~ya. 

nalı İn~iliz • Alman hava 
harbi - Büyük Alman taM
rwaı nerede yapılacak? -
Uuk Doiu cephesi. 

da-vasına .büyük bir bi2llrlet etmiş 
lerdir. Bi-rleşınif ınütlef1k millet
ler yarın sulh m~ında ga<yesi 
esarete k_!'.rşı hürriyeti rtıiıdafaa 
olan bu cihan ha~binde şe«ıfli 
Türklerin -şeraf, vakar ve hürri.. 
yet yolunu tercih ettiklerini u· 
nutmıya<:aklardır. 

İNGİLİZ - ALMAN HAVA 
HARBİ 

Loıı-dıradan bildiriliYor: İngiliz 
hava kuvvetleri dün gece Trond. 
heim ve Kieli bombardıman et
mişlerdir. 

Berli':ıden bildi~ - Ko
lonyada sivil ahalinin ıbombalan.. 
masına bır mukabele olmak üze
re Alman hhva kuvvetlen; dün 
gece İngilterede Yor.it şehrine 
taarruz etm.işlerd:ir. 

BÜYÜKTAARRUZNER.EDE 
YAPILACAK? 

Bern'den bildiriliyor - Alman 
Harciye Nazırlığ::nrla yapılan bir 
basın taplaııtısında Alınan ku
mandanlığı sfuıcüsü demişti.- ki: 
•Gelecek taarruzun doğudan baş
ka bir tarafta yapılması rl>ti'll1ali 
vardır. Dirçok taarruz i!hıtimalleri 
ınevcuttur.» 

UZAK DOCU CEPHESi: 
Müttefiklere göre - Bırmenya.

da durum son derece oırhranlı hir 
sallhaya p:rmelotech.r. Cok sayıda 
tank, zırhlı otomahiıl ve oonılba 
tayyarelerile desteklenen beş Ja
pon tümeni yukarı Birm&n'Ya yay
lo .,..,a saklı.rmaJ<.taillr. ÇinliJer 
La<hio - Maııdalay yolunu üıımot.

sizce müdafaa etmekte ve jaıpon 
motörlü bi.rliklerinin ikrlemesinıi 
önlemek ıçin Laslıco elraiındak.i 

yolları tamamile tahr1p eyl<!mek• 
tedir. 

Japon kuvvetleri Lashio varoır 
!arına kadar ulaşm:şlal'dır. Şdı-'ır 
ale\•ler içindedir. Mandala:ı• - La
snıo }Olunu .kurt.:.ırmak içın Yım.
nang'dan Birmanyaya Qi.ı:ı ta.kvi
yeleri göndeııilnıi'ştir. 

Gayr·menkul Satış ilanı 
B~yo" lu u n Mal kemeleri Ba şkatipliğinden 
. . _8 ..un.cden te{erru.ğ etmŞ olan Faik Bahar oğhı ii.e Ter~ine var~ .. ı~ c Roza. 
~( • Leon .Y-e Aw.a.m Huftiaclnifl şayian ve müşlc-rcken muı.asarn!ı bu.un.d~ 
• . r r~yoğlımda Kı>..,ğlu m;;ohalleoinde A,:açe,;ıne ookoğ:»d.a vfıi<i ve ıs, 14 No. 
l.ı. ha.rı_Cl.er ile ve sok<.ıJt ile mahdut olup cephesi ~ck;l metre yL mi sJnti.ııMre ve 
gET.yP d-Oğru derin...;,;_ 10 n~ctre ki ceman 82 m~tre mura:bbaı msahaı sa4'.fıı~ycslnı.. 
de ve tu.n&!J:l\ 574 be~ yüz yct:rn~ dörıt lira kıymeti n:uhatr:Jn)CıDeSİııdc bir kıt'a 
tuş :uta ~uyuucrUn izalesi .içio açık aniırmaıya ko;1u:ır..uştu.r. EV5atı srıiresi vaz''
;y~ ..... 'ııt \'ar<.kQ:;.inda yazılKiır: 

B.r·ncI iit'ık. nrl.t;nn;..a.sı 21()/5/942 tarih.iıne tesa.dü! eden Ç&rşaırnba günü saat 
1 t ı 16 YJ. kadar Bc..roğ:u Sulh i\fabkemc!eri kalem odas.Ulıd.u Basık.),1~p nez-
a ... yapılac-*tlT. Aırltırpııa 1>tdeli nu.dıammeı kıy:ne~in yüz.de yetmiş b!'~.lliİ. 
l>ulı!na.dı.cı 1.2..k.cl.rde en 90n a!'Utıranın taah'.hildü ba'kl ka'mak üzere müz.ıytde on 
t\..J.:ı teı'tr.LL edıl-ertlk ıloncl açık al"'tt.ırtnası 30/5/942 tarihine 11)'i.i3ad~f Cwnartesi 
fı "i saat 10 dan 12 ye k.a.dar lcra ediiı!.erdt en ç;ok tu:.1.U"u.o.a. kat'l olarak ihale 
001 t:(; tir. 

itı..ıle ı:.ır&e kadar ı:.ı.r·!k~crk v-e bir'•k"m:ş Belediye bina vecgileriYle ~at 
karesi h.ssıı.:dıü..rlar.a ve 2-0 st"Tlıt!'lik taviz bcdeti ile ~:;:ııe pulu, delliliye rüsumu 
v tA ~ ve k~da.:ıı.rxı ı, rçları mı:.: .C'r1ye a[':.~ r. A.~· .m ya iştlraık e-tırnıcık için 
c ... y: ı men'·ultm muharnn·~ k:.ymet.intn yüzde yedi bl'ç·=!h.ı n sbtti..'Kite pey aJc.. 
ç nı ve ın.. :t ır l rJk !l bu n~atle tan:nat nıt:ktubanu ver::ındt MZJ:ınıdıır. 
A • h~.!ci: kendisWıe ltuıJe oılo.:na.n tarnfından ha~e gUınün<len iLN>aren ~ 
ı-i ıı.!o;: r..uhırot ır;:nde rr.atftPrr:e k::sasJl'la üler.ııntsi mt'cbu•·idir. Ödenın\Cd;gı k;Jt_ 

d r<ie h. .... 1e 1f"?heıdi.krt:k kcrd !nderı OV\-;el en yü..c;ek ıekUr:.c:- bulunou k n:tce 
aırz ·:.mlş ob-1 u bedel He alo· ~ r1Zl ol ur.s;ı ona .lınle e<flecek ve o da razı oL 
maz ve-ya Jı.alı..nımazSD heıınen ,-edi gli:"ı m Lirt::k:'t!e areıtırn-ı.aya tık.ırı~aon.ktır, Yapı
la .ak .~n a.c.'.1k~rlara tebliğ ccflır.lyec kıLr. !Iüzayede sonunda en ('Ok aM.lıra_ 
ı ı ;rJl"J olar.ı.k iha>eı e.:li)ocC1k ve he-r fki halde bir:n::i Jh.ale ed le-u ıkunse iki ilı~
k? r-1s.rxıa;.:~ !arar.sn ve za,~ mcs'Ul tutulacalktır. 

l!ıale bc'<!eU far1kl ve geçen güınılerin yüırle beş faizi ayrıca hükme hacet 
.-.ln: ızın ... '1<>11 olııı.aıcıdı.ı~ı,r . İpot.e4cı schibi alacakJıLar ile diğer alıakad.arla.rı'!l 

! ..cyri menku.l Uzerinde.ki haklarını huruslyle faiz ve mJL.jrafa vasairıeye dair olan. 
drlialarını cvr.-..kı m~ite-~eriyle ilan 13.rih;Qdcn itıb:ı;-en on l:M'f gün lı.ilixfc sat11 
ll'.fj1Unı olao Mal*eme ~~bine bild"r,vel.c't"i J.izıır..dıır . .Aksi takdhrle hak.lan 
t..:pu ~cillt>:lyle sabtt oinu,yenlar satış bedelinin paY'l2şmasım:lan ba.rlç ka~a ... 
c<:'kardır. Mıı..lza)"eıdeye ifJliratc ed>en~r.ln bütün satış şarıt.larmı kabul etm.i:ş ve e'\~
VC"".ien ~ ve bı~ gaıyri ~ku:e talip bulunmuş oldtrkları ac:kk.dilerek 
f.. .:-ada.n tt-ra:zlan mcsmü olaır.:yacağındJn sa~ış güntinddn evvel ga~i rnftlkulü 
~lhr.em ve fa7.la malo.na.t ~lmak lstiye'l.~n 942/13 No. ile Mahkeme B:ışkjl. 
t.ıb.ne müracaat eımeleri ia.5n olunur. 942/13 

Bu Akşam '' Ş A R K da 
. '' Araharıınn knı filminin HJLDE KRAHL 

sehhar ve parlak yıldızı 

in en sıcm yarattığı hariJrnliide temsili 
2 &ınli... 2 hüvi:yetli. .. 2 şahsiyetli kadının aşk maceraları. 

•• 

• 
1 

DÜZ 
Si 

E•s'z b'r mııvaffakiyet ,.c S<>Dsuz alkışlar arasında bütün gönül
leri 4teşliyecek, bütiLı L.a•aleri büyüliyecek, bütüu sıiııeıwı ,e. 

verleri teshir edecektir: 

fsta b 1 DeitEr arhğından: 
Adll Tıp Linssında yaptırılacak (!!373.68) Lira k~{f bec1-e!li t.arnlr iş: 4/5/9"12 

Pazar~esl gn~~ saat 15 de n.ı ı:ı EmU~c M\i 1 iür!üğünrie mü~eş~il Komjsyooda. 
•~·Ut eb,, ·•r.J ile iha! ed lec(kt:r. Iu\·ak'<{at temUıa;.ı (179) liradır. 

İ ctclilerın en az bir taahhu.t.t:e (2000) L!rahk bu işe benzer iş yaptıklarına 
dair !da.relerınden aunış olduk1 arı Ye.-iilcalara istin~den İBıtıan.bul V!Ucre~e mü-. 
raca~.la ,•h'lıe tarih.inci.en tatil günlerı hadç üç gün evvel alınını~ ehliyet ve 942 
Yılına ai.l Tjcaı-el Od.ısı ves?ka.~rwı ibraz etaneleri. m· ~ct.::ız~dlr. Şa.rto.ame vesalr 
lb.ı.n.a;k.:ısa e\"rakı ıneı.kılr n1tx1Ur!ü.tle &ö:illebilir. c:5062:> 
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Suikast davasının sabahki celsesi j Çin muvasalası 
a ]kesilebilecek mi? 

dıı:~H (Başmakaleden devam) 

Amerika 31 bin Hintliler yabancı maz. ç~ tecrit ~ilm.iş bulunma-
sına ragıl'en belkı de daha uzun 

( ı lnei Saob!!eden Deı\·amı 
yor. Halıbuki ben te~rınievv"t.~de 
'I'üıttiyeye geldim. Bu terıadı na· 
.sııl iz&'!! edcibilir? 

t • • t d J İ h 1 k"" bir müddet Jkponlarla hiç olmaz. ye mış yenı ay- ev e ta aK u - sa Gerilla harplerine devam ede-. ,. 1 d" •• • • f bilecektir. Fa.kat, Japonlar buna 

Yare ıma e ıyor mu ıstemıyor rağmen dünya harbi ıbakımından 
• da bir kaunç teminine eıişnıif 

Buzveıt ıs Milyar 
dolarlık munzam 
barp masrafı tc.bıl· 
aatı veril esi kara-

• 
Kongre partisi ilde· 
rı Azad : • "Bizi kar· 
tarmıya ge le nle re 
(1) c evı bımız bu-

bulunııuklardır. Bu kazanç, dfl
mok.rasileri Çin pi geniş bir 
m.sa.ı kaynağından mahrum e._ 
mek olacaktır. Müttefiklerin ta. 
arruzi safha planlarında herlıal· 

de Çin Asya muharebeleri bakı
mından birinci derecede bir kay
ll>llk olmak ifadesi içindeydi. Bu 
kaynağın kaybedilmiş olması d&
makrasilerin hesabına ve plinı
na bir hayli zararlı olacağı kadar 
Sovyet Rusyanın Japonya karşı,. 
sınıdaki askeri durumu bakımın
dan da müessir bir rol ifa edebi
lecektjr. Bu itibarla Binnanyada 
halen cereyan eden harp ilünya 
harbinin e.n hassas, en nazik saflıa
larından birini teşkil etmektıedi.r. 
Japonlar, Birmanyada barili s<>
nuna vardırıp, Çini tecride mu
vaffak oldukları \' e ayni zaman
da Hind l.apılarına da dayandık
ları takdirde belki dalıa ileriye 
gitme)'> şimdilik düşünıniyeeeık

ler, yayıld!k.ları ve yuleşükleri 
mull7.:Zam Asya "" Pasifik alanle
rında tedafüi bir emniyet tesi5i 
haz.ırhklarına gir~ek.Jer, Çin 

Sual 4- 4 mart tarihinde vet• 
dli~ if'adede Albdırrrahrnanı: •
Süleyman ımaddi ıneiıfaat d>layı· 
.sile bu işe sürüklendi. demişti. 
Bu nereden çıkı·yur, ne deırmf.<tir! ı 

Sual !>-- Abdurrahman ifade
.sinde bavulların Niyazi tarafın· 
dan veTildiğini söyremiş ve Niya.. 
zinin Troçkist okluğunu iliıve e
derek bu bavulları yerine teslôın 
1e loomünmme hizmet edeceğini 
lbey an eyJem;şti. H.alıbuki Troç
k<stler tamamen kanüni7'!ne a. 
1-P)iı~ar bir beşi nci kctiur. Ab
durrahman bunu naıul iızah ed.,. 
cektlr 

man tarafı:n<ian Pavlofun da ta.
nınm:ş "Ve bilirunio; oalfoilecl";ı:ine 

hUkmederek 4 Martta ·bu ka.naa.. 
tini izhar ettiğini söyledi. 

PAV:.OFLA NE VAKİT 
TANIŞMIŞLAR? 

3 üncü suale karşı da: •- Beıııı 
Pavlafla görüştü,ğümü hiç!h>r za,. 

man ifade etınect=. İlk ~ 
meıniz Teş-rim......vel.in ııonlanna 

ruıı imzaladı 
Londra, 30 (AA) - B.B.C.: 

Birleşik Uluslar harp istilıııalalı 
şefi M. Nelson dün ge<:e Vaşing
tonda söylediği bir nutuk.La dfl
miştir ki: 
•- Yakın bir zamanda harp 

istihsalıiumız Alnıanyanın 19:ı3 

yılından ve Japooyamn 1938 den
beri yığ .. ıakta oldukları ha~p is
tihsalatuıı tecavüz edecektir. Rei· 
5icumlıur M. Ruzvelt yeniden 19 
milyar dolarlık mun:ıanı harp 
masrafı tahsisatını iın;;oalamı.ştır. 

Bununla otuz bir bin yetmiş yeni 
tayyare yapılr.cak ve ayTw:a bir 
milyon kişin.in nakli de tem iıı o
lunacaktır. 

"•illi Şefimiz~n 
yüksek AEakaları 

( l inci Sa.hl!edcn Devam) 
yurmuşlardır. 

Fen }'akültesi Dekaııı Dok
t.or Fahir Kıım<;ayı hu sa.hah 
k.endisile görüşen bir muhu· 
ririmi-,e şu izahatta bulua
ın~tur: 
~ Tiirk gençlrğiırin en iyi 

şartlar içinde yctişmesinit b~ 
g:Si kadar karakterinin de üs
tün sağlanıhğıru istiyen Mdll 
Şefimiz yanan l<'akültelcrin 
yeni ~aa tile çok yakındoıA 
ali\kadar olmaktadırlar. Bu 
inşaat i<;in şiıudil.k hir buçuk 
milyon Era tahsi,. edilıniştiır. 
Kafi gelmezse hükfunet yeni 
yardımda bulunacaktır. İn~
ata bir an evvel başlanılıp 
ünümüzdeki yıl içerisinde tedr 
risat yaınlmasına bilıhruı.sa 

çalışılacaktır. Ycııi binalarJ.A 
ıı.vanprojeleri hazırlanmakta.. 
dır. Birkaç güne kadar i;kııuJ 
olunarak Vekiılete gönderile
cektir. 
iSTİMLAKLERE BAŞLANDI 
Yeni projeye göre Edebiyat ve 

l'en F&külteleri ayni sistemde ve 
ayni saha üzerin.de yapıla.:aktır. 
Şimdiki yanan binanın bulundu· 
ğu sahayı lcın.Uryoruz. Bu sı>ha· 
nın arkasındoki Kızılay ıbin'1'lile 
onun arkasında bulunan Büyük 
Jıcşit Paşa caddesine bak:uı ar
sanın ve bazı binaların istımlilk 

muamelelerine başlanm"jtır. l\lo
l<nlar kalkınca temel kazısına bat
lanacaktır. Yeıı.i bi.ııalar şımdıki 

Süt Uaml86ının bıılun.duğu iılı.a

dan ı;qilerek konferans salonu
nun bulunduı;'ll yerden ili.haren 
geri~·c doğru yapılacaktır. Üni
versite konferans salonu da )OO
lacak. Vcuıcc.ler tarafında tram
vay caddesine nazır olan yerde 
yeni ha lan en az 2500 kişi ala
cak genişlikte ve ses tertibatını 

ha~ bir suretle ıııo.dern bir şekil
de ya,pılncaktır. Yeni Fcu Fa
kültesinin ana kop1sı yine esJ. .. :si 
gibi ön tarafta yani Ve=eciler
de olacaktır. Bir de ayrıca Reşit 
Paşa caddesine açılır ikinci bir 
kapısı olacaktır. Binanın geri çe
kilmesi.le önde hll!ul olaca.k sa·lwı 

üstü aç•k bir şdtilde beton yapı
lacaktı.r .• 

rab 
( l inci S.:ıhl!eden Devam l 

Kral bund~n evvel istaısyıonun 
harcı.1<at odasında akına iştiTak e
den pi:.Olj!arla kaoratlf.i.h ara:mıda. 
kı radııo l;e'lEJlon ı.oııurynaılarıru 

d, I em'ş ve takip etm~tir. 
--0-

1 MAYIS 
(1 ir.ci S"hi!eden Devamı 

bizde bir Bahar Bayramı olu
şu; Sıwyetlerde de herhalde V'e 

mutlaka pek t..Hk davT&nmak 
lüzumunu ihtar eden bir miuıa 
ta~ı.rnası.~ 

dar,, dlJOI' 
Londra, 30 (A.A.) - B.B.C.: 

Hind kongre partisi Jiileri Doktor 
Azad dün ge<-e Hindist.aa halkı.na 
hitaben mühim bir nutuk söyJi. 
yerek de~tir ki: 
•- Hindisi.an ioçin Japonları ve 

Almaıılan gerek bilfiil ve gerek 
istemiyerek hoş görmekte büyük 
bir tehlike vardır. Şayet Hindi). 
!er Japoıı. müslevlilerini hoş gö
rürlerse Hindistanın ıilnbeti bir 
esaret iük~i olacaktır. Eğer on

lar: ~ Sizi kurtarnuya geliyo
nı1» derlerse cevabımız: •- Biz, 
bizi kurtarmıya gelen herluı.nci 
bir yabana devleti istemiyoruz. 
Japonlar şunu açık anlamalıdır· 

!ar ki biz herha.ng! bir yabancı 

<kvletin tabakkiimünü kat'iyen i5- davasını hal '°e tasfiyeye uğraşa
tem~oruz.. cak.Jar ve her türlü ha:ı.ırhklarını 

b~lk.lerine kanaat edindikten 
sonra belki, Hindistan, Sovyet 
Rusya, Avustralya meselelerin
den birini ele alnıayı düşünece.lı:
lerdir. 

Beş bin Yunan. 
çetecisi 
(1 inci 5.:ıhl.tedeo pevam) 

dop dailannda demicyo!lanna ve ı;ooe.. 

lerde mutr.~llt ke.f.ıilele:re hucum e-tm.r ETEM lZZET BENiCE 
!erdir. Ç""'ciler Sel6nıılı: i"hrinin Do- t=============== 
ğıısımdıı. Alman aSkerleriıµ toşıyan lıir 
Lrenl de ta\><iı> ederek yfuilerce Alm6D 
lllkariai öWü.ıım.iış!er ve yiyecek ııl<>lı:
lar.ıru el-e tt:çiıüp makze.me stoklarım. 

da al'ııı61M:mıs1.aıxhr. 1 
GİRİTl.'E DE 

Bımdan b•..ı*a G;rit!e de çeteler ha
li faa.li:fetıec!ir. L<ındradaloi sal;ıh'.yet.. I 
t.a.r bir Yunar. rıimnü dem.işU.r kı: 

- <HürrJ,-et Jçm .. vaş Rodop çevre
sinde en ('flSaret verici ıbir şeküde ...., 
yak.laıuruştır. Bu taraftan i>( raı;ıocı.ı

alacağınuz.ı biliyorum.> 

Papağan Barında 
(ı lnaı Sahl!edeo Dev>mı 

Kabak Cemal, Fevzi., Kemal, 
Neş'et Halil ve Hıfzı a&armda 
a}tı şahıs diın gece mey'hane mey
hane dıolaı·•" kafaları tütsüledik· 
ten soma saat 22 ye doğru Tak.. 
simdeki Papaean içkiil lokantası
na ge~işlerdir. 

Bu altı kafadar lburad.a da bir 
hayli ra.kı içerek zflzurna bir ha
le gelmişlerdir. İçtikle-ri iiçlkinin 
tesirlle biraz sonra gazirıod.a şu.. 

na buna sarkıntılık etnneğe baş
lıyan sarlı.oşlar bir ar hk lokanta 
sahibini maBalarına da~ etm:Ş 
ler. faka<! müessese sahi'bi bu is
tek'lerin.i ye~ne _ı;etirmem:ştiT. 

Bu Jıar.:ketten fena halde sinir 
!enen saıı•lı<ıo;lar gao:ino salhillı'ine 
bir ha!}'l; ahp tu1ırnuşlarsa da, bun 
!ardan Fevzi bu kadarla da kaL 
noamı-ş tı:föancasım Ç<'kerek gazi
no sah:biııe üc el atc>ş etım•5tir, 

El manyada 
(1 incı Sahlledco Devamı 

Bazı mahfillerde, Japonların, 

şimali Birmanyaya vardıktan son
ra, Hindistana doğru ilerlemeleri 
ihtimali bulunduğu sanılmakta 
ise de, i) i Jı~her alan mahfiller, 
Japonların, şi.md.i, Hind'stanı isti
Liya te§chbüs et.mi.yecek.Jerini tah
mine doğru bir teıruıyül gösteri
yorlar. Zira mevsimi pek yablş
nuş olan yağmurlar, kara, deon 
ve ha va hareketlerine ciddi engel 
olacaktır. 

Karşı kh ağır 
hava akınları 

(l ino.i Sahifeden Devamı 
tayyareleri taarruz etmişlerdir. 
Tonlarla tahrip bombası, binlerle 
yangın booıbası atılmıştır. Kayıp 

ve hasaı tarı şimdiden taJımine 

imkan yoksa da, taarruz şiddetli 
olmuşhır. 

Al ni böl-gede diğer b;., şeiı.-e, 

aşağıWın uçan tayyareler tarafın
dan taarruz cdihni§tir. Bazı kim· 
selerin yıkılan c\ilcrin altında 
kalarak ıliri d•ri gömüldükleri sa.
ıııılm aktadır. 

L-0ndra, 30 (AJ\..) - B.B.C.: 
Britanya hava te~ekküllcri dün 
arka arkaya 7 inci gün olarak tl
mali Froıısaya hücum etmişler ve 
tonlarca bomba a«Dl§lardır. Fakat i\'ı bir tesa<liiıf csrıri o

krak çık~n kurşunlar hedefini 
bu'.rnamış ve bu surı>t!lc ga'lino 
.s2h.h: mı.:.hakk•k bir ö 1 ürrcl~n 
kurtulmuş sarlı.aşlar yakala'llllll~ 

tır. 

IL1a anı cı.n. ay-ş~ 

DEVREDİLECEK İIITi1l.A BERATI 
•R.,ııkli Fotoğraf mal2ıemesilıde ıs'la

hut> hS..1.t.k.Looak.i ihtira için :tklııs:ıt Ve
k:ilet;nden istiiı6al edilmiş olan 2ı Ma
yıs 1'94-0 tır;h ve 3169 No. lu İhtira I 
Beratının Jhtiva ettiği hukuk bu l«'.._ 
re ba.sk~sın::ı devir veyahut icadı Tür .. J 
k.iycde m~vkii fiile kıoyı:mak için sallt.t
hiyet verilebileceği t.eldif ııdilm~ 
o\ma~la bu hu.sıat fa.7Ja malümat e
dimnek is~yen.lerin Galataıda. A.c;:<an 
Ha.n 5 :nci l~J.t 1 - 3 No. lara müra_ 
ca'S.t eylen1cl-erl lüzumu i:Ui0 olunur. 

(1 inci Sahifeden Devam) 
yaya gitımeğe karar verdiğini biL 
diren cephe rcmıi demeci bunu 
göstenr.dktedir. Madam Çankay
,şek, Yun:ı:m e"'a'leti merkezi o
lan Kumi1';tdl'ki Çin kadınl:arı 

ılıarp yardun ccm·yetine de, Bir. 
manyada çarpı.şan askeTler.;.:>n 500 
ıbin dolar kıy-metinde giyecek gön 
derilmesi hususunda talimat ver 
mistir. 

Birmanyadaki Çin seferi kuv
.veti siyasi şıilie direktöru Liang
H an.Tuao; ileri gelen bir çok Çin 
li Buda ralhibi refakatinde Bir
man) aya gitmekıtedir. 

' Şehzadebaşı T u R A Si.nema Tiyatrosnnda 

1 Mayıs Cuma ve 2 Mayıs Cumartesi akşamlan 
RAŞİT RİZA Tiyatrosu ve HALİDE PİŞKİN birlikt. 

Yazan: Şeh>ir Tiya<trosu art:stl,.,.:nden: BEDİA 
Cuma: B E N İ Ö P tl N Ü Z, komedi 3 perde 

Yazan: RA.Ş1T RiZ.A 
Cumartesi: O G E C E , Dram 3 perde 

Yerler nuınarahdır. Telefon: 22127 

1 
Bahar Bayramı olan Mayısın •oırıncı cuma gunu Türk Maa

riıf Cemiyetin.in rozet dağıtma günüdi1r. Tvplanan paralar ise 
memleketin muhtaç ve kıimsesiz gençlerinin tahsillerine iankan 

, verecek 'noksanları tamamla mıya sarf edilecektir. 

Biz.im Bahar Bayramımız, 

çepçevre ateş i~inde bir sulh 
adası halinde kaJ.a.b;lmiş olma,.. 
nın derin neş'es i ı4, buna rağ
men her ihtimale karşı, her· 
gündeu fazla dikkatli olmanın 
keskin şuurunu temsil eder
ken; başka iklimlerde korku.n.ç 
bir ateş ba,yrammın perd-esin.i 
kaldmyor. 

1 l!ı -nbul Fi at Mürakabe Komisyonundan 
1~5.n No. su 165. 

r>ECİP FAZIL IUSAKÜREK 

137 No. !u il5na ekti.r. 
Kepek per<ıkende fi.aUne naQ.-ltye bakımı"Xbn uz.ak scmUer için bir kunı:t 

il~"Sl kabul Edild1ğlnden Adal:ır, Kad~!töy, Bak.ı·k;ıy, E't'ykoz, S<ırıyer ve Sür ha

rici semtlerde kepek perakende fiatinln 9,5 kuru.; oldt·~ 1Uin olunur. c:5()4()9 

LİSTEDEKİ fsiMLm 
Sual R- Abdu.rrahman yine 

ifad>esinde tür.kçe bilen Rusa ken 
di düşüncesinde olan aılkada~la
rının listesini vermiştir. Bu liste
de Cı!lfıll Ömer, Viıh:d Se>bn, Hüs
nü Baki, Muaım:ner Tanın da 
.ı;imil<!Ii bulur.maktadır. Bunlar. 
dan Ca;at ve Muarr.nıer tıh taıle

be1eridirler. Bunların düşünceleri 
nelerdir? Yani kend;si gibi mi 
düşünüyorlar? 

Sual 7- Aıbdurrahnıan 1939 
yfünda ikinci defa Üsküıbe gitti
ğmi SÖ~E"IYliştir. Kend:Sinin bu 
gidişlerinin tarihlerini 'kat'iye<tle 
söy IE'tnesini istiyorum. 

Suırl 3- Alıduı:ırahman itade. 
s;nde: Fahri ile görüştüğü zaman 
F21hrin>n he~"e<:an gösterere.k ba
vul:armı Ruslara vermeyip geri 
göndeıımesini söyiooiğini beyan 
etmmir. Acaoba bunu Fahri han
g; t:>rihte söylemi:;'t&r ve hanıgi va 
s:ta 'le ge"'i isf('lfn:Ştir? 

Albdürrahman hu heyecanı na
sıl izah edecektir? 

BİR SUAL VE İHTAIR 

Reıs bu sırada Pavlofa: •Doğru 
oturunuz, 'böyle yayılıp oturuJ.. 
maz burada!. dedi. 

Kornilof •Benim de bir sualim 
var. dıiyereok şu suali sıordu: 

- .AJ!yjürrahmanın ifadelerin
de Ömeıi ne zaman ve lcimiıııJe. 
tanışt.rdtğı hakkında söyledıği 

sözler müphemdir. Bunu ikat'i ve 
açık olarak söyleınıesuıi islerim. 

Mütealdben reis Abdürrahtnana 
bu suallerin cevapları.nı birer l*
rer venn.es.lni söyledi. 

Cevaplar r..lınm<ı.dan ıirldia ma· 
karnı na:nına başmuavin Kemal 
Bora SÖ'L alarak sorulan suallerin 
bazılarının v;ı.rid olmadığını suy
ledi ve !iadelerin sarih olduğuna 
işaret ederek, sualloerde tekrar e
dilen ifade kısımlarının z;.[ı,tlar

dan okunmasının muvafık olaca
ğını lbeyaaı etti ve 3, 4 Mart ta.
r..hli z:;bıt varakalarının oktınma,. 
sını, mül>a}"enet varsa oorul..ınQ.. 

sını istedi. Reis bunu muvafık go(>
rerek rn->zklı.r ifadeler okundu. 
Ne!Jccde reis Pavlofu.n birinci su
a.lırun oorulmhsına lüzum olınad> 
i:.'Inı çünkü mi.ibay~t gönnedı>
ğini beynn etti. 

ABDURRAHMAN CEVAP 
VERiYOR 

3 üncii sualler hakkında Ail:ıdur
raoıı.ınan dedi ki: 

•- Ömer benden ayrılırken 
kenılıs:nde bir gar:ıbet h'SSC<ttim. 
Hadiseden sonra imali fJcix ede
rek uzu ı; uzun diişündüm. An!ka
ray a niçin gitt.ı@mi Süleymaıwı 

bilinesi icap ett~ı kanaatine }ıJim>. 
yatımla vardım. Evvelce de söy
lediğim gibi Ömerde ga-yr~'tabıi 
haller vardı. Fakat bana sariı o
larak bir şey söylemedi. 

MÜNAKAŞA 
Alıdurra:hmanm a\'uka<tı söz 

alarak herhal!iıi lıi:r şı>hidin iıfa. 
deleri arasında ufak tefek miilia· 
yenetier olabilee..ğ.ni söyledi ve: 

•- Me<>ela şimdi Pavlofa ken
di ellıisesinin düğmeleri sorulsa 
oile bellk.i ta.ın bilemiyooektr .• 

Dedi. Pavlof: •-Bu kadar gü.. 
rültü koparan bir suçu bir o!bi
senin duğmelerile ifa.de doğru 

doğildir. 
Tenakus ka.bili kı;yas olmıyan 

bil- hakikattir .• Ce'Vahın.da bu~un 
_du. Avukat bir şahidin muhteYf 
zamanlarda vl'Td'ğ! ifadelerde u
fa'ktefek hata'lar c!abileceğinde 
ısrar ertti. 

Bundan oonra Pavlofun 2 inci 
suali dolayısile; A.bdurrahmarun 
eski ifaccrinin • kısmı okundu. 
İddia m a!:<am ı bir tenakus olma. 
dığını söyl:yere:< Pa\"ldfun sua lln 
soruhnasına JWum buluımıadığı
nı söyledl Fak.at re'6 sualin so
rulınAsı na ocarar verili 

AbduITahman Süıleymaıımı; 
rıısça -bilen Rus djy"e tavsif ettik
leri Korııilofu Süleymanın tanı· 
cb,ğını gizleır.e5irıden ve Pavlı>
fun da ifadesinde yazılı olduğu 
veçhile !mnuşmııık >ı;;n çağıTma.

sını söylemesinden dolaYJ Sü~ 

doğru ohnuştur .• dedi. Bu cihet 
tekrar :ıoruldukta düışünere'k.: 
•- 3 Mart tar.ih:li ifademde Sü. 

leymanın Ey liılde İstarA:ıula gel.
dığini zannederek cElylül. ~ 
sem de sonradan; Süleyma.run 
Teşrôındevvelde geldiğini ve biQ. 
hare de ecnooilerle tanıştığımın 
hatır!.adım_. dedıı. PavJof: .Sii1ey
manın tahsi'li yoktur. Eğer o txı
nu söyleıseyd.ı falı.iş batayı ma"'1r 

görürdü.-ıı. Hem ben 1941 yıhnm 
Teşı-inievveliııin i.ptidasıııd;ı !ıı
tanbulıda yoktum.. dedi. 

Kormiof a.a Abdurra.hmanın i
fadesinde ıttırat ol.nıadığım idl:!ia 
etti, Abdurrıihıruın: 

•- .Ben hiı>OC:;cnin verdiği ·he
yecanla taıihıleri dü.şüne d~ 
ta-l:ımini olarak ooy:-edim, Yoksa 
bunl.arı evvelce ha1ı.ra defterime 
kaydet~ değilım. Far!< ondan 
ileri gelmektedir .• dedi. Korn&t: 

•- .Abdurrahman ev\'1A'l'; ken 
disine Pavlofıı 3 • 5 kanunu0V'Ve!o
cle taıuştırdığımı, gününü de (8$

rih suı-etile s\:-V" ·_ •1• Şnııi. tah
mine istinat doğru değildir. Tan~ 
manın tarihini k•t'i tesboıt etsin• 
dedi. 
JAPONLAR TAARRUZA. Gı<X;

TiCi GÜNÜN FElRD.\SL.~UA 
Aıbdurralmıan:- .Pav.af İste-

fanla Üsküdıara geidikleri zaman 
japonJar bir gün evvel taarruza 
ge"'1"-'ik-r, harbe girmiŞ]• roı. Bu 
hadise üzerine Ruslann jap>n.1ara 
karşı ne vaıziyet alacağını o gü n 
sornıuştı.r.ıı. Yani bu taarruztloa.n 
bir gün sonra Üsküdırra git1ik, 
parkta oturouk. Bu tari!ı~n on 
gün k3dar l'Vvel de Pır.·!ofia ta. 
nıştım. Bunla.- :.mdi miJlŞ'terekl"D 

b:r tarih m<""t•lesinde niye .11<rar 

edip dııruyorlar sanki?.> 
MÜDDEİUMUMİ, 'İN OOZÜ 

Burada müddeiımıumi muaıdni 
Kem-al Borıı sn, alaTak: 
•- .Abdurrahman Rus ma.z

nunhrr kadar )'<''.işmiş değil&. 
Bu tarın -meselesinde hlr hata yır 
pru'>ilir. Bugüne kadarki muha.. 
kemenin cereyan tanı Rııs maz 
nunların Abdurrahman ve Sü~y. 
mania münıza.<>b~tk-ri dıduğunu 

t&marren a}"<hnlatırmştF, Bina
enaleyh tarih meselesimJı<. n" 
kendjleri yorulsun. ne de bizi 
yO!'Sunlar. Hangi tar!hte tan"'1tık
Jarını liitıfen k.endi'Jeri söyle~n
>er1 • eledi. 
Şimdi saat b;rd;r_ Mı.ıı.~ ahnıe 

el'a-n devam etın...ık'!<'dir . 

ADf:L A~<\Y 

Paris ban!iyö
sünde suikast! 

Faris, JO (A.A.) - Paı'"-"'5 :U ... .l:._v0-
NDda Bab.:g::cy'de. ~lci [(yan aus.~ 
r 1.~?16'e u:.r swk.a.:-Jt. y; ..... J. 

KC"ld -S1ne h1ç hır şey oinıc.n d.<:t,, 
cı ... ~-\. :Jl•:.sılt·L,yı y ·- M-6.t :b:le 
et.tlği sını<l::ı ağıı ye. a ıım• r, ·-w. 
ca\lı. , hıl\-YE-li tıe.:4>. t>d ~ ı :.r. 

C rn.; n."', UZUn. lJd& • Ko -ns!.t 
Par.. . ~ buiunrm.:: • fdt; t se..'1 ler. 
deınb-r· b:ı partid<'n ayrı\mıŞı. ,. 

T ril t c rı 
(1 inci .Sohıfc-der:. Dt'lam) 

iş ha;abmdaaı kalan 1500 lirayı bu 
zata ,-errr.)ş ve geri kalan 500 li
ra i1e beraber cüzdanını cebine 
koyarak otomobile atlamı~Lr. 

Araba bir müddet gitıtilkten son 
ra b'Tdenbire dunnu.ştı.u-, Birisi 
arabaya yaklaşmı~ ve ol-cnıobil 
bulaımad>ğında n bahisle kendisi
ni arabaya almasını İsma;Jden 
riıca etım~tir. İsmail bir mahırur 
gömıem~ ve bu zat İslam.bul ta. 
rafında daha evvelden inip git
miştir. 

Karagiımrü~ gelindiği zaman 
şoJlöre para vernı<'k ıstiyen İ<ma
il ceplerini kanştırmca iki c'Ü.Z. 

dan-ının birden :;'t'k olduğunu gör 
mi.iş ve sarhaşl uğuntlan biırcbı_.,n-

bire ayfumştır. Cüzdanm birinde 
500 lira; d'ğerinde ise bir çok ev· 
rak bulıınmaktadrr. İş za'lntaya 
haıber ver!)mlş ve tahkikata baş.. 
lanımışlır. 

Arabava sonradan binen müş
teri ~ Şci'ör \"e muavini zanna1-
tınrla •bı:IuıımaktadlT. r-----9' Züh~iye ve CUd;ye "" ll1eha ~ısı 

nr. Bayrı ö er 
Öğ'cden sonra Beyo&lu Ala Ca
mU ka~1sı Hasan Apart. No. 133. 

-lmllll21!1 Tel: 4:l588 - ---· 
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FILiPIN ADALARINDA DünküMuhakemenin tam tafsilatı 
CASUSLAR DÜELLOSU Suikas1 ma<ilkamctıinin dün &l

al H e kadar devam eden ilk 
celıseo;ini diinkü sayımıııda ok~u
cuları.mıza bıldirnriştlk. !Bo ce.lse
nirı huhlsasilc saat 14 den sonra 
gece 21 e kadar devam eden cel
selerin tııfsildtlIU aşağıya ya.oyo-
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2'1Ukçf')'e çev'.nsı : fSıtmmEa I'. MKTl:UJ 

t\skcri mahkeme Kito'nun sorgusunu yapar· 
ken, mü)azim Bek merakından çatlıyordu 

ruz. 
Dünkü ilk cebede j!\'Vela şahit 

}erde Bay an Meftıaret dlınleııı
mlşlıf. Bu ~ahi\ infilak sabahı ar. 
kad•şı 'Bayan Bigümle Kawaklı
dereyc dajru giderken Fon Pa
peni ve refikaısllll gördüğünü, 
rnülıeakün de dl!alı:m vulrua 
geldiğ;ni beyan etm~tir. Mütea. 
kiben dinlenen Bey"Oğlunda Yar
cbm apartımanı kapıcısı Kirkor 

AımerJcM!ıı ,tıl.ilal t-~ hıııır
""""' ve u.ın.ı.ıı..ıa zrogln b:r Jacıoıı 
~carel.hımesi.Dlıı sahibi olan Kito aca
ba bu dak ada nerede bu+uııu.Nrdu? 

CCtuyucu4lruna. bem.tn haber ve.re
ı}"lırn; nı.abk.tmıe oın.u pek. ç«bu&: ele ıe ... 
çlrm~ ve .aıuha~nne şırnsındd Togo 
, y\Jı.lıeyti•nıek. Oı.ere $1Jor.a geti:ıt

~.ı. 

B•mdan, cLnı...,.ı.c.ler aı-a<.ıMa olu
,..., Mıll!aim Beit'!n bile haberi yulı;. 
(U Rıcıs::o b.r i§ıa."'eti ii'zfl'ine bırdet}bi.. 
r'C Kıt.o sak>na '"tırild:L 

8• ·~• Lıı.ooce ı.rnıf<?..rn Bek i•ııtı. 
Ond11n ıcırra Toco ıoz!erıni atarak 

,,ayı-eUe bali:ırdı: 

- Vay ... Bonıı a1dattınız. öy1c m~?! 
Mİst'cr J<.ıto•y1.1 Togo'r..un. yanınditlti 

boıı saolal;yeye oluııtıtuı;r. 

He.,, Tuio'ya $0!'du: 
- Bu ada nY tanı.yor muırun? 
- F.Net... Ma&aumll2l0 .. ıı.ıtıl<!W. 

ı:tmmmdir 

- Sarıa •Ilı .ı.,.Hn ndcden ve bu
mm muk&bt!.Lnde smdtn eabte pas
port .ı!llyen kendi.."'1 mi<li-r'>. 

- bveı. 
- o halde diler oöyledild!mn ~ 
~ olacrk. Şlm<lj ceıeıım ihl•llll 

elesıııe .•• 

- Sana Amerik.lda ,.apa<:<tğı lf!eri 
ml">l! anlat.1ıgını eöyQe bakahm. 

'J\>go Onune baırarak biT kaç kttinııe 
1Je h.k;;,yey; hıtllrsa etmdı: iırteÇI: 

A&i"""1r..t• S '1.c (1) Jçtıgı :oaman 
Amerıltiı-ya gide~lndcn, orooa itlti-
1':1 çıkaracagmdan bafu:;.~r dunırdu. 

- Sen ne derd.ın?. 
- Hiç ... Kari> ında ııtY1'<taroun. 

K"1o b:yu ;;lt>r>dan ~rou. 
J{c , KııX.'y<ı dtJr.dü: 

K•.; y:><lır Maıı.lllıı.da, b~r-
fi.il ., 

- Beş y ~ yidlın ... 
- Barada r.-e l!c metıııAıünl 
- Tı~"arctlC'. 

- japmyada ne yapaniın? 

- Yjne tıcaretle ~lıdum. 
- iyi <mııllkl 1 adam.m.ıun &"'1att.ıiı-

ııa tıa.ıtı.lıro~. yalnız ticaMtle meşgul 

o Jrr.ed ı ğıruz a nJ aşılıyor. Bi.r tüccarın 

/ırner'kada lbtHM çıblml(Ta baurla.. 
m· ı ne demdatir?. 

- B!llla ı&de<:e ginmenizi taw~ e
an-im. BeDim ımagazantda ve .,; vimde 
cabşan utakların hepi! de afyon dıö..

!rünlldılr. AJı:nm)arı ben Sake i~en, 
onlar b<od.en ooce af)"'~ lı:a1alan 
t\lt.mu§ olurl;.r, Yan1.arında bir kibri.ı 
çak6&ın, i.l>Ulfl! çt.ııtı .. nır<ar. Af:roıı 
çekft)lerın haleli ruhiyelerci mubıe.. 

rem bey"etı.nız benden iyi bilirler Al-

Tabut sr.e.el<1oııe u ile pansiyoncu Ö}eni - elinde bom-
.,uran. 

- Pelc ;J.!!; 
di7tl:m?. ba ile pa~lanan - Ömer Tok:ı.. 

- Bu bu· mes..ıe ~g;ıı. Din1 i~a,~ dın pansiyonda oturan K.omilofo 
lu11mZ<l;.n bır.nın t...hoWlrukudul". ja. ziyarete geldiğini söylcrnişloerdir. 
po1'cy.::eı!i.kl b~r ~ &iJeleı-, barale.rda Kornilof: •- Kirk.orun haiızası 
gVı:nwu. ka!;ın oı.We~ni 'k.eodi yurt.arı,.. -
na g<>titUr..yc karar vermiŞer. Bize yof.tur, İhtiyardır. Tıbbi ınuaye. 
yo""'ı~: r . na~ btt iş! !$kio ıoç;n bir nesini isterim. demioştir. 
de tıey'et gr.roermışler. TabııtJ~r ,,._ Öğleden sonraki celse saat 14,30 
pd<lı. Öiüler<n nıaM;ne mii5aadenhi da açümışhr. 
!Btıycc<1<le:'.di. Geçen ıun bi.nciecıl>ire Evvela müddeiumumi muavini 
k:omutant.ık tarafından neşredilen bir K J B Kirk 
em.l:r'..e bu <ııu:er.n nalili menedllıd.i. emıh ora · orun muayene-
1-lal*emen'"' buz· ruoda da bu he:r'e- si hakkındaki K<ırniloofun di. 

c~omı Var), !eğine ceovap vererek Kirkorun 
bilrun bi~ni söylemiş old\.ığunu 

(1) p;rmç1<n yopılmış bir Dn1 ja... ve bundan ııonra&ı için tablıi w-
pon ;~... liye muayenesi.ne lüzum Jı&ıl ol

1 Deni~ Levaun Satına.ima i Komİ•yonu llıinları 

Mevcut ı-esim ve :trınn.1 ~ 
muc~bin.oe S çitL, den)z vasıta5ı dıüme
:ıi yaptırılacaı.tır. PKZa.rlı.ğt 5/5/942 
S-lı guıı<> ••at 14 ıe Kas,,,_da ~u
Iuoon Dec.ı.z Ltı\•az 111. satın alına kx>
nı._fyonı.rOOa ytıj)ılaca'.ı<trr. Resim ve 
ıaı.1:na.mcsi ı' ı:aati d~billude meıkü.r
~m ~nd.:ı ı;Cıükbllir. 

İ.!:tıeidıilerın belli gün ve saatte adı 
l'f\'en k.om.tsıyt'll:l.a müraC<;!tt-tJ8,n. c5034> .. 

Denız llast h:tne>• l'tıt!,yacı Jçin alı
oa-c<= o!an Gd k;ılezn muhtelif ciıos ila
Cı.tl 4/5/94:? P.:ız.a:"tıc~i gürıii saat 14' te 
K.iı.sırr~da b~rh.Jın.3....-ı Den.z Levazım 
satın alına kor.11~onunda pazarlığı ya.. 
pılac ... NtJ. Tt.JifA._eTicı pazarı* gilnıün
~ evvel ilaçların cins ve m\ktarLarını 
m .. ,,..rur komlsyoodan ölrenebllBoler. 

İs!clcli:lerin beUi &ün ve saatte &dı 
geçen >rorn!EYona mc.recaatia.n. ~5006> 

madığım bildirdi. Hakimi.er heyeti 
Knrnilofun, Kirikmun muayeneye 
sevki haklnndaJci talebim ka.bul et 
ti. Kirlrorun şuurunda halel bulu. 
D'Llp bulunmadığını bir raporla 
mahkemeye bildiridme6ine ve di
ğer şahitlerin yol masrı>!larıruıı 
sonrada!} haksız çıkacak taraıftan 
tahsil edilmek suretiyle de.rlet ha. 
:zi.nesimlen kendiler'aıe tesviye e
clil'mesine karar verdi. 

Burulan sonra şah.it Yusuf Ata. 
oğlu dinlendi. Şahit Yusuf karoeşl 
İbrahimlıe beraber istanbulda Be
yazıt.ta tütiir.cülülc yapmaartadır. 
Süleymanı Öıner ve Abdurrah. 

manın hernserisL olarak lanl(YOl"· 
Konı.Hofu tımıyw ve Pavlo.fun biı 
defa dükkanından tütün a1dığı i

çin tarudığını söylüyor. Yemıİlll et. 
ti ve anlatmaya başlad•: 
ŞAHİT YUSUF ATAOOLU NE 

DİYOR? 
- Diikk:fuıda bir gün YQhuzdım. 

Erzurum imar birliği başkanhğından A'lıdurralıman bir arkadaşile gel
ôd. Bu arkadaŞ'I bendm .En ala• 

Mumcu =ha.lleın Ord~vl önWıd<".k.I cadden::ı Şa11< t.m.Cının lm<\r uI:ınxıa bir si4;ara aldı. B€"n Abdurrahma. 
"""'· nı yakından an ıi!nn ~ kendiSl 

1 - Orduevı duvarlllm pliın mucibince geci C"k tıru..O heem;. 
2 - Fa..Ia topraldarın f(iı!Rerilecek mun.lıat maııanere naldi ne bu yabarıcı adamın kim oldu-

• ğunu sordum. Ş•vesinden ·En tıl-a. 3 - orouevi balıçesl önüne yerıiden iııt•IU<"l duvııc:ı ~ 
4 - Yaları otelinin ~ k.adıar ;rol üzttiode k,aloCiik la..la to.ı>ralolr.n.., derken cEn.. i uzatmasından Bul. 

.gar olduğunu zannetm:ştim. Ab
durralımım bana reva-p vennerlen 
ayrıldı. Biraz sonra ben de dükkii 
nı lwpadım. Azak sinemasımn yan 
sokağın<.'a Abdurrah:nanla PavJıo. 
!u konu~rlaı:ken gıördü>m. Yanla
nnda bir de kadın vardı. Fakat 
k&d;nm yüzünu görmedim. Pavlo 
fun sırtında ııatınmda kaldl!11ına 
göre kahve rengi elbise vardı. Bü. 
tün bilrlii?"m bu kadardır. 

!ıaki nalD!!. 
.iŞt ır.ıpa;ı zart uouliyle fbilılııneye t*an.lmJılır. 
Keşıf bedeli <30877> lira 80 kuru;ılul". 
İlk t;eminalJ •2300> lira <80• ~tur: 
El<oillome ve ihalesi 7 M..,.,. 1942 Per....,ıb< günü ..,..ı 15 de Erz"ı'!im vw. 

,..ı makamında wplanacnk İmıu Birlı!i Ld:ıre lley'et.i tarafı.odan yapılııeal<.lır. 
Bu işe ıı.rı plıll:ı, \'Midi tıM l!slesi, 1<$! r.u!Asası meı;aha eedveli eks!J:tme 

Ye btJ<W.! p.J'llı,unesi ~ mu.kaveie projesi İmar Birliii ımıhasebeslrule göru
.lıebilir. 

İG!eidUeTlrı bu l:ıe ait ehtitfet tt Ticaret v-..ıulyle tem;na; mektup veıyl 
mltkbUQ:larvu • ve teklı! 'Il'loek!tupla.rm.ı o CUn sa&t 14 tl'n evvel imar Birliği Baş.-
kan.lıgma ve~r1 11aıı olunur. •2348,. c4732> 

u 
Bayaıtlarımıı.ın Gizli Tuvaletlerinde Kullanacağı 
Gayet Sıhhi, Ufak, Y~a;k Adet Bezleridir, 

Her eczane ~-e ıtriyat mağazalarmda 

FEMİL ve BAGLARINI arayınız. 

- s şahide S"Ormaya başla<h: 
Sonra Abdurrahmanı giirüp 

bir şey sordun mu? 
- Hayır. sormadım. Ona yalnıız 

b'r gün Ömer; sor<hım. Abdurrah 
man Ömerin hasta olduğu i<;in İz
m!re l!ittıiOini söyledi O ırüncJpn 

sonra di.ikkar.ıma geldiğimle arka 

1 

da,,ını sormak hatırınıa gelmedL 
.kbdurraihmanla Süleyman b'r 

1 

diyecekleri olmad>lğını ooylediler. 
Avukat Şakir Ziya şahit Yusufla 
ımüeHk.iJj Abdurra.Pınan arasrrda 

Belediye Sular idaresinden 1 sıkı bi.r müna<,,.bct buıuoouğuna 
ı - fo.ırm61>CC sar madenden 6<5 aıdet rr.uhlc\M kuturda num.ıtı<'s. ~;bi göre Abudrrahmanın siyasi kana. 

bor ı bı...:t<ı dOitt:lTdlecdı!l:r. atleri hakkında bir ma!Umatı olup 
2 - Sarı m"<len burd;ao;ı ldare<-e \•er;ıeceı.tır. olmadığını şa.h;tten sordu. Şehit 

. . Yı;suJ: 
3 - Dd<Wc<ei<: biolez:lder ;daren.ıı ıt<olyesınde lflen~ceg.r.Jen yalııız d<'-

lı:.um ·l~ın f•at vor,ıereı.. . 1 - Arkadaşımdı. Konusurduk. 
4 - B.ı<fl< nUınurıeleri klaremlı< levoz;m daireolr~ her gün gö"1lebiUr Fakat ban;ı siyasetten hiç bahec~-
5 - Bu dôklim !Frıi i>z<-rine al-nalı: lstiyl'r.'erin 5 Mayı.• 942 Sa.lı ır.rnü saat meuli dedi. 

l2 ye :k.&d.:ır b..- melctupla !ıatlerini Tolı:.ıtn Sır-rvil<•<ldı.i idare n;erkeo.ınde ı PA VLO.FUN SAJliT Y1.'SUFA 
aıuıımel!rt da:rcmne gönd~eler;. ~978> SUALLERİ ' 

ı ,.. ı·Pıtll'lof şa'hide wrmağa başladı: 
stanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden - Ömer, Abdurrahırum ve Sü.. 

l!;>v .. !!irbJtleri için 15 lcalem elelttrllı: ma.lııomesi pırı.a.n!lkla satın alıD11c•k- leyman şahi<t Yu.~ııfuıı dükkanın· 
!ır. iateldP!erln ~/5(942 Salı günü ....ı JSde Yen postahane ka~ısında BıJyiE Kı- ıda sık sık t.oplanJTlar mıydı 
cacıyan Han ik.lncı kat 9/.10 ıwmo.rada Han Silbnalma Komis,onıınrla bı.tlutı>- Yusuf cevap verdı: 
.naı:ıırı. <4G42> - Bazen Abdurrahmaı1 Ömerle 

j birlilctıe d'üklı:6naı gelirler ve ak
şamları birlikte bir müddet vakit 
geçirirlerdi. Fakat be-n sat.ışla meş 
gul old~ için ne konuştuklan-
nı pek anbyamudını. EeaRn o lta 
dar fazla da kalmaıdardı. Üçünü 
bir aram görmedim hiç. 

Pavlof 19'1() EylUI veya. Birinci
teşrin aylarında bir bnul getirip 
gf!'timıediğini şahit Yusufa sO<'<lu. 
Yusuf bilmiyorum, ve böyle bir 
fdı yatırlıımıı:l"OTlllll cevııbıaı ver
di. 

Pa>v}of Sl.lilll:erine devamla: 
- Bu üç ahbab~ndan hangisile 

fa2la arkadaş olduğunu sonlu. Şa
hit, Abdumııhmanla daha ı;ok ~h. 
haplık: ett~ni söyledi. Paıvlof şa
Mt Yusufun do&lu olan Ömer ve 
Abdurrafımaınla memlekette bera 
her gezip eğlendiklerine ve ~a. 
drldarına göre Ömerin sü.netli o· 
luıp olmadığını. bir defa da şahit. 
t.en dinlemek istediğini iiade etti. 
'MWdeiumum'ı muavini bu talebi 

yersiz buldu ve Ömerin sünnetli 
olup obnad1ğımn herkesçe mailim 
olduğunu beyıı.n etti. 

Hakimler heyeti. Pavioıfun ırrzu. 
suna uyarak bu hususu d:a şahit
ten sonnaya karar V'Cnf;Jer. Key
f!yet soruldu ve şahit bu serer be-
raberce banyo yaıımadık. o lı.alini 
de bilmiyorum. dedi. 

Pa>vlıof suallerini uzatmaya de
vam elti \"C bu de1'a da e,ahit Yusuf 
vasıtas~le ömere Abdurn!ımana 
ve Süleymana memleketinden 
ny.ırtup geli:p gelmeıliğini sordu. 
Şahit Y~lavy"dan yalnı.z A'b-' 
durra!J<mana kerıdi vasıtasile mek
tup geld'iıgini sö ·liyerelı:: -

- Bu mektupların kimlerden 
geldiğini pek de bihn\yonım. Ab
durralımanın mea<tev adresine de 
mektuplar gönderileıbiLrdi. Fakat 
mektupları ı:önderen kimseler be. 
nim vasltamla gönderirlerdi. 

Pttvloıt bunun sebebinin ne ol
duğunu ve şahidin ne maksatla 
kedi vas•tasile mektup geld'ğini 

anlayıp ırnlımıadığını so1'du. Yu
'Uf Abdurra'hmamn ne sebeple 
kendi vasıtasile mektuplarını ke. 
tird"ığini bihnediğiıııi ifade etti. 

Pav?of sözlerine devamla Yusu
fun diil<kanının Beyazıtla olduğu
nu ve neı"Ede bulunduğunu bilme
i ;ğim ~ bu şahrti tarumadıığını 
"'Öyli'yerek bu defa da şabltten A,,
turrahmanla beraber gelerek ken 

iisinden En aı:a sigara alan ada
"Il'l iyice tımryrp tanun.adığın.ı ve 
burnın ne zam:ı.n olduğunu sordu. 
Şahit tütlillıeü Yusuf ceıvap vere. 
~k: 

- Saat alt~la yedi aTasıı>da idi, 
iefö. Pa'VIO'f, Yu~"U!un ille ifa.d.ctıin
je zabıta yazılı olduğu veçhile A'b
jurrahmanla kendisinin arkafamı 
fan görd~nü söylediği halde 
'ıugünkü ifadesinden dük:kfuıı ka. 
:>ayıp kendilerini takip ederek A
•ak sinem:;s111a yakın sokak•ta, biz 
'at gördüğünü söylcdi~ine ve ~a-
1id"n o günkü ifadesi ile ~ünkü 
fadeı;inin birb;rini tutmad,ğını 

·öyledi. Zabıt okundu. Şahit Pav
'ofla Abdurrahmam beraıberce gör 
l~ünü, fakat dükkandan cı.Irnriık 
mları tak~ sıırct•le gördüğünü 
asrih etmiyordu. 

Pavlof şahidin (fiikkiını.ndan si
gara almış ohnasınm ihtimal dahi.. 
.inde bulunduğunu, fakat bu ada
mın dükkinnnın nerede old\ığunu 
'ı'.lmcd ği:ni söyledi. Söılle.rine de
vam etmek >stiyen Pavlcl reısın 
•nüdahale.si.rıe maruz kaldı. Müda. 
aada söylenmesi li\2ımgelen s<Yz

leri o zam=a bırakmasını istiyen 
reis tercüman vasrtasile: 

- Saın:de kar<ı ne söyliyecekse 
onu söylesin. Vaktimiz geçiyor. 
Fa·,ıı. W dınliyecek h<ıtdl! değiliz, 

ied. 
, İdd'a kamı da Yusuf ha.k.kın
~a Pavl.af.un konuşmasının aıı1ık 
~r;;:z olduğunu beyan ederek Pav 
'ofun dalla f:nla kontı,,<ma.k isteme 
'inin reddedilmesini talep etti. 
1aki:mler heyeti şaJıit Yusuf hak
{mda b:r diyeceği olmadrğını be
··an ederek bu münrsebetle umu
mi surette beyanatta bulunmak 
'stiy .. n Pavlo.fun bu arzusunun 
cddi"e ksTar verdi ve bu karar 

<~"Tld:s:nc bildirildi. 
Pavlof Rus.:a sözlerine de-vam 

etmek isterken re-is eliyle işaret 
ederek, oiur, otur bu sözleorine 
sonra devam edersin; dedi. 
DiğPr şahit Fethi Kuruçay din. 

'endi. Beti)erl!k yaıpan bu şahit 
valmıı: Süleymanı tanıyor. Yemin 
etti \"e şunları söylrdi: 

ŞAHİT FID'HİNiN 
SÖYLEDİKLERİ iLE SABAH, OGLE ve AKŞAM 

Her 1emekten sonra &ünde 3 defa Mtuıtazaman dişlerinizi (ırçal&ynıız. 
- Ben Marsel ber"oer salbnund.a 

0alı. ıyorum. GeC'cn sene blr gün 
Süleyman Ankaradan İstanbula 

gelmişti. Arlı:ad~le taruş.ıP 
eör~yordu, Bizmı 00kk4na da 
geldi. O günlerde Silleymıııı bi:z:im 
adamımız olmad'>ğı bııldıe, tanıdığı 

Korn.i.loı!u I'Ea ile bizim ~da 
traş ettiğini ben ÇıTU Moiıııden ;_ 
~ttim. Bilıdiiim J:ıaşlıa bi.T ıyey yok 
tur, dedt 

Türk maımunlar bir Qiyecekierl 
olınadJlğırı» söylediler. Kornilo!I bu 
beı>berde ~ tır~ olmadığım söy
ledi. 

Bundan llOlll'a diğer şahR ma. 
nıw M~ Kiiitroen ı!ınllendi. 
iMe!ımet yalnız Pavlıo!u tamyor, di 
ğerlerini tan~. 

ŞAHİT MAıNAV MEHlMET 
N$ Dİ'YOR? 

Yemin etti ve dedi ki: 
- Ben .Aımıalımesçitte manav· 

lık yırparım. Pavlof benilın müşte· 
rinı.dir. Benden alışveriş ederdi. 
Eir gün bir p0lis geldi ve elinde 
bu adamın to1ıoğrailllı bana göst.e. 
rerek tanzyıp tanunad1ğıru oordu. 
Ben f<ıtıoğrafa bakıoca hemen her 
hafta veya on günde bi:r alJt711eriş 
yapan bu adamı dedıal tanıdım 
ve müşterim ollduğunu söyledim. 
İlk %8manlarda Pavlof bir gün bir· 
'kadınla bana geldı. Alışvefi:ı ya· 
pıyurdu:m. Ben Kırınılı o!duğum 
için rusçayı iyi bilirim. Ona rusça 
buyurun, dedi. O hayret etti. Ne· 
reli olduğumu sordu. Berı de Kı
rımlı olduğumu bildirdim. 

PAVI/JF ALIŞ VERİŞTEN 
NEDEN VAZ.OEÇMİŞ 

- Ben bu adamdan meyıva alır 
dıın. İstanbula geldiğim günde>ıl
beri alışveriş y~aırdım. Bilhassa 
bundan aJış:verlş yapmamın sebe
bi, onun rusça bıllmaıiyd!i. Fakat 
sonra bu adamın muhacir olduğu.. 
nu )<ıonsol'oahaneden bana haıber 
verdiler. Ben de bunun Ü7Jerine 
ondan alışverişten vazgeçtim. Bu 
yılbaşındanberi ben bu adamı bir 
daiha görmedim. Bu tarihtc<rı itiba 
ren Galatasarayda b;r mana.vdan 
alışveriş yapıyordum. Fakat kırmı 
zı şişman yürilü bi<r adamdır. Bu 
şal:ıidin beni 1 Martta gördtiğü ve 
yanımda ıbib: kıııdın bulunduğu ve 
bunu kendisine karıınd1r, ona da 
i;yi mu.amele yap; iyi mey'Va ver 
şeklindeki ifadesi tamamen yalan
drr. Ben bu adama hıçbir zaman 
bir kadınla beraber gitmedim. Be 
nhn yanımda karım da ydctur. Bu 
şekilde kODU'Ş1TI861 için emme! 

Kökmene öğretilmiş olacak. Ben 
bu adamla yalnııı meyva haıkkmda 
k"Onuştum dedi. , __ 
Şahlt Mehmet Gökmen ifadesin 

de ısrar etti. Bin' . Jrodmla beraber 
gel.diklerini ve bunun karısı oldu 
ğunu kerıdiısi.ne söyled.rğini ileri 
sürerek: 

- Ben Rus mültecisi değilim, 
beyanatım tamamen doğrudur. 

Bana da kimse bir fJ'!Y öğretmiş de 
ğildir, dedi. 

Bu ifade d'e Pavlofa anlatıldı. 
O gülerek başka S'Öo:üm yQ.1<tur, de 
di. Müddeiumumi muavini Kemal 
!Bora, Mehmet Kökmen tarafından 
söylenilen ve Pavlofun yanında 
gö"düğtlnü bild',-.:liğ, kadının naslı 
bir tipte olduğunu sordu. Şahit: 

- Ortadan b'raz kı.a boylu. da
ima gözlük kullanır, ş.~anla zat
yıf arası bir şey dedı. 

Reis de: 
- Yani balık eti.. 
şıırut: 
- Şişmandan biraz zayıf. 
Reis: 
- 4te ona balık eti, derler. 

Celseye on beş dakika fasıla ,•eril 
di. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Üçüncü celse saat 17 de açıldı ve 

şahitlerden "'' lami dinlendi. Yük. 
sek iktısat ve Ticaret mektebi ta
lebesiıı<len olan Selami şu iıfadede 
bulundu. 

c- AbduTrabmanı tanırım. Sü
leymanı da İstarıbulda gön:lüm. 
Abdurrahmanla ilk defa talebe 
yurdunda k.(lnuştum. Bir gün Ab. 
durralınıaın yolda b~na rastladı ve 
yurtta rahatça çalışamadığını söy 
liyerck bir CJV tutll"'ornı~ı münasip 
gördüğünü ımlattı .. ı 
Şahidin anlattıklarıoıa göre o d'a 

bir ev tutmayı diiljünüyormuş. Se 
J.ami, Abdurrahmanın tekli!ini ka 
bul etmiş ve birlikte bir ev tutmuş 
!ar. 

Abdu.rrahbnan ömeri bir ğiin bu 
eve getirerek: Seliııniye 1.aru1mışj

tı~. Şahit Selami devamla dedi ki: 
c- Ömeri de bu evde Abdurrah 

man vası ta6ile tanıdım. Ömer bi
zimle beraiıcr Il ay kadar oturdu. 
Ömer ilk defa talebe yurduna gele 
rek A!lıdurrahm•ın1 aradığı zaman 
elinde baıvul yoktu. Bunların siya. 
sl fkir ve kanaatlerinde koınUniıı:m 
taraftan olıduldannı ooyliyebiii-
rim.> 
Abdurrahmanırı avukatı Sal<ir 

BiLETÇi ARANIYOR 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet

meleri Umum Müdürlüğünden: 
idaremize biletçi alınacaktır 

K-.uı tıeraft1: 

ı - T- olıq> ~ ...ı&kaıiı bulunmu•<M:. 
2 - llo!vu 1,15 MI> ateit n 7arı kırktan 7ukarı olmoyaealt. 

3 - oıwm. ~e yamı.aııı oı....ıtla berııbı.- b!•az da }ıes;ıp b.J<!,>ell. 
lılloltli"""1 Galatada 'rnmwal!' hareloeı .ıaı.e.ı..e ınUr•raal.lar~ 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü lıanıa:J 
Cab.i<>a KaZll!ı clalı11100.. Haow:a.der-. n Kaşılcıçıcltte n'<"Ykllcrinde imal ol'u.

ıı.acak 16575 lttmal odunu.,, bmer ~ ll9 ve K&cam<nde,,.. TemiıKum me'~ 
iııdtti 9700 l<:eat.J oducım &,, 37 lru?'\lflalı <ılmak iiz"1'C (Hııeusi ,..,..~nler; 1ı>llp. 

lerine an o"'- tarl.if!'~. at1tlırmatı~ı uzatılrnırtır. bıaleleri f Mayıo. 942 Pa2"'1"!~ 
si ılioıü sa.at on beşte yapılacalctl1.r. ~l'lflJ gö:-rneı::J ar:u edenJ.er ile ta.lıp o- ilıttocmler Ceııtı~ t.t-. Vıı!!:ıt!ar B~du;iıı 'lind• Vakıf Al..al"Ur 
kale>ıiıı.e ıelruele.ri. <50U> 

Malatya Defterdarhğından 
K.ihta. lrük(ı..9Tle_t binaEı Cb&6lı tamiratı 111\lbarrune·ı kl, ·! becit;ı, 2849'2 lir· GI 

kuruş olup p.1ııarltc: rureliı;yle ckEiflmeye korıultnU"Ştu · iha!t"Si bil' <JY r.nrfında. 
pa>ıanl<la .lıılm.kıyonun !çtima edeceii 17.4.942, 24.4.943, 4 5 912, il 5.ll<2 ı,..;hJe. 
ııinde tıop.lanocak doıiı.n>e 1rom1....,..,nımda 7apı.l.acak1ır 

Ml1Yakk.at l~lnat 2J361lra 20 kuruştur. İstek.lil~ it.~ledrn 3 güne'\'\ el mü
racaatla yapıla.rd.ı en :ta l() bin Jiralık iaı yaptıklarına Cgjr ""·~.cıl.;ır1111n itJ;·.ni~ 
Je M:ı.l::ıtya. Na!'iar·ından aho<"akları vesrka ve T;.csret C'<!.9<.:J bıeJge-lerini te.ninat 
mdutubtt ve vesikaların\ muayyf1l ıünlttde. k(nlli~·>nutr.;,.ı""l vcr.nelert l.u:•nlQır .. 

Bu 4:e alt keşif evrakı. ve şan:ı.omeler hergün Dtfterdıırtt1c ~a MüdurJü,... 
ğü \·e Kahta Ka.yrnalı;;mlığında g<)nlQ~ıl_ir. •~47> 

Ziya s<n istiyerek Se!Aminin yük
sek tah;il gençliğine mensup cı!ma 
sı dolll!Yısile Jııadisede ba'l.ı nokta
ları aydınlatması bakımından 

kenidsinc bit· kaç sual soracağını 
söylemiş ve sorm~tıır. Seliımı 
verdiği ceovapfaroa demiştir k.ı: 

- AbdmTafrımarun Von Papen 
aleylhinde lkıonuştuğunu dlıyma

dıın . Abdurrahman mün.ak~ala
rmda asabi olnıakla berab<'r hızlı 
sesle kımuşur, Ruh! ahvalinde bir 
gayritabiilik giirmcdim. Ecnclı' 
dikle risaleler ve propaganda eser 
leı:i okuduğunu bilmiyorum.• 

Bundan sonra Kırmılı mooıav 
Mehmedi<n yanında ç.ıraklık yapan 
şahit Enver de Mebınedin if.adele
rine uygun ifade vermiş ve Pavlo
fu aynı tarihlerde tanıdığını, en 
son gelişinin de bir Mart olduğunu 
söylemişti;r. 
ManıımlaT bu şaharlete bir diye 

cekleri olmadığını bildirmişlerdir. 
Bundan sonra İstanbulda Taflan 
lokantası sahibi Ahır.et KR(llalar 
dimcnım1şlior. Pavlo!un iki ili; gün 
de b;r k>kantaıya gelere.\c yemek 
yediğinl söyliıyen bu ~ahit Pavlı>-

iun sinirli bir müşteri olduğunu, 
garsonlarla sık sık kav~ ettığinı 
bu yü>ıden kendisinin Pav)ola hlız 
met etmek mecburiyetini duydu. 
ğunu ıiiyleıniıjtir. Ahdwı:afıman, 

Süleyman ve Kornilı:xf bu şabade
te b ir diyecekleri olmadıtmı söy
lemişlerse de Pavl<rl: 

,_ Ben ne bu bkanıx:cıyı ne 
de bu adıamı tanıyorum. :Su ad2ın 
yalan söylüyor. Türkçe b~ 
rum. Nasıl ol uyur da bu adaıın1a 
alanşıp lokantasında yemek yiye 
biliyorum.. demiştir. 

Bunun G2er:ne Ahmet Kayalar, 
Po&vlo:fun yemek isimleı:i.n. Türkçe 
olarak söyledijıini, ekseriya taske 
babı ve hindi dolması yedığinı 
tatlılardan da kabak la iılısını ter
cih ettiğini, yemeklerden sonra da 
elma yediğini 9Öy ledi. Ve sfulerine 
şöyle devıam etti: 

c- Pavloi bir gün yine !Okanta 
ma gelerek köşede b:r masada atur 
du. Gayet iyi hatırhyorum. Kendi 
ı;;ini de P'ayet iyi tanıyorum.> 

Aıbdu'!'rıibman evvelce venliği 
itadC'leri arasında, Pavlcdla aynı 
lokantaya gittiğini ayrı iki masa
da yemek yedikten sonrıa dışan 

çıkarak buluşu.p lronllıŞlukmıoı 
söyle.ınişti. 

BERBER ÇlRAÔI ŞAHADETİ 
Bundan sonra da Marsel berber 

salonunda çırak 18 yaşımda Moiz, 
maznun1arı 6ıra ile gözden geçir
dikten soma Pavlaf ilr. Kam.tl<ofu 
ve Süleymanı göstererek ,BuınJa:rı 
tanııyorumı dedi. 

Ve devam etti.: 
•- Bir sabah saat 8 - 6 30 rad 

delerinde dükkanı açml'Ş't~. 't~ 
mizlik y,2pacakllnı. Kalı!alar saat 
8 de gelirler. Kalfal:ır gel!ıneden 
evvel elinde bir paketle Süleyman 
geldi. Bil'llll sonra da Korniof içe. 
riye gil'di. Süleyman Kornilofu 
traş etmcl< istedi , Usta danlır. de 
dim. Fakat o ısrar etti. Evvelce 
bu dü.kklarıda ~alışbğını, Eatronu 
gayet iy; tanı.d,ğını söyliyerek 
Komilofu koltuğa oturttu. Ben de 
bir şey söyıliymned:m. Kornikıfun 
oturduğu roltuk krıktı. Oradan 
!başka koltuğa geçti. Tıre~ eı;n;ısın 
da Türkıçe olmıyan bir lisanla kl:ı
nilljuyorla'r'dı. TrAA bittikten son
ra Korniloi ccb;;,den 20 kuruş ÇI• 

kararak Süleymana verdi. Süley
man da bunun 10 kuruşunu kasa 
ilo5tüne mrakarak Korrul.afun ar-

kasından çıktı gittı. 
Kornl.lof Muizil1 şeılıadet.ine ıt 

raz etti. Snat 6,30 <ia dükkfrııın • 
ç1Jamıyaca<ı1n1 kendi.sinin anc· .. 

I . o ı 

saç kestırmek ıçın berbere g· ı; 

ğini, sakal tıras.nı 'kendisi yaptı 
ğını söylediktcıı sonra, .bu çocıı 
ğun yaşı da küçüktür, ha<l sele 
iyi hatı:rlıyamaz, ded..i. 

Şa!ıitl<>rin hepsı di1ı!e"ll~L' 
Pavlof sabah cefı<e,:ndc re ,ten SÖZ 
isten-ı'ş, Reis de ~ahıtlerin hep 
dinlendikten sonra kendisine ~z 
ven-leceğini söylemL<ti. Saat :ıo,30 

a yakla..~ıynrdu. Reis Pavlo!a ~ 
,·er-ı. Fakat Pa~·Y.ıf oo~lerınin dört 
saat kadar sureceğıni bikUrd:ğin
den reis Pavlof'a o halde sozün, 
yarınki celsede verill'Ceği.ı. biJ. • 
dirdi. 

' 

Aıkeı-i Fabrikalar Satı- ı 
nalma Komiıyonu 

1 llônları _ 

Zeytirıbumu sır..ıı tamlıtıııoesi D a. 
ıcle1 dahuinde b1'umı.n Y•• oU..ar bu..._ 
r """"· ~ hetı!'ü!l k<>mlS
,.00. g'Uliilelıilir. 

Talip oladbnn 12 Mayıs 942 Sab 
eünil - H de Salı Pa..annd> Ntte.. 
r1 Fabrlt:ıJa~ yooillamasındald satın a:ı. 

ma ~ aıüruaa.tları. •41116> ..,. 
K. Kalede kı§a ettirilece.k l>U de
poibn i.çiıı bu depod&rın tai'diY&o 
sine muktaıı:i boru ve forşiyab 

için umumi fel'ail 
1 - Y •ptmlacalı: 8U dıq:ıol.;ırJD.d<t b1' 

adedi 1'100 M~ !ılı: olup kmnilen _,... 
aıme ı:ı> dijori .llJO MJ lık olup ki>ı;lr ' • 
üıen-...-. 

2 - Bu ckpola.ra a.ilt be4<onarrne d.,. 
ım™'n ımwm müdürkilgçe mü1'!"'" ıdll 
v-eri-lecekft..X-. 

3 - Feıged~ 35-0 m/m H: fon( 

bortmr tWnUm müdürJiikçe ır.iite ~ 
ve-ri1ece.t ve <ilğer atsam ve tı;..~~ tıa:tı 
ile bv~ mu·ir:ıernesi ve &O ve ı 2:; • ·a& 

!ile borular mirtea!>lı.tt tan!ından it m 11 

ohaı.a"8iı:ıtır. 
4 - N:ıatJiynt hususunda. Devlet JJC-o 

,m.ieyollan c.ezdlru:le mir..eahh.it lehiınt' 

deUJeile bulunulflbrleceMir. 
5 - ÇimEn1:o l('iıı dıe daiTC'Jmı.c'C tn.-

~ud;i tazilfY'n1un etım<-ınek ti?.erc a;t oı... 
duğu n1akam ~ .ıet.irha.ııatıt.a btıl\Jı" 

~.tır. 

6 - 4 ~ap~ •• ı.arl Uti pyE . la~ ... e<Jl-1 
lecdttir. 

7 - Mtı.nı.:...at ıemanet aı.cıe.; • 4924 
82> lirad.ı:r. 

8 - Muk<ıvf.'le Uıır.ılı'llden itiba•-en 
aı;arnl 15 ı<ın ronra i.hz.ar:>ta ve b'r oy 
sıonra da ~ata bafl.;1w:r4 (JJJnfl:sı nıq 

ru;;tu<r. 
Yuka.rd.:ı ya.2.U inşa•t Askeri Fpbtl" 

kal.ar Uıfm.lım MOOurhı.gu meıkez satın a.1'
ma k>oınis,o"ur>ca 14/5/&4.2 Perşembe g~ 
nü !:a'!Lt 16 da kap31.ı ;c,c;;..llıı iha t'diıf"' 

cel<IU:r. Şartın.,,,,, <368> lcıırıı$ur. ™'" \u
Jarrıu mdkÜT &llll<k> sut 15 e kod;. k< • 
m:iay011-a vermeleri. c:.(917~ 

YARIN AKŞAM 

Muhl:.S Sab.-in Opereti i. Tul<> 
Cetıı S:iruri iş1.Tıtkiyl.e şmJr TJ:raı,"'O"' 

su Komedi Kısmn:Ja ba.,<lı;ı<>r. İlk O· 
pere\ (K>dı~rm Beğen<liğl). 

Pazar Ma.line l 6 da 
Yırzılll: M. Yc..,rl: Be..'"1e Mllhlio 5., 

batı..ıun. 

DANSLI CAY 

Qü~uk Estrgt'Jnıe Kurumuna b '" 
Bo.k. kıiy Il<>ğumevi tarafından 
TAKSİllf BELEDİYE GAZİNOS[;:\Dl 

2 Ma7ı.s 1942 Cuma!11.csi 
Sa•t 2 - 8 e k.adar 

Gi.ı:zel Nlımaralar - Zeng.n Piya g< 
Hediyeler; bhizlitk, rophıJt !pekli 

emprimcl'!r1 mendiller, çoraplar. kı:f .. 
me-tli yatak. ve masa Urtıdlerl "·eaaJrt· 

Sahıp ve Başmuh 1:rlri Eter.-ı İz;. ·t 
Renice - Ne,··~y:t Direktörü 

Cevdet KAP. ~BİLGİ~: 
SON n:LGB.AE MATBAA!" 


