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Ahmet Emin YALMAN 
- V•t•a B~l-

eoıaıqııa. - -SGJarC:ı ••• 

Tele(. uıııe • TdS· yaAJ( -

Perşembe 

30 

N ISAN 
1942 Yıl : 2 - sayı : 561 

~ .. 

Vakitsiz ölümle mücadele 
Çeviren: 

Nnalaet Nlll"81Ua B a E 

12 saa.t si•dii 
• 

lstanbuldan gelen şahitler 
mühim ifadeler verdiler 

Bir şahit, Tıbbı
adliye sevkedildi 

Şüpheli üç kişi - Tayyare hücumu 
mu? - itiraz şampiyonu - Siyah 
gözlüklü kadın kim? - Süleyman, 
Kornilof'a ne vermiş? • Abdur-

rahman Pavlof'u tanıyor 
Ankara, 29 (Telefonla.) - Bu. 

' ~ ~ün Alınan Büyük Elçıs : Yon Pa. 
pene yapılmak !stenilen suikast 
davasına Ankara Ağır ceza. mı:.h-

.... keme~ir:dı::- devam edilmiştir. Bu-
,...~ gün ilk defa. olarak maznunların 
J etraflndl nöbet beklemekte olan 

jandarmalara polisler de refakat 
ıtu!f llllkUk('U ve ·ı·q aJa'-t nıunuırıerı mmıaxenıeyı ccnnyorıar ettiğinden, bu, muhafaza tertlbatı_ 

----------------------·---- nın arttığını gösteriyordu. 

1 
Saat 9 u 20 geçe önde Kornllof, 

arkasında topaUıyarak yürüyen 
Pavlof, Süleyman ve Abdurrah. En büyük 

zaferimiz 
r*'AAesa 

Bütün bir alemin asırlardan 
beri kökleşen husumet ve 
nefretini yenmiş bulunuyoruz 

Y ozon: A1lae.t Bala YALMAN 
vvolkl ı,:iin Aııltarada Alman 
Büyük Elçlliğlnde Voı> Der 

tarak mukaddcra~ız Almaoyanın 
mukaddera.tıle bir hizaya geldl ve 
bu hal bizi Umumt Harbe kıttiar 
sürükledi. 

Goltz PaıJıı<un öhimüniın yıldönü
mü vesilesile yapılan toplantı, 
Türk • Alm.ın do.tluıiunun güzel _umum! Ha.rpte Alm•nlarla Y"P
bir tezahürü olmu~tur. ?tfoltk~ tııtmız yol arkadaşltğlna dair bir 
Von Der Goltz: , Türk tarihinde iı.: takım tatlı hatıralarımız da var 
bırakan l<&iml'°rdir. Bunlara; Türk ~k çok acı hatırabnmız da ••• Ha; 
askerliğine. Türk tıbbına hlzmet bın sonwnda Almanya muvakkat 
etmiş ve minnetimizi kazanm11 dö- s urette sa.hr.eden çekt1di. Biz yap
Ztinelerte Alman ihlısaa adamının yalnız menhus bir talihe kar~r ayak 
isimleri ilave cdilebıllr. Di)imizi landık ve 0 zanıan yalnız kendi 
i:yl bllcn ve men11ekctin\ize karşı k.urtulu5umuz nan1ına degıı b ·t .. 

dlinya nın k ' u un 
anlayış gösteren Alman askeri a. k urtuluşu namlna ilk 
tac.cslnln Büyük Fredrik zama-1 urşunu attrk. 

'il ' Bu ·· 
nındanbcrl •rurklve ile Pru$ya ve d mucadelemlzdc yanıbsı~ .. -.1z . a hl beki . --.~.. -
Alınanya. .arasındakl do:..Uuk mü- d k• ç enmez bir arkadaş bul-
na~cbetlerlnde köprü hlzmetin l gö. ul" · Rusya ... Evet, çarhk cmper 
ren Almanların resiınlerlni blr a. ;a ızmlnt nefretıe:, hakaretle ayak~ 
raya getlrmesi ve Alman Bilytlk ar ~ltı~a alan, büyüklüğü toprak 
l:lçillğin.de bir ncvJ Türk - Al- ~en~şli~ınde ve cebir ve şiddette 
ınan doslluk muzesl vücude ge. n "ğıl, ıleri gidişlerde dünyaya ör· 
t:rmcsi cidden hoş bir fıklrdJr. ek olmakta arıyan geniş gôrüşlü 

Nefret ve ihtiras ha~talıkların_ insan ruhlu b:r Ruıtya... Fakai 
dan şıfa bulmuş ve milletler ara· :on~~dğan kend: kendimize şu sualJ 
sıhriakl mhnasf'bctlerdc ı;rvginln or u umuz günler de old . A "'"'' b& ,..··ı ! . U. f CR 
ve karıılrklı anlay11ın hfıkim. ol. .,o or asıcda gOrdti(::ü ·· bl • 

t>erap mıydı?• muz r 
m.a · ı lüzumuna iman etmiş b :r m:ı_ -

Cih3n harbinden sonra 1 ı 

man, maznunlara. ıayrılıan parmak 
lığın içine girdlier. KornUofla Pav. 
lof hazırlık tahkikatı evr•kı tama. 
men kendilerine tercüme edilmiş 
oldugundan dosyQlar içerisindeki. 
teri öğrenmiş bulunuyorlar. Birer 
büyük Uıbaka kAğıt üzerine blr 
takım yazılar yazıyorlar, bell! ki r..l><1urralımanm avukatı 

;ıahitlerdeıı. soraca.kları suelleri ha Şakir Ziya 
zırlıyorl<ırdı. Dinleyici sırala?'lJldan jolmak üzere ooştanbaşa Tas Ajan· 
bir t nesinin aralarında bir kadın (De> mı . ._ ~. iSii 1 dr) •-• 

Samsunda 161 bin 
lirayı kim çalmış? 

Posta müteohhidintn porolorı sakladığı anlcşı~dı 
ve derhal muhakeme edilerek mohkUrrı oldu 
Semsun (ffusuot muhıtblrimizden) ,-----

- Bundan bir müddet e-.vel Samoun ..,..,.,,,..,.,..,.,...,.._....., .. ..__,,...,.,.. 

J>OOtahanesı teratmdaıı B&fraya. gön· F 
derilen 161 bin 500 liralık ha.vale yol· r a n s a 
da. çalmmı~ ve posta müteahbldl pa- ' , 
raların haydutlar tarafından çalmdı-

!mı !dd!a eımı, ve delil olarak da A • k 
boğu',ıma. esnasında aldıfı yara.tarı m er 1 a 
ve U.tUnHn peri\l&lllıfmı cöstermi~tl. 
Yaplan tahkikat ne-de çok US· 

~:au~s:;~::!~~n Hı:dleh~N;~~~ bozu ŞU yor 
cereyan ebni.ştır: 

Cumartesi glinll Ali Arkahanlı 
adındaki mtlteahbit sa.at ond& poeta
haneye gelerek, içinde 161 bin :SOO 
lira. bulunan paketi allllJ' ve. postaha
ned.en &)Tılmıştır. Ali Arkahanlı al· 
dığı pa.ketl Belediye meydanındaki 

hanına götürmlif ve odalardan birin

deki ocak içinde bulunan sobanın içi

ne saklamış ve aynı bUyWdUkte baf

ka bir paket alarak saat 11,5 da oto· 

mobil llc Bafraya gitmek üzere yola 

Vişi, Modogaskorı 
müdafaa edecek 
bir filo gönderdi 

lcl ııfatile, bu yolda dostluk teza
hürlerinin hep.'l bize daima hoş 
ıchr. 

Amerika gazeteleri 
Madagaskar ve Dakarı 
işgal edelim diyorlar biz sulh yaptık. Bütü d . yan ı 

h n Unya ıç.n (A 
arp ou veya bu §ckllde de Nevyork, 29 .A.) - United 

dip gıttı B h vam C- kilometre sonra bir virajda. otomobl- Prcss: Dünkü yazıma mevzu yaptığım · u arbe aıt entrikalar· 
•Boğazlarda Türk ıycD adh k.tap da ve n1uvazcnc oyunlarında hi llnl durdutmu' ve bır taarruza uğra- Tokyo radyosunun Rom11dan &

beni çok düşündürn1UştU. Bunun blr rol alm<.dık, çünkü ye ; ba ç m~ hls.slnl vermek için de otomobili Jınan haberlere atfen verdiği bir 

arkasından :rtıareşal Von Der Goltz ___ <_D_e'"'.'::-a-;ın::-ı-:: :-Sa;:-.::S=;~S=U~·.:_ı:_3::~:'.)~r:_ı_ş ___ ~<:»:e:"""'.::ı:ı ~s:a.::_:•.:_• ~S~.~S'..:d~e)'...:+~~-~(De=v:.:•:_m.:_ı;.:Ba-~-':_• .:_S.:_ü-.:_2::_:d::•>~•=-•:_ 
hakkındaki mcrru:·-:nln tarsll.iıtlnt ,. 
okuyunC'a on sckWnct a rı~ son )1c 

Jarındanbcri gr.ç.rd'ğimtz ınünase~ '·l 
betıere aıt m nz:ar lsr gôzilmUn ... 
önünden bir film glbı geçti. 

Canlanmıya ç11Iışan ıenr, Prus~ 
ya le ölüm tc.hHkeslndcn korun 
ınıya çalışan TJrk m.lleti bir rnüd~ 
det cancı n yolct•şl•k ettiler. Son
ra Rus devinin dür.y ... ya n1cydan 
okuması, İngiltereyi ön safa getir. 
dl. lng llzlcrin l> r takımı, Rusy>. 
Ya karşı bir Ucrl kar'<kol d•ye kuv· 
\'elli bir ·rürklyc ,ynra!mıya kıymet 
Verd·Ier. I<:ııbı.i.ld il t.?.tan Rus cm. 
PCr)·aUzmine kar ı İr.g ltcrc, Jo'ran 
sa ve ıenc.· İtalya ile beraber !Jir 
nrahk I<ırımda döğü;;tük. 

Sonra ne oldu:ysa oldu. Türk 
C:J anıı~tnı ınane t1.1t11n İnglllz 
Liberal Partı..ı Ruslarla anlaştı. Rus 
Yardımının bcdelı d ye blzt Rusla_ 
rn pc~kcş çrkınlyc kalktı. M•ksat, 
canlanan Alman kudretine kırtj 
Rusların yt.rdıJJUlP. mu~ Jru;. 
malltı. Bıırmn lizcT- çak toıbtt-<ı. 

Dün, Yü.ksek Deniz TJcaret mektebinden mezun olan yirmi gence mera,.lıule dJplonıaları \·erildi. Yeni me· 
Zllllların 12 •J kaptan, 8 zi nııRkhılst dlplıOwı aklılar. Mel hMle Orft idare komutan' \"e "DenlzyollarLDJn 

Ueri gftenled.--..dalar. 

1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--...---------------
1 İnönü, General Guhr'u 
hususi olarak kabul etti 

İnönü, Alman Generalini öğle 
yemeğine alıkoydu 

Ankara, !9 (A.A.) - ıı.gun, Be
lslellırılıur .lımlet lni;nU, vak1ıle mal· 
yetterlnde fırka kmnand&Dblı yap
mı' olan ekse-U.n5 GMeral Guhr'u hu
susi olarak kabul bvyumı1")1ar ve 
ötle yemetı..e ahkoynau,ı.<ckr. 

Bir Amertkan ôyo;j 
ôzasının Türkiye 
hakkında beyanatı 

Türkler, 
kendilerini 

müdafaaya 
karar vermekle 
Beşer hürriyeti 
davasına büyük 
hizmet ediyorlar 

Amerika, kiri!lama ve 
borç verme yolu 

ile Türkiyeye hayli 
mühimmat verdi 

Alman büyük eltlUğlnde aı;Tl:ın Voo Der Golt7; Sf'rgi"'lnln a'='h' merasl
mtnde bulunauıar ve sergiden bir köşe 

Vaşington, 29 (A.A.) - Aya.n l 
azasından M· Peppcr, Türkiye Bil- r u ... '8 r k 
yük Mlllat Meclisinin yıldönümü Z 8 A 
münasebetile ayand& beyanatta bu - il a r .. 1 __ __, 
lunmuştur. 1 ı..---

M- Pepper, ye•i Türkl_,.en!n vil- Bı·rmanya_] a 
cude ı:etirllm,...inde Atatürk ve ;\J 
İnönünün icraat ve muvafia.kıyet-
lcrlnden uzun uzadıya ve pek slta- vaziyet 
yişll bir lisanla bahseWkten sonra 

sözü geçen Türkiyenin ulllWtll huh~nlı 
harp karşısınd•kl dınumunu nak· ' A 
ledcrek, harp harici ka.lmak sure. 
tllc sulb yolund<ıkl mesaisine de. 

ene.- S&. •• 811. ı e> x 

iki tarafın 
hiddeti arbyor 

lng~izler KokıAyoyı 
Kiel'i ve TrORdheim'i 

bombcılodtklr 

Almanlar Yerk şehrini 
tahrip ettiJer 

Londra., 29 (A.A.) - ıncııt«e ha.· 
va nezaretill'in tebJifi: 

DUn gece, Inglü& ııava kuvv:,· 
ne mensup t-omea ııçak:)wı e 

(Devamı: Sa. S; !lü. 2 de) l=( 

Çin iok..tye kttoktrı 
Biunonyoyo ok~yor 

Japonlar, Lashio 
varoş/an-na kadar 
sokıMdular, Lctshio 

yanıyor 

Çunldııc, 29 (A-A.) - United 
Press: 
B~ma<>yada durum son derece 

bubrıı.nlı bir safhaya. girmektedir. 
ı.a.hio • Ma.ndala.y yolunu kurtar· 
mal< için Çin takviyelerinin Yu
naıııı'dan Btrmanyaya. akmakta ol. 
duğunu Çin sözcüsü söylemiştir. 

Çok sayıda. tank, zırhlı otomo· 
b il ve bomba tayyarelcrile dest.ek 
!enen beş Japon tümenl yukarı 

(Devamı: S&. S; SU. 2 de) (-} 

Belediye, tevile 
çalışıyor 

Alınan erzak hastanelere 
dağılmak üzere imiş 

ısı.. b 1 Belcd ye Memurları 1 lepler glbl mu..,..,.ı .. e dağıtılmak 
n u · ı erza.k hak U~nre kooperatife gönderUfJC.•ektlr. Bu 

Kooper-a tlfine verı en • Beledi 
krnda evvelki gün yazdığımız fık. Jtlbarla, yazınızda. ye mt>mur-

a evap d ye dün istaıJbul Be- Jarı Jçln ayntmı'} bir erzak şeklinde. 
~:xİ\t~~tıdt"'n Rit.ı~td!:;ki nottı aldtk· ki lll&lfın10.tın, yuka.nda. lzoh ettlli·ı 

Ruzvelt'in 
yeni nutku 

A·merikan 
harp gemileri 
Akdenizde 

Mühim kuvvet. 
leri uzaktaki 

1 üslere yolladık 
Ankara, 29 (Radyo Gazetısi )

Ruzvelt son söylediği nutkunda A· 
mer:kan harp a:emilcrinin Akdc

4 

nizde vazife aldıklarını bildirm:ş. 

tır- Bu suretle Amerika harbe da.. 
ha. geniş ölçüde İştirak etmektedir. 
Amerikanın harbe müdahales i a. 
ğırlığını gittikçe !azla. hissettir· 
mektedlr. 

S..velt'ln aatıru 

V.aşington, 29 (A.A. l - Enf!As. 
yon aleyhindeki proıram hakkır:. 
da salı akşamı radyoda bir nutuk 
söyllyen !:eislcUmhur Ruzvclt bil
hassa. oöyle demiştir: 

Pearl Hıarbour taarruzu Ü1Jerin· 
d_en bes aya yakın bir zaman a:eç. 
tı. Bu taarruzdan evvel '. kl sene 
müddetle memleket:mtz gcnltı öl. 
çüde cephane imaline 1ntıbak etmiı 
bulunuyordu. Buna reimcn hırp 
gayretimiz aramızdan bir çokları. 

(Denmı Sa. 4, SU. 1 de) (n) 

Şehit Kubilay 
• • • 
ıçın merasım cSJllyın gazetenizin ne,rrt.lltt yazı- ml.z ,-erıııır. ga11t.t"nl~n mUnaslı> bJr 

da hah~ nl"\-ZUU olan enok, Ofill(e, yerinde tavı.nılnl rica OO.-ri7..,. Izmiı, 29 (Telefonla) - Jnkı:l8p 
ntlk><;;.~t.a. t.e\·Ai r :l.lmek U1.ertı, ts~ Kaooatımizce bu sözler prensine fehidi l{ı1bt:ly içın h~r SMe yapılan 
tanbnl Belediye menıurJarı koopera- uyrnıyan bir hareketi tevile uğraş_ ihlifal 3 mayıs pazar günü Meııe
tlfl için ayrdmış.br. Bu ttrAk, Oflaln /maktan başka bir şey değ ! ldir. Be. ;-ıerıde Kubı.lAy AbXieBi önünde yapı
UOf......Ufe lıol'dl etutl Uııleltt muoı- Jediyeden matbaamıza yapılan ilk 1; raktır. Ml-ras>m programı gcalı:Mll· 
blJltle,. hMtelect eıer, naınt' ere, ...... . ı (Devwı: Sa. 3; Sö. '2 de) () l ~~. 
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! TATAJI' 

..... ~~~~~~J.o!;~~:~~~!.""_ı Se h ırı Vakitsiz Olümle 
~elen hukuk müşav;rl Şinln iş;a.l Şaıblt K.ir)C"l)r Haberleri ı 
elmiş bulunuyordu. İkinci şahit Klrkor dlnlcnmlye • • d 1 
Abdurrahmanın a\•uk•tı Şokir ba~landı. Fakir h,Jıklı. hafü kam. •• m uca e e 

Z:ya dosyalarını k•rıştmyor, bir burca bir adam olan K:rkor, Mal. Unı"ve:-.sı·te 
Lkım nofür alıyordu. saat tam karada doğduğunu, 303 doiumlu •a 
e.30 da b~ta rei Sabri Yoldaş ol. oldusunu. İstanbulda Yardım apar. } } d 
mak üzere hakimicr heyeti ma. tımanında Madam Öjeninln ya· ve ise er e 
kamlarını i .. gal ettiler. İddia ma .. nında kapıcı olduğunu söylüyor. 
k•mında Ankara Başmil<ldeiumu. Verdiği ifadelere bakılırsa olduk. ı•mtı•hanlar 
nıisi CemU Altayla. ba51nuav·n Ke- ça sa! bir adam olan Klrkor. maı. 
ınal Bora bulunmakta idi. nun\.arın hcps'.nin ya=:tna ' birer b'.. 

Şüpheli Ü( kl'i rer yaklaşarak yüzlerini tetkik e-
ı.tanbuldan gctirt:m1:j olan 11 diy.or, KornUofu gözden geçtr&ik· 

~iılhidin bir:ncisi olar·eı.k jçeri Mef. ten sonra: 
haret Kurunel çağrrıldı. 25 ya~ıoda - Bur.dan başka~ını tanımam, 
olduğunu. KadJköyiinde oturdu,u. diyor. bu lif. Korniloftur. 
nu söyliyen ı fharet; t ltaznunlar HQ.kimin: 
<lan hiç birini tanımıyorum, vaka - Yemın eder misin? 
gür.il Ank1rada bulunuyordum. Sualine: 
d'yor. Ark,daşım Bigı"ımle birlik. - Baş üstüne ... 
tc yürüyüşe çıkmıştık. Ka.va.klıde- Diye cC\~&p veren Ktrkor, Kor. 
re ı~tika.metinde ilerlemekte idik. niM>fu nı~ııl tanıdıg:rnı şöyle anla .. 
1\:arşı taraftan geçen ve etrafları· tlyo-r: 
oa ~üphe ile bakan üç ki~Jyi .arka. - Mösyô bizde k.racı olarak O-
da~ım bana gösterdi: turdu. Bir araltk karısı Rusyaya 

- Acaba bunlar kim? gitti. bundan sonra da Mösyö Kor. 
Dedi. Bu adamlara ben dikkat nilof bizde kalmıya. dev._m etti. Bir 

etmedim. Kı~\·.g,kiıdere tarafından müddet sonra Kornilof ta evi ter· 
gelen \·e yanımızdan geçmek üzere ketti. Bizde bir karyolası kalmış. 
<•lan Von Papenle karısına baktım. tı. Bana 11Sonra getirirsin.,. P,e-

Ta~~re hü<'un1u mu '1 miştı. Bir kaç defa konsolo~haiıc .. 
Bir kllç dakika sonra yanımız_ den kendisini ıaT&dtm. Nihayet so

dan ~iyJh bo~ ... lı. üstü cilA~ız bir nuocusunda, Ankaray& gitUğ-lr.l 
o:omobil geçti ve otomobilin geç. soy!edller. 
mesile beraber müthiş bir infüik XoPntlof Omert .tanıyor 
o!du. Arkada~ım bir tayyare hil- Kornilof. bizde klr~cı .olduğu 

Dersler Mayısı11 yirmi 

üçünde kesilecek 
Orta tedrlso.t mekteplerinde ders 

ier ma7ıs1n 23 Unde kesilecek ve 
25 m"yısia 0 ,. imtlhı>nlar başlıy&· 
caktJr. Pazartesi günü orta okul 
clirc!dörleri toplanarak vuiycti ın 
cellyecckler imtihan günlerlle mil. 
meyylzlerlnı teııbit edeceklerdir. 

Husaai ve eka.Jliyet mektepleri. 
nin imtihanı.arı için geçen sene oı. 
duju gibi bu sene de imtih<ın ko. 
mioyonwı koruloıeak ve talebeler 
bu komloyonlera müracaatta bıılu. 
nacaklardır. 

Hariçten imtil""1a girecek oıaıı· 
lar1n imtihanları kızların ayrı ve 
~rkeklerin anı oJmak üzere fkl 
mektepte yapılacaktır. 

ti'ıılversitede de dersler 23 me.. 
.vrsta kesilecek 27 ve 29 mayıste 
d1 eleme imtihanları yapılacaktır. 

Halka tev zi edilecek cumundan bahsederek bana yere. müddet zarfında. bir atın hır deli· 
yatmamızı söyled'. Birden hav•·ık.•nh ile beraber geJdJ. Btliıh.are, ---'a maddeleri 
d;ın büyük bir et par(:&sı yanımt. hazırlık tahki~atındıQ bana ıoste. ~\ııl ~ 
._a dü~tü. Biz de yaraıa-nmıstık. ı rılen re!ıdr:nlerınden 1.anıdıcım bu Şehir halkına dagıtılacak erza .. 
Ba ırmıya başı~dık. Bu sırada kar· delikanlı Ömerdir. ı krn mueyyen bakkallara verllmesl 
ıd!n geı<'n bir ~efaret otomobili Bu ifadeden sonra hiklm+e Kir_ tarzı toptancı .zahirecllerle bakkal

IJ!zl alnl::tdı. Arkadan gelen 1.-tare.. kor arasında şu muha.vere ecre., tar arasında b:r ho~utıuzluk uyan 
. 1 F . 1 ç k ak beni ve ark'S.- yan etti: dırmışt:r. Bunı~r. ış ve kurlcruıın 
~:~.ın:\ ~tom~b~ine' alıt.rak hıfsız- - Kornllo~ Ömer le hanc:i tarihte çcşitsiz~ik yüzün.den ~ormal zaman 

hh .. o-ine ~o··tu··rdu·· tnrı- beraber ııetdıler• Jara nimetle dörtte üç nlsbetlnde 
~ı a mue!ses :, o · . . · 
!dk saha~ından ayrılırken gözüme - Bılm.yorum, yMnız sob~yı zaten azalm~ bulund.ufundan, bir 

t 
.ki t b. d t ksi -•omo yakarak yanJarından ayrıldım çoklarınrn dukkAnlarını kapamak. 

bır mo osı e , ır e a "" • · . 
b•·ı t!·~ti. -Kornilof han.ıi senede siae k1- ve ti09?et sahasında başka işler a .. 

tnfU&.k \'on Pll.f~n'ln önttnde ml racı oldu! ra:maık: zoriufundıa ka1d1kl•rtn&ın 
arka.§mda. mı oltlu '! - Senesini bilmlyorunı.. de:ller· şikiyet ehnekle bel'aber, h\i.küme_ 

Re:s, Mefb;;.rete şu suali FOrdu: de yazılıdır. timizin bu husueta ve pek yakında. 
_ İnfilak sizinle Von P•penin - Defteri getirmedin mi? kcndilerlnt memnun ede~k bir hal 

Onünüzde mi, arkanızda mı olmuş.. - Getirmedim. Müddeiumumilik tarzı bu~aoajındı&.n emin oldukları-
tur., İnfilak sahasr ile Von Pape- aldı. nı d& ilave eylenlektedirlcr. Bu i' 
nin bulundu~u yer arasında kaç - Kornilof sizde ne kadar ki. hakkında Bakkallar cemiyeti er. 
ınctrc mesaıle vardt1 racl kaldı? kAnından birinden malümat iste-

d i · · . dik. Bu zat, cemiyetin bu işle llıili 
::ll:efharet ver gı cev•ııta dedi - Üç. dort, bet ay mı bılmlyo.' bııhmdntur.u, vlliyct ve !ate mil. 

k : rum. Defterde yız>lıdrr. d"" r·gu· ·• dl · d 1 ~~·-ı 
- Von Papen y&n!mızdan gec;- Ail i n kad ot UT u nez er1n ~ eşe~ er ya 

- e
1
s e ne •r urdul•r? pıldığlnı söylemiş ve d6ğıtma tar. 

miş, alaııya doğru yü~u. İn· - Alt ay... . zrn:ın bir kaç güne kada.r bütün cs-
fl!ik bizimle P.-penin arasrnda ge. - Ondan sonra Kornilof ne ka. nafı sevlndirece-k bir -kilde hail 
rtk onların. gertkse b:zim arka~ dar k&ldı? l ~ e. 
mızda olm~~tur. Tahmin ettiğime · dllecetlnl de ilave eyleml~tir-

- Üç ay, beş ay... 1klncl J>Qrll erzak tevzlatınıı. da 
ııore Papcnle aramızdaki m!safe. Bundun sonra Klrkora. ömerln ba:,lann1ıştır. 
bu esnada 35 - 40 metre k•dar j foto:raıı gö•lerildl, Klrkor elinde. • 
vardı. lnf,lfik eden madde bize ki şapkasını, zabıt kAtlplerlnln bu- 1 Ropıd fokımı 
daha yakır.dı. ÇunkU bız yaralan_ Iunduj'u m-asaya brraktıktan sonra l bu ·· · 
d ''" P•pene bir şey olmadı. Ayrı., jç cebinden gözlütünü çı:C•rdı. Bun gun gelıyor 
ca üstümüz ve b•şımız . Ömerln ıarı dikkatle tetkk ettikten liO'lr& : Şehrimizde bir maç yapm&k !!Zere , 
k.~!ı ~t par;alarlle dolu ıd .. ~il- _He, dedi, Kornl!ofa gclel'! dr. memleketimize gelecek ola.n Rapldl 
dık.erıme lli:l.veten şunu da soyll. ıtkanlı budur. takrmı bu .sabah fehrin1tıe muvasa
yey :m ki arkad.:şım Btgüm, 1nfi_ Kornilofun evi hangi tar:htc ter_ lat edecektir. Raptd takımında mer· 
ldkl&n sonra, bana o sıralarda ora· kettiginı soran h3.kime· 1 kezt Avrupa.nın en iyi futbo!cuıarm· 
dan kırmızı bır otomobilin geçtL _ Bilmiyorum, deft~rde yazth. «a.n bir kaçı },uJurıma.ktadır. 
ğ;nl ve bir kaç kişinin birbirile ko· dır. 

Sılılıat ve neşe içinde uzun bir ömür 
elimizdedir. geçirmek, kendi 

Yazan: B. P. lmfl'IOll Çeviren : Nezahet Nuretun Ege 

U zun seneicr, n.,.e ve SJlı. 
h<>ti<ı yaşadıktan sonra 

hayatın Uıbjj bir ölümle netkıe. 
lenmesl, tıi>b! bir hjdi<le ı;ayılt.· 
cak kadar nadirdir. İnstınların ço. 
ğu normal zam&rundan çok ev. 
ve! bir çok h&S!altk}a.rın yükü al· 
tında (ya,aınak) kudretini kay. 
be<lerl...-. Son asın:la dofa.nl&rın 

evvelki ,..rrlarda.n daha çok ya. 
şamak ihtimaline sahip oldukları 
iddia edLJmektedir. Bu doğru ol· 
ma.kla beraber istatistikler şunu 
da ı:öste<l;ror ki bu Yiiluıek ihti
mal. yıı.şlıl•rdı>.n ziyade çocuklar. 
dadır. Bakım us\lllerl ileri gll1iği 
"için yen; d~an bebeklerle yav· 
ruların yapma imkanları a.rtıyor. 
Yoksa 35 yaşını geçen jnsaol&r a_ 
rasınctalti ölüm nisbett azalma. 
rnıştn. He;le 50 - 70 yaş arasın· 
dakl insıınl•rın yaşa.ma l!JtimRl. 
lert bir .;ıs:r e.v-.el ne ise yine o 
kadardır. 

Ttbi><n Ye hcle operatörlüğün 

bu kadar terakki ctmC11ine rağ. 
men insan haya.tını böyle vakit
siz sönmlye n1ahkQm. eden kara 
kuvvet acaba nedir? Bu kara 
kuvvetin önüne lloçebilınek lçlıl 
neler yapmalıyız' 

Birletlk Amerlkaclald vıı.kliıılz 

ölümleı-ln s~ri dokuza ayrı;). 
mıştır. Sttaoılle 1....ıa.d1t: Kalp, 
ka.asel", fclç:, zatürree, kazalar, 
böbrek hastalık}..-., verem. şeker 
h•stıılıJı, apandisit ... t~ acına· 
cak noltlaoı ~u ki, bütün bu has. 
ta.lıkl•r netıcesiN!dı:ı ölümler beş 
seneden, yirmi seneye kad~ e:e. 
ciktirilebilir. Birçok vakal..-da da 
ha.ta tamaımlle B!f& bulabilir. 

çabuk ~s edfür ve hastalfiın 
ilerlf:ıncslnln önüne aeçil!r. 

Kanser ve verem vUcudün ne· 
siçleri üııerhıde marazi değişik. 
lik}er yapmaktadır. Muntazam 
f-l<ılarla röntgen muayeneleri 
sayesinde bu hastalıkların izleri 
ketfedllebiJir ve erkenden tooa. 
v!lerlne ba~an:ıırr. 

Birleşik Amerlkada kalp h:>s· 
ta!ıjınd&n ölüm, dlj:cr htıstabkl•. 
rın herhangi biriııinden ölümün 
hemen üç mlsJldlr. Halbuki bu 
fc<:i hastalıkla mücadele imkanı 
mevcuttur. Eter fazla yemek, 
.fazla yoru}m&k itiyadından ken_ 
dimtzf kurtarabilirsek vaktinden 
evvel kalp illetinden ölmekten de 
kurtuluruı. Fazla. yemek, fazla 
yoru1mak neticesinde vücudu. 
müzde- bir çok toksinler meydana 
gelmektedir. Bu zeblrlerl vilcu· 
dümüuien atabUmek için kalb .• 
mizdcn, damarlarımızdan daha 
fa:ıja mlktllJ"da kan geçmesi ıa. 
.ztmdJt'. Bu da damarlarda kan taz 
y!kinln artmasına sebep olur. 
Kalp, bu ~ğrr yüke dayanamıya.
rak nihayet cturur. 

Faı!a yorgunluk ve onıın ar. 
kas•DdQn gelen yüksek tansiyon 
muntazam f•stlalar}a din}ennlek 
sayesinde tod<>vl edilebfür. Her 
yeınelıten evvel az bir zaman için 
ofsun, tam bir slnir ve vücut Js 
ti"rahatı, yüksek tansiyonu indir: 
miye çok yardım etmektedir. Tan 
s;yonun l>ı• sayede % 15.20 de· 
recesirıde indiği göriilmöştür. 

L üzumundan fazla yemek 
y~&tz vücudümüıün nor

n>al bir şekilde çal-- mani 
olmakla kalmaz. Klfi derecede 
h•zmolunmamış gıcW< maddeleri 
hazım cihı:zı içinde bir nevi :ze. 
bire çevrilerek bünyenin zehir_ 
J.enmesine de sebep olur. Fazla 
y.ai miktarını kalçalarım1zda ve 
karnın11ıda depo ederiz. Ne ka
d .. r f&&la yajl•n1rsak kalblmh:, 
böbreklerimiz ve mafsallarımızın 

yükleri de o kadar faz]ala.ımış o. 
lur. 35 yaşınc:Van sonra ta.bli ağır_ 
lıktan fazla her 450 gram sıklet, 

bizi ölüme yüzde 1 nisbetinde 
yakla~tıran. bir tehlikedir: Eğer 
tabii "ğırlıkt•n fazla. iseniz ıııda· 
n1zı normal bir şekle sokarak her 
hafta devamlı surette 450 ııram 
za.yıflamıya ve normt.I bir aıırlı. 
ta Inrnlyc bakınız. 

Son senelerde zatürree ha.sta. 
lıklarının. bazı nevtıerlle mücade .. 
le için bir nevi ıeruın icat edil. 
mı, ve bu sayede ölüm çok azal. 
t~mıştır. Fakat zatürreeyl ilk Uç 
gün içlnclc teşhis edebilmek, der· 
hal serumu tatbik etmek lizım. 
dır. Çok şükür ki bu hastalığı teş.. 
his az çok kolaydır. Muayyen ~· 
raz görtilüp hemen balgamın ıa. 

boratuar muayenesi yapılırsa h•n 
gl cins zatürree oldutu anlaşıhr, 
ona göre serum tatblk olunur. 

Otuz sene evvelki Amerika. ö_ 
Hiın istatistiklerinde verem en 
başta gelmekte idi. Buıün yedin· 
el derec~ye düşmüştür. Ve~m te. 
davlslnde insanlığa en büyük hiz. 
met! doktor Edward L. Trudeav 
yapmıştır. Bu doktorun tedavi 
sistemi ııayet b,..lttır: •Pencere· 
leri açınız, yatağınıza yatınız, si. 
nirlcrintzl sakin bulundurunuz .• 

Her çocuk, açık havanın paha. 
blçHMez kıymetini, gerek çalış_ 

ma, ıerek oyunda vücudunu fazla 
yormanın zararını küçük yaştan. 

başiıyarak öğrenmelidir. Eğer bil· 
lQğ yaşındaki çocuklarımız, nor .. 
mal ağırlıktan daha aşağı iseler, 
bunun en csllEllı sebepleri araştı_ 
rılmabdir. 

Ölüm listesinde dokuzuncu ııe· 
len suçlu, aprndlsittlr. Çok defa. 
Iar hafif bir hazımslzlrk ve ka
rında sancılarla b~lar. Sebepsiz 
surette karnınızda sancı hissedi
yorsanız hiç vakit kaybetmeden 
doktora. müracaat etmek lAZim 
dır. ÇUnkU apandisitin blrlcll< te~ 
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~Cll-.XgJ-
Allalı rızası için 

Güneşe açık 
mektup 

A nda ınrada ve ırezlı nazlı ol· 
ea da yüzüoU göııterdlğtn za.. 

maa, kı'm bütlln so!nkJannı bir 
tennoe gibi illlılorlndo saldamıt 
o1an keınlklorlm tatlı tath ısınıyor. 
O zamanlar keyfi "-e rahathğl du· 
yuyoruın. 

OG bir kere rBrtmafa niyet ectln· 
ce • yeter ki bl!ylo bir nlyetjn bn
hıns.un • kalorlfcrll bir apartmıanın 
sahibinden nlulıakknk, daha cö
mertel": Verdiğin sıcaklık ekaıilınt

yor, artıyor. BunooJa beraber, ka
lorfferll apartıma.n sa.hlpterlnin ııo,
lam11adığın1 bir huyu &a.Da da. l'flÇ

nıfş: l~tedlğln1 zan1an değil, keMI 
keyftn Jstedffl zaman •&ı;twıwa. 
Başka noktalarda lıaklaaı ,.

istemem: 1'"'a.rkrn yok. vurpmou 
malc değir.in; bunun 19tn -
glllllmoeylp fakire hor ~ 
sun, pelerln gibi berk- -
uypn geliyorsun. Stcaldrfuu aya
ğımıza kadar teollm 0<llyor a •'"'9 
dolusu kamyon pal'Mr almıyenan. 
, .• en l>~I. lstlfe mliııeJt -ıı
~ın heplml<ln malı buhmııyonun. 

Seni, bu krı oldufu kadar, hlçb!r 
zaman böyle öz1'1nıemı.,tn: 1lU· 
mem kl benim ... ı, lhttyarladlqa, 
kanm1 donuyor; yoktl& dtiayamn ın~ 
ya.,landıkra, ate; sönüyor: QeAa 
lkliıl de varit .... 

Iklol de varit oldutu içindir ki, 
genç \e güul blr kadının ipelı: ymm.ı 
şaklığındak1 kumral satıarma ........ 
zlyen ılık ı'ıldarm ruhumu aldlln· 
den fazla oqayer; b•ııa l(llndlr ki 
gönlüm, bir dokan"'8yle te-· 
reyi yük eltıverea .ııtirll _...ıc. 

Jarrun kudrettıte eırklslm1en mta 
hayranlık dayu.yor; geae 'baatul 
içindir ki gözlerim saua, od1ın •e 
kömüriinU saklıyan bir vn~· 
)·a. olduğu gibi hıoçla değil, cJn:nna.. 
dan çıtırdayan ve mıtan 'iıılr ~ 

oldufu gibi minnetle bakıyor! 
Varsın Cemal Nadir Jst.eclikl ka· 

dar senin lekelerini )'Özüne VUT&IDl; 
ısen bentrn göz:ümde masam bir .kP 

kadar lekesi< değll&en l:rile, bJPI 
yal<acak maddelerde vargonculo~ 

yapn1ağa t.eneu.lil eb?ılş olanl•t .. 
dan, nulhak.kak kJ, tlüa az JekoU· 
oto. 

KÖR KADI 

Şehir tiyairosu ve 

konservatuar bütçeleri 

Belediye Daimi Encümeni düilı 
belediye müesseselerinden konser ... 
vatuarla, Şehir tiyatrosu bütçele
rini tetkik etml:ıtlr. Yem bütçele. 
re bazı na.veler yapılacağı ~in 
edilmektedtr. 

BugÜn memurlara 

nuşor•k bu otomobile bİnd klcrl. Tramva y idare.s" bazı 
n Eöylcmlşti. Diye cev~p veren Kirkor, Abdur 

rahmanın avukatı Şak"r Ziya.ın hatlar içrn yeni bir 

V1.klldiz ölfunlet-Je mücadele, 
z...,nedlldiflnd«ı basittir. tık a
dım şudur: Senede l>ir defa dok. 
torunuz:a tam bir muayene yap. 
tırarak vücudünüzde bir bastahk 
istid&dı olup olmadıgını araştır· 

mak ... Esefle ıörüyoruz ki böy. 
le bir da.imt muayeneyi bütün in. 
sanıar Jhmal ediyorlar. Son sene· 
Jcrde yaptıtımız istatistiklerden 
anlaşılmıştır ki, hali vakti yerin. , 
de alJ:<ılerdc bile insanlAJ"ın yüzde 
20 si bütün ömürlerinde tam bir ı 
tıbb1 muayene &örmemlşlerdir. 

Yüzde 42 si de son beş sene içinde 
muayetıe yaptırmamı3tır. Çocuk. 
luğundan bı~Jıyarak devamlı mu
ayenelerden geçmemek, sıhhaU 

korkunç derecede ihmal etmek 
demektir. 

28 Xlli8ll ta.rtıııı AJMıı bültenlerin· 
de• bir cümleyi ~ıya. llAl<lodlyo
nmr. B'I cl'.mle Slr Crippı•ıa Aftm 
"llalnMası öııllnde s6yle<llfl aatııJı:ta· 

k: cümleni" Anadolu Ajaası tarafın· 
.ıa.. terellme ed!lntlıj şdrlldlr: 

takları ,,.. 1<a<1ar delik? 0yıe taıımın maaş verilecek 
ediyorum kl Çıın-Kay-Şek'in dalı! ba-

:\IeCharet va kaya dair başka b:r sualine cevaben de Abdurrahmınt j B u datmt doktor muayene-
l:rlldi_;:i olmadığını. yalnız mali v•- fa "f tanımadı•ını söyledi. rı e yapıyor !er" b\r çok hastalık'-rı 
ziyetlcrJ nüsait olmadıC:ından tren 6 

. · ı• 

httdar o-.ı.tı şeyleri habor 81,. Bir Mayıs bayr<ımı mün•sebet;le 
yorJar. NU:ekbn, Hl-l ay ö~e d.e, bütün resmi daireler tatil edilece .. 
Ça.n-Kay-Şek'ln Japonya ne Jniinfe· linden Ankaradan verilen bir e"' 
rld bir ...ııı yaı»-)< dıı,ttıte .. lftıle mirle memur maaşları bugün tfl\1•

1 

olduğwou Deri -mu,ıerıll. Aradan olunae<ıktır. 
\esıııire için yııptıgı ma~rafın ken- Kirkorun lfadclertni ı ptcxiı::n Tran1vay idaresi. Bebek - Emt.. daha ilk baştan:ıçta tanımıya ve 
d s)ne verilmc~ini ve mahkemenin tercümanlar, hBkimin emrile Pav .. ~ nönü~ Ortaköy - Aksaray, Be· derhal önünü almı:ya. yardım e. 
ba~ka bir şey wr~a bugün sorma- lof ve Kornllof1 rusça anJa.tmıya ş•kUış - F&tih, Sirkeci - Yediku. der. Mesell idrar muaye-nesinde 

8101 
r;ca etti. başladılar. le hatları için bir yeni t"'rlfe hazır_ pek az şeker bulunsa, husust bir 

-~ htkamelblıı v.ı:ı...ı 
u.ı- yolu ile bir aaıa.,..,a yapmı· 
ya oal•""1ak ne ltu tarafa ıte Melci fa.. 
ra.ta arı.o ettlf;i ~yJerin tamamını 

ver- oonra bötiln bmrlan dlğw 
tarata yVJden:ıemdı:tı.. 

iki ,.Y &'fl!)Utl halde ı.lyle miiaferld Devair yarından itibaren P""31· 
l>ir snDı J>elim1edlflne ıröre, acaba tesl gününe ka.dar tatildir. 

H<}klm, ker:dh•ınden başka bir lf~kltnln Kornllot'a ihtarı lamaktadır. Bu hatlarda seferler yemek rejimi He bunun önüne ge· 
~~, ~ormıyaeaklarını, yalnız verl· TercUmanl:orı ayakta dinlemekte I günün muayyen saatlerinde işliye- çilcbi!ir. Halbuki hzstalık çok ı_ lkl ay °"nra d& Çinlileri~ Bl..,.aa- Üsküdar tromvaylarınt f"I 

yada ~rlerken ml JmlMlıilz f 
lecck masrafın, belki bugün yeti. olan maznunla.rdan Kornılof, e:le· eeklerdlr. Diğer zam'lillnlarda da ıerledikten şonra doktora müra. 
·emlyecef,(nİ, i:-tf!nbul mUddeiu_. rinl arkgsıra bsğlamıştı. ReEi Sah. tren ve vapurlardan istifade edtlc. caat eden hastalar ancak her gün 
ınum'liğinc ıniıraca~t ederek yap- ri Yoldaş. tercüma.nın sözilnü ke- ccktır. Bu hatlardan alınacak aM_ İnsul!nc tedavisi yapmak sayesin_ 
ttgı nl•~Tafın mukabili olan para- scrck Kornllof3 şu ihtarı verdi: bal'9r da d.ljer hatlara. verllecekt:r. de hayatı nıuhafaza cdebillyorlar. 
vı almasın: bndirdi. - Korntlofa söyleyiniz ki bizim ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"° Y!r.e ldrar muayencslnde tabii_ 

Li.um &elen ,-J1'gütlerl ve türkr.eye 
be.nı.er t..a.ra.fı okruyan b1l clbnteden 
-len n.anaı·ı çt\<arabllecek bir 
bahaylkft varsa, Anab rnası tçm, 
ltlr mektupla itana. bUdim1esln1 rica. 
ederim. 

HU81N ADI belediyeye devri 
Bir Amerika. enst1W.ü clMa harbin .. 

Üsküdar - K <dıköy halk trıuı> 
en muvafık lmnt ne<MrT» dl~·e bir d .,ti 

va.yları idaresinin belediyeye e 
anket ıoçmı,. E-lyet «ikinci dün- ,ır> 

hazırlıkları ilerlemektedir. Ma.:r• 
ya harbi» dıemJıt. Sıra~lle bir k1M111 dlil• ilk h•ctasındg mecllse sevke ' 
«Dünya hürriyeti için harp», «inan!~ cektir. 

• ttıraz .,amı>J)·onu usullerimizde bu glbi yerlerde eL ı den fazla miktarda. albümin ya. 
Ier ark•ya ba&l'41amaz. Do~ru d,ır Yeni tasarruf bonoları da hut kanın kırmızı habbeleri bu· ;:'1,llhkcmenin her ce!scsinde .ti· 

raz ~ampiyonlu~unu elden bır:,ık. 
mıyan Pavlo{ dedi kı: 

- Şahit. Papenle a<'larındakl 
nı€:~fc farkını nereden 
olçmüş ve biçmtı mi? 

anlamış. 

350,000 nüshası 
soiılon kitap 

t'?::!!! ~en enr .ı\.n'ıerikada Jao ""al
Vaıiiiil tin adında. bir adam (Gece· 
o.HJ l~ndcn) adh hlr kitap ~·azmış

hr. Bu kitaJ'. 'on 1<1entlerdfl kleolo· 
jiler'.n teo\iri altında muhtcUf mom· ı 
ltketlcrde l~ltnen <'lnayetlenlen b&h 
"ledl~or. \·aıtin bl:tzat bu l.Jcrln l('in· 

de f:•h~tıktan ı.onra .(Unün birtHe 
tô'l'bekllr olmu.,tur. Şekilleri itibarı .. 
le intihar \t~·a kaza sanılan bir çıoll: 
hi.dkeler:n ('hıayetten ba.,ka blr~y 
oknadığını ır,a cdl.''or 'e bunla· 
nn ne "'ebep \ e ~uretıe ı,ıendiflnl, 

k&za. >.;li<;Ü \ern1ck l('ln ne gibi hl
lcttrc ba,vuruldul!'unu nnlahyor. Bu 
garlı, 1..ıtaı> bir .. atı-, rekonı Japnu-:. 
hir ka(' a~· l~;indf" iiç J liı: elli bin 

sun.·.· . .. 1 k ·ı · "b · h k ıunursa böbreklerin vazifesini yo yet için harp•, cl'-n1ak tılln lı<up>, -------------
bl.r kaç kişi de cCehemtem» aıılılll uy. 
l'Un &'Örın~r. 

OTI.E OJ,AOU JU ..• Reıs.n bu sozeri dahı kend'sinc es 1 erı gı 1 er eseye luyla ııörmediklerl anla~ılır. Diş. r- T A K V i M ----ı tercüme edilmeden, bundan evvel.

1 

elverişlidir. terde. baıı..mc•klcrcle, yüz kemik. 
ki celselerde türkçcyi çok lyj an· 5, 25, 700, 500 ve 7000 lcrl arasındaki boşlukJard•kl il· 
}ayıp ifade edemed'ğinl bildiren 1 liralıkları vardır. lihaplar, mafsal iltihaplarına se. 
Kornilof hemen toparlandı ve tereli bep olmaktadır. Muntazam dok. 

D01nel aj&Jlı81{1a b&kıhnıa, Ma~ 
Çaıı-.K&y-Ş<!k möttcnırıerın bir 'f'!Y 
ye.ptunadıklarına. kn:a.rak 11;11na1tya
dakl Çin kut'TetlerJ..e n1emlekete al'~ 
det emPlnl l'enni,. ~u JaponlanR ku· 

Bana kalı...,. yapılacak 1' lr&riJe ad 
bulmak değil, harbin adrnı yok et- ı 
mektir. 

30 NiSAN 942 
PERŞEMBE 

AY 4 - GUN UO • Kasmı J14 
RUMİ 1358 - NİSAN 11 

HİCRi 1361 - &ebliiliblr ı:I 
(Dtva.nu Sa. 3 de) M« tor muaycnelerilc bu iltihaplar -

SOHMIYEH ITES 
T e frika No. 41 

- Afcr,n oğlunı ... Ne gti2cl oyun? ... 
Sıkı tutur. .. ben de )·anına ıeleyln1 de 
bcr; bcr eı: 1 cncl1m, dedi ve barıa yak1a
~ıp ta tutar tutmaz, sinirinden bayktr
mıya ve aglamrya ba~ladı. 

İşte böyle. bir rkl vak•m i~t:sna edilc
C!'4 olur3a çccuh.ıueur_l uslu geçti, dene
b ·lir 

- Bir iki vaka Ama •.• Hürmetlıce va
ka:ar .•. Anner.iz çok sever miydlnlz ü~
tadrm'? 

üstat. yarasına' dokunulmu, bir hasta. 
g 'b i birdenbire irkildi ve lçini çekerek: 

- Pek çok. dedi. Ve •onra ilAve elli: 

Yazan: i smet z/y A 
başbaşa verip şiirden. felsefeden, tarih, 
len, edebiyattan bahscttiğlmtz zamanlar 
rok olurdu. Çok alim bir kadındı. 

Ben, buıün ufak birşey blllyorsam 
bunu; ilk hocama, yani anneme borçlu· 
yum. Onunla bir ana oğul delil; sanki 
kl samimi arkadajtık ..• 
Üsladın yarasını tazelemek isteme

mekle beraber yine de sormaktan ken. 
dlmı alamıyorum: 

- Ar..ncnizl kaybedeli çok oldu mu 
ilstadım'?·· 

- Otuz sene ... Çok genç öldil. Kırk 
va~ında. btlc yoktu, dedi 

rl bekletmenin ne büyilk bir ayıp oldu. 
ğunu bilmiyor mu ı Ben de üstad gibl 
ilzilntülüyüm . Benim de rengim sarardı 
farkındayım. Bir sene evvelki ayri gü
nü düşünüyorum. Düiiln sabahı ne 
bilyilk bır ne,e içinde kalkmıştrm. Y~i 
gireceiim hay;t iç:n ne tatlı hulyalar 
kurmuştum. Ya dügün ıecesi Parkotel· 
deki tallı hatıralar.. R~nklcr, ışıklar, 

kokular, danslar. heyecanlar.. Bütün 
bımlar, bir senelik hayatımın en p9r}ak 
hatıraları ... O ,:eceden sonra hemen 
hemen her&'finüm 3'1phe, ıstırap ve göz. 
yaşı içinde geçmedi mi 7 .. 

Koca senenin karanlık ve aydınlık 

günlerini hatırJ•rnaca çalışıyorum. Bun. 
Jarın bil&nçosunu yaptıitm zamı>.n yü· 
züm daha ziyade sararıyor, kalbim, 
ümttslzllklerle doluyor. 

TaUıoert 

'Muhakkak olan bor şey varsa, ha.yat. 
ta mes'ut olabılmek için yalınlz iyi bir 
kadın ve yahut güzel, terbiyeli ve na. 
muslu olmak kAfl değil... Herhalde er· 
kek pslkoloj~lni iyi etüt etmek lazım. 

Nihıldı koca olarak intihap ettl#im 
ıçtn ben de pişmanım. Halamın yaldızlı 

sözlerine kapılarak, btr staj devresi ge
çirnıedel\ evlendiğime çok nadlmlm. Fa. 
kat muh&f&z&kArlığtm ve aile va;iyetlm 
buna rnüoalt detiidl. toter istemez uzun· 
boylu tanışmadın evlenmeye mecbur. 
ı!wn • 

Nihat, bel11:1 her kadın• kerıdlalı:ıc çe. 
l<ecek ve me11ıul edecek kadar «Uzel 
ve cazip bir adam .. Fa)ta.t hiç de ince ve 
derin bir adam deiil ... Hassas bir ka
dın, onunla !lı:l gün yaşayaca.k ola& üçUn 
cü gün lmkllını yok tahammül edemez. 
Kavıacı. llüba.li, hak tanımayan, izıeti
ıyfse hürmet etmesini bilmeyen hod. 
kim bir adam ... Yani, benim tab(atıe· 
rimle taban tabana zıt ... 

VAXİT :&llVALI sSll·
6 GÜNEŞ 6,00 9,5 

ÖGLE 13,11 3,06 

İKiNDİ 17,02 s,59 
AKŞAM 20,04 12·~ 

1.~-Y/\.TSI 21,44 

~MSAK 4,05 ~ 

~KÖS~~ 
Kılıçbafığı filesi "' 

B u sabah Balıkpazarı:~,,..tl 

1 

~erken çok taze kılıç ~~ 
ı:-ilrdüm. 1''1ya.tı yüz altını.,-· 'j<;ı" 
pıılınlı ama, kemiği olmAdığı~ f'" 
etten ucuza. gellnt diye btr ~~ JI' 

para.k kendhni alda.ttıı11. bır µI ~
Jıcı fflc oı~rak doğrattrm. ,,;'°e ~ 
ce bahkl&rı suya attan. "Yıırtffl -""''' 

1 "'f'.lnra. sudan alal"Q.k lyke ınıtol ıJJ"'1lı' 
lrıunurta. YC undan :raphfpllt b• ~....dl ,.,,, .. -,., 

nlt'-h&.'-ı "ı&tılmr~hr. -. 
Tlınf' nıec.·ınua'l!ı bu klt~ıl hakkın· j 

ılıt ·'·ardıKı bir fıkrada diJOr ki: «Biz. 
de ~ikago Ganpterler~nJ adam "'•· 
nırdık. !\feğtr bunlar, l''altin'ln tas-

O benim yalnız arıneın değildi. llem 
babam. hem annem, hem de hocamd•. 
Hayatın ilk dersini ondan aldım. Ba
b· m, (,.'Ok zavailı blr adamdı. Evde bii
tün tıüfıız ve salahiyet annem.n elirıdeY. 
di. Onu, herkes se~r ve hürn1ct eder· 
di. Ben efe öyle, hem çok sever hem de 
sayardın1. Ya onun bana kar~ı ola.n sev
-z sı t•rif edilemez ki. .• İdrak ya~laı"rnu. 
&Hthgun zaman uecc yarrlarwıa kadar1 

~ Üsts:dın gözlerini numli bir bulut kap 
Jadı. Göz kapak~arı daha ziyade düştü 
ve rengi hafifçe sarardı. 

üstada, üzüntülü çehre oekadar ya· 
ra.şıyor. Oc.u teselli ~ecck bazı şeyler 
söylemek istedim fakat hiç btr söz bu
lamadım. 

Bu izdivaç işinde Nihadt mes'ul gö. 
rüyorum. Beni, beğenerek ve !stlyerek 
almadı mı? .. O halde, niçin mes'ut et .. 
medi? .. Neden benimle meşgul oln1adı? .. 
Şu b;r senelik hayatının bir çok günle· 
rlnl ve gecelerini hariçte başka kadın
larla gcçlrdJ .•. Bende, aradığı şeyleri bu. 
lamadı mı acaba.? .. 

Bunları düşünürken şeytan beni dür. 
tüyor. Hemen kalkrnak, alcJAcele h~zır. 
!anarak bu yuvayı ebediyen tcrkctmek 
:ç:r., Sç>mde dayanılmaz bir arzu yanı· 
yor. Sonra yine !r·a.dem ve do4'ru dil
şüncelcrlm galebe çalıyor. Nihadı, bir 
müddet de ona sokulmak, munis dav. 
ranmak ve şefkatle okşamak suretilc 
kendime bağlamağı tecrJbe etnıek isti· 
yoruın. 

ca bu.layıı.Tak taYadn. zeytin · bif • 
kr7.afthn. Tau <KYVanla !Jıöl ı.J:~· 
y~ll salata yaptım. Gene ıı-lııel,.;.,.rı 
rından almı' oldu:fuın &ahiP fil· 01" 
da tatlı ola.tak sofraya verdi dO (,ıJ' 
tarafı tıımam bir y_.,ıc 01 -;_.1" 
ama ben de a'k..'8JU& ('OC,ukı.ı1' 1• 

illr~l'ğlmı dü~iiııDWt~ b~pıJ 
\ ır ~ttifJ <'lna~·~t 

allı ut ~oı~a.n, 

• 

tı!tullf'rinr n.15bettr 
M'ttni ı;oeuklır.

1 SEltÇE 

Gözüm yine saatte ... Altı buçujia ce. 
liyor ..• Nihat hoilil nıcyd-.nda yok ... 
Çıldırmak i~cn degil. Bu bü""ük mls•II· 

Sonra da kendi kendimi tahlile çalı· 
şıyorum: 

Nihadı eve bajllayamııdıtım için acaba 
suçlu muyum?. Ona kllJ"şı daha mı mu. 
nis ve soku1gan davranmalıydım?.. Fa. 
kat benim yıradıl~ın1 buna mUsa.it de· 
i:il ki.- ı~ ... r) ı r.V 



gj! SON JJABIRllER ltı=f 
Sokak ortasında 
tabanca düellosu 

· d bı'r hırsız kendini lzmir e, yakalamak 

is'iyen polislere cteş eHi 
29 

Telefonla.) Bugün Izını .. 

1 
dlın yak:ı.lanacağııu anı vnıca taba.n-

lznı;.r, dl ezenleri heyecana. dU· ct..'lını Çl!:kmişı ve kl.'ndtstni tutma.it 
.·ın çarşısın "' g . ı·ı . · 

k !mu• vt" btr hIMltZIR. ı!'Uyen po •~ ere ateş etnuştır. Pol'.s-
·Uren bir l'a a o ·ı .. 

. d karır::ılıklı silıih l!ltıl- lcr !-iılaha sıJR.hJR mukabelf' edince 
polısler arasın a .., 

Klzrm korknuış ve teslim olınuştur. 
nuştır. 

1 
ktan aranmakta ol•n K&- Ku~"lar bir teı:ı:1dU! ePeri olu&k 

Hatıız t 1 h' k' · al 
zım Cevlı:kıran adında bır sabıka ı 1 ıç ımseyı. yar amanu.,tır. 

/zmirde kanlı bir cinayet 
Jımir (Tel~fonln.) - Bugiln Sallh Umumhane kadınlarından Haez,.. 

_ d b'r genç Kemer iStaı:tyonu el- 1 uzun müddet Ismailin do."tıuğunu et-1tnnn e ı 

d bir k ahvede otururken içeri mi~. fıık. at ıo.n günlerde lsmallden 
varın a. . 

M t "Ca. ve tsmaH taraltndan yUz çevırmişhr. Bu vaziyet Uzertne 
g:ren U8 n 1 . . . 

1 
k tabanca tıe ya.ralanmıştır. I maıl bunun sebebını aramış ve lia-

Arıt 0 
ara.ad çıkan kur~unlarda.n kah· !lzen:n Salih i.Bminde birini dost tut-

Tabanc 9-n ' . 
t n di4'-er blr mU11teri de ya- tuğunu öğrenmiştir. GöıU dönen ka· ,·ede o ura a · 

.0 yaralılar hastahaneye lll bugün yanına bir arkadaşını daha 
ralanmıf ' . 
kaldınlmıştır. Yapılan tedaviye rağ· al&cak S&lihin oturduğu kahveye gır-

s ı 'h bı·raz sonra. ölmUştUr. Ya· mit ve raktbinl öldünnU:ıtilr. 
nıen a r . . , 
pılan tahkikat sonunda hltdısenın t 11 Katiller yakalanarak cUrnıU me~-
'ekildc cereyan ettiği an18.fJlmıştır: l hut mahkemesine veri1ıni,lerdir. 

VATAN 

SUİKAST DAVASI 
(-.r Z •olde) ._ bırakmadığını sordu. şahit: 1 tır"f etmesine niçin mOS&ade etmlf- Alıdurralıman komtınlzme meyya.1 

manın kendisine söylediklerini din - Hayrr, böyle bir leY hatıxla. tir? Bu sual!.-re verdiği cevapta Se. 
ıemiye başladı. mıy<Jl'um, dedi. - Çırı.k, SUleymanı tanıyordu. ıtmi, Abdurrahmanın yalan söy-

Kirkorur..· ifadesi tercüman vn.. Bunun üzerine Pavlof, bu iç kL Ankaradan mlsa.tir olarak geldiğini ledİJlnl duymadığını, ayyaşlık et· 
sıtasile Pavlof ve Kornilofa da tek şiden h1'1glsl Be daha sıkı mUna_ bildiğinden onun bir mU4terlyl tırllf li~lnl görmediğini, yalnız bir de-
1 arlandı. Kornilof, yine tercüman sebette bulunduğunu ve şehitlerin etnıesine mtiı6a.adc etmiş olacak. fa o da Süleyman İsta.nbula gel_ 
\•asıtasile şu itirazda. bulundu: de AbdurrahmMJı heps;nden çok Tıraş olan KornlJof mu! diğl zam3n .ki kadeh votka içtiği. 

_ Ben bu apa.rlmaada 941 ey_ sevdtğ;nı söylemesi üzerine Pavlof Bunun üzerine KornUof, kendi.sinin r·e 5ahlt olduğunu, siyasi lktısat 
IUlünün 16 surdan 27 &ine kad.ır ~u suali sordu: Marseı berber salonunda tı~ olma- ilmine vukufu bulunmadığını, Vo~ 
ailemle birlikte oturJ:ırr.- Ailemi - Acaba şahit, Ömerle beraber dığını, SUleyman ise Kornllotu br"f Papen aleyhinde bir söz söylemedi 
Rusyaya gönderdikten sonra da i- daha çocuk Jken n1emlcketlerinde ettlğ:nı bildirmiş, bunun Uzerine şa- rrin ' Abdurrshmsntn asab·yett ol
khıciteşrlnln yarı~na ).;adar yln<" nehirlere ve çaylara. gid'p beraber hit ?t{ehrnet Gökçen tçerlye çağrıl· ~a~akla b~rober, yalnız mü~·.aka. 
bu apartma.r.da kaldım ve bilaha- b3nyo yoµmış1ar mıdır? mıftır. Mehmet Gökc;enin !!Hylediğinc ·t\ ederken yi\k-~ek sesle söz ~ÖY
re de konsolo~baneye ta;;ındtm. Bu Abchırrahmanın avukatı müdahale göre kendisi on eenedtr Asmahmes- ~diglni ve bir de(a da Engcl~'hı 
tarihten sonra bir defa rodyomu ediyor :itte manav'ık yapmaktadır. Yalnız b!r kitabını okuduğ:undan kendt!':L 
almak üzere aPartmana gittim Son Abdurrahmanın avukatı Şakir Pavlofu tanıyor. Pavlof ilk defa dUk- ·~e bahsetfğ'..;i,. komünizme mey· 
b'r defa da, kontratı feshetmek ti- Ziya, birdenbire atılara.k 3unları lı:Anına gelince onun Rus olduğunu ,.: ı olduğunu d:ı. güılltlk Aj:ııı~ h 3

-

zere uğramıştım. Halbuki şshlt a_ ~öylcdi; anlamı,, kend'sine rusça cbuyrunuz• terleri u1er~ndc. komünlftlerhı 1~-
partmandaki lkametlml bir sene- - Pavlof ya1an ve dolanla sey· .1emı,, bu suretle konu.şmuflar, Pav- ı 1 ine tef~irlerdt' bulıın~;ıkt". oldu-! 
ye çıkarmaktadır. Za.nnedlyorLl:rı1 ki nf bir tabiye kullanarak bütün tor yanrnda bulunan kısa boylu vt .;ıınd?..: anlad:ğ!nl soylcmı5 ve 
Kirkor, hatır& ve haflz~sına sah•ı ;elitleri çürütmek ·çın her çıa.reyc göz\UklU bir kadınm karısı olduğunu ~ıOddciun1umi n1uavl.ni Kcnı~·). Co· 

1 dt>ğ:ldir ve muayeneslni talep ede· b:ışvuruyor. Evve~ türkçe bildlğ ;;öylcmt;ı:tır. Pavlof bundan sonra b!r .. :ıııın b r ~ual. ü1crıı1c de, Onıc
rlm. halde "bilmiyorum" diye yalan söy kaç günde bir dUkkA.na ge'erelc ken· rln fstcınbu1dt.n ~yrıJdıkton on be') 

Pavlofa, ~hidin ilk ve ikinci ~ !üyor. İlk ·;ndanberi dosyalard~ di!inden pazarlık etmeden meyı;a al- ~t.'r. !lonra t\bdurr~hın:..n~ b:r m~:'k 
f•dcleri arasında ayrılıklar oldu~ ~ahrjfat yapıldığlnt Her: sürerek mışı, en 80n deta da ~batın 20 sinde tup ı:öndc:·C!ı!iri. _ lııı ınck:uµt:ı. C.'. 
ğunu söylemi§, btrnun üzerine es. te~vlratta bulunuyor. Tezatlar a- ve ondan .sonra bir defa da marttn ın".'rln !dtap lst . d l!: Vf' ,\bclurr·1h
ki if2dcsl okur.An Ktrkor, bu ifa- rayarak da<1ayı aksatmak ve ken- ı inci günü dükkA.nına uğ'ramıştır. ın:_\nt\ p~ra ~01drl'd -~ Y81111 bıı J 

deyi kabul v~ tasdik etmlştir. dl·ni kurtarmak istiyor. ·unduE·unu, nıektubun z3rfrnı nert' Pavlofun ayağı ak11ıyor mu Jd '! -
İKİNCİ CELSE Avukatın bu müdahalesine kar_ Bu ifadeden sonra mU<ldetmumit dcı:: gc!d·-.i hakkında bir tctkikat-

Ö""leden sonra. saat 14,30 da 1- ~ı Pavlof sorduğu sualin, Abdur- b t 1 l>ulunnıl!d:~rnı Fövlc-ml7Ur.. / 
ti ~muavini Kemal Bora, Pavlotun 

kinc1· celse başlar başlamaz söz a- rc.:hmana de~ll, Ömcre ait bulundı: OıllCt kıt kıına:ı.t ı:-f'ı;lntrml~ I son defa dllkkAna geldi~i zaman aya-
lan müddeiumumi muavini Kemal '"nu söylem'ş çünkü hazırlanar: 1n d b' k Rcı'sı.ı • .. ir sıııılir-r de ccv:ı.p ve_ """'" a ır a ·saklık olup olmadığını, 1·· 
Bora, Klrkorun tıbbı adliye sevke- raporlarda Ömerin bir ecnebi o1- 11 d bl b ren ~.•.a'nı, i\,.~r 11 bol ~~rfiyat e n e r aston olup o:madığını sor~ ~ "" 

BAŞMAJtALl!DEN DllVAlll 

En büyük '( 

dilerek muayene edilmesi hakkın_ dutu hakkında ibareler bulundu. h't 1 p yapan bir ·,ı.'n·.n 0In1a_·i:Aınr,_ kıt kR. nnıf, şa ı se avlofun z:nde bir ~1 "-" 

. a am o uğunu, baston ta~ımadığını. ., • "' 
.. a "'-" son defa gel!ş~nde dört be' ki- ... · •· l daki Kornilo!un talebini reddetme- ğunu ileri sürmüştür. d ld ilaat gcrlı-.d:~; ı sövıcnılştır. 

lerlni hHkiınler heyet.inden lsted_i. 1\tüddeıumumi muavini Kemal h t•" Ke-. a' Bnr tekrtr söz ılmış ve 
Reis S::ıbrl Yoldas ise mahkemenın Bora, Omerin şahslyetr meydan: 1 - k bl •o"ı•le demı,_tir: 

k o u r meyva paketini çırağın ta· ~ 
----' kararını şu ~ekllde b ldirdl: çı mış olduğundan Pavlofun bu _ H•kı'katte Ömer tarafındnn 

Uzakşark 
harbi 

zaferimiz 1 
şrmBBına dahi milsaade etmeyip ken-

(B~ı ı tntkJe) (-) Klrkor Tıbbı Adliye Se\.'kedUecek suaJinio Vti'it olamıye.catını söyle-_ d' 1 1 ·ııu U''" lzm rden b r m:ktup !!Önder:~me· 
ı ıs n n gl rd sunu ~öylem:ş ve rus-

Blrmanya yaylasına !':aidırmakt~-- Kornilofun talebi müdafaasına m ş ise de mahkeme, suaıtn sorul· çayı nereden bildiği hakkındaki bir nıi~Ur. Ömer f.,tanbuldan ayrılır-
( •·•,ı l ln<'lde) - dır. Çinliler Lashio • J\.Iandalay yo- taallôk cttis" inden Kir korun şuu- masına karar verıniş ~ıe ÖmE'r;r 1 d - ken ya•.d·ğı bu nıektubu Abdur-..,.-. . sua e e aıle.sinin a~IPn Izmit·ı olup '· 

. ·ı·t elle sarılmıştık. Hep lunu ümitsizce müdafaa etmekte, runda bir ckslkl~k olup olm•dığt- :::Hnnct;ız olup olmadığı hakk::rnda b'l•h K rahmana bır:kmt' ve o:.d n, .scıa. roltirı1Ü7.C 11:10 hl( y · a are ·ırıma glttlklerini, kend~-
. d geçen 2 sır1;ıı.rca zaman. ve Japon motörlü blrl'klerinin iler ntn raporla tevslkinc lüzum var. şa usu!un. mahlmatına müra- sinin orada dünyaya geJdi#'fni, bunun -:ninln ~ilpheye düşmemesi lçln bu 

harp ıc:ın ac mlllctlnı'z kati surette lemesini önlemek 1,..in Lashlo ctra· B ·na.cnaleı·h Tıbbı Adlinin mua- caat etmiştir. mektu•bu-n bila' hare Sel3miye oku. n dan sonr 1" lçJn rusçayı blld~ğJni söylemt,tir. 
. tş bsrışın tadına varmış, tındaki yolları ta1nc.mlle tahrip ey- ycnesinc sevkedilccektir. Şah~usuf şöyle demiştir: F'a"·lofun yanınd&k.1 kadın klm? mRs:nı Abdurrshrna.ndan istem ş-

~t~l~n~i~~setlnl ınsa.nlı&ın men!aat_ !emektedir. Bundan sonra çağırılan şahit Yu - eri pek küçükten tanı- Kemal Bora: fr. 
IC'rine &öre ~yar etmiş ve yepyeni Başlıca Japon hamlesi Sal ven suf Atalay, Beyazıtta. tütüncülük marn. Kenti' si ile banyo filin yap . .. Şahit, demL,ttr. Pavlofun ya· ı Abdurr.~hman de,. Kema

1
1 Bor

0
a-

b'r atemin öncüsil olmzgı aklına vadisinde olmaktadır. yaptığrr.ı, Süleymanla Abdurrah· madım. Sünnetli veya sünnets-z nında türkçe b!.len kısa. boylu bir ka.· c.ı.n bu sozlerlnl t~yıt etm ş, bu -
koymuştu- Yeni Delhi .. 29 (A.A-) - B'.r_ monı memleketten t2ntdığını, Pav_ olduğunu da bilmem. dından bahsetmiştir. Aynı ko.dmı d:ıı sonra, sahit Enver Baydarın 

Harp hastılıj'ın1n her ncvl~i bl· manyada Lashio'nu.n Japonlar ta. lofu da dükkanından siıara alır- Omer, Süle)"'Dlan le Abdurnıbnıaıta Abdurrahman ve SU'eyman da mev-' ifadesine müracaat edılmlc::t r. 
zlm kadar çeken yoktur. Bunye-_ rafından bombardıman e-dlld ğl ve kcn tanıdığını söyledi ve tfade9ioe hariçten Ynf'ktup gelJr nllydl 'l zuu bahBetmt,lerdir. L"Otfen Şcahitten En\·er Baydarın ifadesi 
ıni7. nefret ve ihtiras mikroplarına şehrin alevler içinde olduğu bll- şöyle devam ettt: Pavlof, şahide bir başka sua1 tevcih bu kadının eşkA.ll sorulsun. Aslen Kırımlı olan ve 321 dow 

k
•, r,--ı nihayet •ok şu''kür tam_ bir dirilmektedir. Abdurrahman Pavk>t'u tanıyor ederek, Omer, SUJeymnn ve Abdur 938 ••neı.;' ·de 
.~ ~ ır - ŞR.hit kadının ~işmanca ortadan ğumlu bulunan 'Ye .. · .. - · - · 

ınuafiyct kaza.nmt~tır. Artık hıçbir Çunking, 29 (A.A.) - .Japon - Bir gün Abdurrahman dük- rahn:ıana hariçten mektup ge~ip gel· .. birıız k'ısa boylu, beyaz v: gözlUklU Türk.yeye çeldiği.nl soyllyen En-
tırsat, hiç bir yem -atzımı~ı sulan .. kuvvetlerinin Lash'o varoşlarına kflnda oturuyordu. Pavlof dükkl· medığin~, gelmekte ise ne için kendi 

1

. olduğunu söylemiştlr. ver Baydar, manav l\.lehmet Gök-
dtramnz, hiç bir tchdt.t b•zi yıldt· ka.d;r ulaştıkları resmen bildiril- na ,geldi. Enaıa bir sigara istedi. adreslerıne bu mektupların yollanma.. ~enln yanl.!:da çtrıklık yapma~ta. 
ramaz. H!çblr oyun bızi gafil av. me:ktedİr. Fakat :Jlci derken (li) yı k&hn te- yıp Yusufun adresine gönderHdifinl SeUhMI '·ardann ıtadeı;t d"r. 0 da, l\1ehınet Gökçen n ıra~ 

l•kı• iiıffuz etti. Abdurrahnıana bu a. sormu-)'tur. Saat 17 ye geldiğinden mahkeme . . dH<t n 
!ıyamaz. tarafın lıiddetİ o-~ıt Yusııf \iıLralıat için 15 dakika tatil kararı dosine uyan l!adcsını ver_ e 

Go .. zlcrl kin 'çlııdc kararanlar&, damın bir Bulgar olabllece~inden ,,..., ise yalnız Abdurrah- p l f"" m•rlın 7 inci gil-
ti vermi' ve tekrar toplandıktan sonra sonra. av O ....,... 

bırbirinin mer~mını anlamıyanlara, arfıyor bahEettfm. 0, hiç b!r şey söyleme- mana. Yugo!llavyadan ve babası ta- şahit SclA.nıi Vardan dinlemeğe baş-\ nü en son defa _dükkiı:nlarina gel. 
birbirinin anlıyacaiı yolda dil kul. dl. Yalnız sigAr2yı alırken Pav1ofla raftndan açık mektuplar geldiğini ve lamıstır: dl&fni st>ylemlştır. Enver, Pavlo-
1 n;omıyAnlara, birbirinin baflna ö· (Ba.~c 1 Jn<'ide) <=> Abdurrahman btrb·rlcrine acayip Abdurrahmanın arkadaşı olduğu içln şa:hıt 33:> doğunlludur. I.stanbul 

1 
fun y;;nr::d 2 k1 kadını, şişman ka-

l tin yai'dıranlara, ln.sanhk binlerce _,!ddetli bir ta11rruz. yl!.pnu~lardır. Bu- bir halde btkışblar. Pavlofun di.ık-ı b~ mektuplrm kı-ndt adresine geln1e- Yüksek Ikt!Sat ve Ticaret mektebin- ra göz: ve kara. kaşh beyaz, orta
"''nedc özenerek ne kadar kıym!'.'t rada bil.~tük yangı!llar c;ıknu~tır. Ba.ş:- kf\n!n onünden ayrılmasını müte- 81nde bir mahzur gtinnediğinl bıldir· de talebedir. Abdurrahmanı ve onun d&.n kısa ve gözlüklü olw.rak tarif 
~ aratm1ısa heps\r.ı elbirltğilc bir ka b:r hava te~klli Trcdhelm Alman ftkıp Abdurrahman dı~rıya çıktı, mlştir. .. vw;ıtaslle de SU.lcyınanı ts1uyor. SOY· ctınlştir. 
k&ç senede yok etmlye uğraşanla_ ilosüne taamız •tmişt:r. Felemenkde bi!'den ştiphelendım, dükkanı ka- Tekrar ooz alan Pavlof: - lediğ!ne göre. Abdurrahmarda 9~0 / Pa.•lof yemek beyenınezml~ 
ı·ı. barbsrca btr kısag ruhunun hA.- i hava .alanlarına. \:e -Ga.nd'da bir elek .. µadım, arkalarına düştüm .. Bir de ı - Ben_, demiştir. 13eyazıttakı bu 1 senealılde Yülafek Tale~ yurdund& Envt:rden sonra şab~t Ahm~t K• 
kim olacağı bfr güne kavuşm"-Aı , trık santraline de taaı·ruz edilmiftlr. b;..ktım ki Azak sinemasının yanın_ adan1m dUkkA.nJle Azak stnemaı:tı ara.; arkadıı' olnuı~tur. B;r mtiddet sonra yE!l•r davet ed!Jmi§. kendisinin Tak 
kf"ndl taraflarının en üstün gaye~i ! Ko1on,-a. bon1halandı da Abdurrahman, ismini sonradan srndakl mesaft"yt bilmiyorum. Acaba. kendl~l oradan ayrılıntf, bİ'I" pansı- simde Taflan Jokar.tasını Js-Ietmek-
Ayanlarn 0ocıyar11k, hayret ederek· Berltn, 29 <A.A.) :Salıihlyettar. ö&rend·&-m Pavlofla konuşuyor. bu mesate. ne Kadardır? Sonra ~- yona çıkmı.ştır. tc oklu#unu ve kAnunusaniden ŞU-
~·akıyoruz. bir membadan bildir:liyor: 1 Yanl~rında slya.h mantoiu şi$1?lan· nim kendilrinden .!lg~ra aldığ'ımr söy. Bir sene oturan mhr6tir batın 22 ::tine kadar lld üç ,..ı~ 

\rflklt vaktt tarihte gezintiler y3· Kolonya. tı:ehrinde eı\11 ahalinin ca bır kadın da vardı ledltl sa.at, sabah, ögie veya ak1!ıam .h d Halk Partıst yur- b:r dükk:Anill.a Pavlofun geidtgını 
· · · · d ? Abdurra man a, - . . 

perak tattı veya acı hatıralar~ yok. bombardm1an cdılmesı:ıe bir muka· Reıs Sabrl Y~da§, şahide sordu: n11 rr · duna taşmmıJlrr. Bir gUn yolda Ab· söylemıştır. 
!anıağı hoş YC faydalı bulabllir1z. bele olmak Uzrre .;\lman hava kuv- - Saat~ hatırlıyor musun? Pa.vfof ı.·ııısu/un diikkinınfhuı kaçta durro.bman& tenadl.H' etml~. Abdur- Ahmet Kayalara. göre Pa.vlof, 
f•kat bunların hepsi birden blzlm vctıeri dün gece Ingilterede York - Hatırlamıyorum. sigara aım., ahman kendlsi~e beraber b!r ev her yemeğl bejenmlyen, garsonl•-
tr,: n dünün kötü Alemine mal olmu~ şehrine taarruz etmişlerdir. Bu akın - Türkçe ·mi En8li, dedi. Şahit, Pavlofun kendiııtinden siga- ~utmala~nı teklif etmifür. Bir pan· ra çıkışan bir adam okluğundan 
\t'ylerdlr. neticesinde mühim hasarlar kaydedil- - Ev~t, türkçc söyledi. ra aldığı saatin 6 ile 7 Rrasmda ol· . on bulmu;la.r, tafınmu;dıe.r. Bir kendisi ona hizmet etmek mecbu· 

Bf, daha bucilndcn yeni ~lemin 
ııınlıyız. Bunun biçtiler!, kıymetle_ 
ri, emelleri bamba~kadır. İnsanlık 
hesJbına öyle umuyoruz ki yarının 

miş ve blr çok yangınlal' çıkmı,tır. - Süleymanın ve Abdurrahma- duğunu, havanın kararmış bulundu- :~det !onra. da Abdurrahmanın riyetlnde kalml.Ştır ve bu sebeple 
n:n ecnebilerle aliik1'Sı oldUS'\lndan ğunu, dUkklnla Azak sineması Ua- , k t' ele gclec·"'ni söyledifl de Pavlofu t...ıwnolttadır. Pavlof, 

Fransa " Amerika 
bozuşuyor 

Yrni dUnyasınd& kuvvet muvazene· (Ra~ı ı incide) •=• 
ti ne ait oyunlara, silih yarı:Jarına habere gör~ Vişi hükUmeti, milttc. 
) er kulm1yacak, herkes için hak, f\k1erin herhangi bir teşebbüsüne 
'mnly!t, sevıi hükütn sürecek, ln. ı n1ukavemet cdiln1csirj temin mak 
rarıhğrn umumt menfaati esasına sıdile Madaıaıkara kuvvetli bir fL 
d:ı;yanurak prensiplere tı..n1 sayı• Jo cönderm'.ştlr. 
ku~~lacaktır. . . 1 Melbourne r.oıdyosunun bildirdi
\' 1 ur~ ı.arlhlndc bUl·Uk ba5arı?ar ğlnc &öre, l\ladagaskara giden de. 
•r, büyük Z<;fcrlcr var, bir çok niz kuvvetleri arasında 3 kruva_ 

hıth günler vır. FBk'lt bizim en zör vardır. 
hiiyük zafer günlcrinıfz.dcn, en twtlı Amerika ga:ıet-ekrı Vl-,.t'.re Jtiiıcwrıı 
h·ıt 1ralarıınızdan birl, me hur bir 1 edllorlar 
tarih 4limlnln; 11.Türkler, ellerinde- Ankara, 29 (Pk\dyo Ga t ·) 
k 1 ı-itrAtejl üstünlüiünü yalnız ve j Amerika Vhr.l .. ze ebesı -: 
:r ı 1 1 _, d 1 - ..- munase llerı 
. .o~z nsan ıgın .ı·ay a ve men ••- yeniden bir esrar perdesine b ... 
ti ıçın kullanıyorlar ve tarihten at. mQştür. Amerikanın VI 1 l ls~rün 
tl'.~lar~. emanete sadık kalıyorlar• ma günü mcınlcketine ~d.~ c; 1 cu· 
hukmUne varm•sıdır. A ik - onccekUr. 

T mer an gazctelerı Vişiye hti 
. ürk milletinin pek çok acı ııün. cumda d•v•m edl 1 -
erden, bir çok olgun tecriıbelcrden telcr Amerikanın ~rkar. Bu a:aze_ 

ion.r3 aradrtı en büyük zııfer, ta- gaskarı derhal 1 ala ~r v~ M~da
rlh·n ve lnsanııaın l:;le bu yolda mektedirler A :;g . e mes•ni ıslc
hiikUmler_:_nc !Ayık oJabl!mektlr. velleri H:ı:İ De~:::ı~~a ıen~z kuv. 

Daha dun, haklkl ruhu.muzu aor- nanması ile lı:.bl 11 . ~ ngllfz do_ 
m<'mC'k lçtn &öz yumanlar, bizi eri Leahy paurft!'ltr gğ~ ~a~mal..-tadır-
bayut~ lft:ralara hedef tutanlar dö U nu nıerlkaya 
rt'l • n yor 

ı nyının her yerinde çokluk ha_ lar. 
llnde bulunuyordu. İşte bugün 
Türk ınllletl tabii rolü ile tarih sah Lizbon, 29 (A.A.ı - Birleşik 
ne~lne çıkmı' ve bütün kin ve nef· Am~rikanın Fransa büyük elçll'.j:l 
retleri yenmek suretlle bUytık z• Am ral Leah:•, önümüzdeki pazar
frrlnl kendine has vckar içinde )ca. tesl günü hususi trenle Llzbona ıe 
ıaıımı•tır. Ahmııt EmlA YAL~_ ... - lecektır. A):'i tren l\fad Le -

'1 ·~ h.. am R 
Y nın ccnızesinl de nnkledecekt:r~ 

Bu da 

mem~eın ıı '<>6• -1d"'b "ddt • malümatın v•r mı? ttındek~ sokağın arasınd& 100 - 160 Omer, elinde bir bavul ile çıkagehnlf dilkk:Anına gen ·C:' u mu e z r-
- Hayır yok metre kadar bir mesafe bulunduğunu 

1 

odal 1 . d mn-ekkcp da- frnda ne baston kullanmış, ne de 
' · ' ve iki ı ev erın en '" 

- Abdurrahmanı bu vakad•n kendiı&inln dükkılnı kapıyarak Abdur- lredeki Abdurrahına.nın odasına. yer~ topsllamı§tır. 
sonra görüp kenditıine bu mesele- rahmanla Pavlofun arkaı;ından gitti- leıınniş ve bomba patıayıncıya ketdar' Pavtef Tsf'lan JıokantMJft& Mc: 
den bahsettin mi? flnl söylem!ftlr. ' _ ~ va b'r sene bu oda- gitmemi' 

· Jc·· yanı on vn ay ve. # 

- Ondan sonra bir defa Abdur- Pavlof denıl,tır ı. da misafir kalmıştır. P•vlof, 3ahidİn bu ifadesine ttl_ 
rahmanı gördüm İçeri ..,.;rmedcn - Şrihit, bırleştlrUmeıntz ~nra.sında. I 1 raz etmiş, kendisin-in Taflan lokan. 

• eı• , . tt· ()mer ort.Adan k&ybo uyor 
bana hal ve hattr sordu Ben de bizi gi::>zlerile takip e ~tini &öyleml4 .d sönıestr tasına bi-ç aitmediğini söylen1if1 bi-
k · - · k"'· k Omer 15 kA.nunusa.nı e 
endısinden ömerin nerede oldu- idi. Şfmdl dtlk u.ııını a.pıya,rnk blz: ı . • . ek !$mire gi· naenaleyh bu iladeyi kabul etmı. 

ğunu sordum. o, ömerin ha,gta o1- ta.kip ettifini <Ve Uç dört metre me- tatitınden ıstlfade ~er söylenıiııj ve yeccfini bildirmiştir. 
dugu için fzmire gittiğini söy1edi. sareden konu,tuğumuzu gördüğünü dlp . der.se çahşac~ınıkaybolmuftur. Berber ~ırafı ne «tlyor'!' 
Pavlo! hakkında bir şey sormak söyJUyor. Bu da yeni bir kldia... hakıkaten ortada ında. inf'ill.k Son şahit olarak berber çırağı 
aklıma gelmedi. Reis Sabri Yolda,,. aradaki bu far- ı Ondan so~ra da .,ubat ay Moiz uz..enn ifa.derine müracaat e-

AbdurrHJna111n M1a1J kı şahide anlatırken söz alan Kemal hldisesl oım~tur. ··ıe dilmiştir. 
Söz alan Abdurrahman· Bora, cu>hidin eski ifade!lnt okuttur- Rcis·n sorduğu bir suale, So y~ I U I I 

· ..,.,....... ·· Abdurrahm&nın o Mo z ze, maznur.· ara ayrı ay-
- Acaba:, dedt, Ömer İzmire git mak talebinde buluıımuş ve okunan '1" tt, Omer v~ .. U en şahit rı bakmış, yalnız Süleymanla Xor· 

meden Yu!'ufa kendisinin İzm;re ı bu ifadede 9allidin dükklnından çık- dts1nda tanıdıgını soy Yalnız bir nUofu tanıdı~ını söyliyerek biJdik-
gldip gitmiyecejinden bahsetmiş mıyarak maznunlanıt arkalarından SelAml, Abdurrahmanın y ı« .. letiııi şu şek'lde anlatmk!br: 
midir? be.ktıfı anlaşılmıştır. defa Süleyn1anla beraber vat. a JÇ ·v 

- - ı· SijJeynıan Kemtlotu lna.ş ehnı, 
Yusuf: Aradaki fark şahlt1.en ıı.oruluyor t:kltrin: bi1dırm ~ ır. .. b 
_ Söylemedi dedi Çünkil söy Reis Sabri Yoldaş, bu !arkı şaJıit· Reisin, Süleyman, omer ve_ A • --: Blr sabah, §eker bayramına. 

leseydi Abdurra,hman~ Ömeri sor~ ten sormuş. Yusuf, dUkkAndan Azak durr~hmsnın bilfı,as3a ecnebıler~ bir ı~i a:U~ kala. saat 6 buçukta 

m'Y ı-- k 
1 

d sineması Ustündekl soka#ın görtllmi- görüşüp g&Uşmectlji hakkı:'ldsk Kort~~ıor dukkAna geldi, kalfalarJn 
· a uzum a. maz ı. . ft vfl.l> d ·· kk:tnda olup l d 11. 
Abdnrrahrnanın a'"'Ukak sorvyor yecetını, ifadesinin zapta yanhf geç- su&l·nc şahit Sel3mi men c~ Ö 

1 

u . . . 0 ma 1• 1nı sordu, 
Bu sefer Abdurrahmanın avuka mit olduğunu bUdlrmiştlr. ver:nis1 yalnız Abdurrahmanl~ 

1 
• .. yok• dc~~m, gıttl, az sonra da Sü_ 

tı Şakir Ziya söz a.Jarak şahid n~ Bu ifadeden 50nra Pavlof tekrar rnerin konuşmalarından komun~ lcy~a~ ,c\lıkkAna geldt. Elinde bir 
Abdurrahmanı nı!: zamandanberl uzun uzun rusça izahatta bulunuyor· mc meyyal olduklarını, fakat A paket . .'ç.nde usturalar vardı. Bun.
tanıdıtını ıı::ordu Yusufun yedl se du ve tercUmanın söyledlt~ne göre durrahmanın ilmi met<><;J1~rla kok 1 ları ~\lkkina bırekaea,iını söyledi. 
klz stı>edi; tan;rım cevabına kar~ şahidin ifadesindeki mUbayenetıerı or münlzmclen bahsetmeditını, o~ca Kcr.d ~fn~~ dahe evvel çal11tıtım 
oı da şu U du taya koymak U;tiyordu. bir telk'n neticesi bu fıkre sap ""1• Marse =ber salonun<la kalfalık 
, sua sor : cttlilnl biliyordum 

-Bunlar samtmt arkadaş Olduk. Sabri Yoldas. mUbayenetlert mUda. dığını anlatmııJhr. .. . . · .. 
\arına rıöre ac-b -- kk'll · 1 faaname&inde biklinneelnl :!öyHyerek Pa,·ıot Omern mt1&lünıan ol•P •Pek • dedim, Suleyman paket 

• " a muc ı rnın s - er bıraklıktan sonra. .J.nkk6-~ 
yası kanaati hakkında bir şey btl- mahkemenin. Pa.vlo!un susması hak- oın1adıiın. s•rH.J· k& k K . """ . ı-uın çı· 
mekte mid:r? Acaba Von pa_ kında karar verdıflni oöyledl. P.vlor, Sel~mlye de ömerln sün _'.:___ 'ü'! ... omılof tekrar ıçerl girdi 
pene suikast yapılmakla harbin Çatrı:an şah~t _Feifti Kadri Çay, netli buhlnup bulunmo.dti:Jnı sor-

Diye birbirlerine seslendiler. SUley-
blr sene içinde b. tece&:ini söyiıerol~ verdiği ıtadede, ~Uleymanı tanıdıfı- mu§, şahii: man, Kornilofu tıra" edece.ıı.ını eöy-
mldıir? nı söyledi. Kendısl Marseı berber - Bilnl:iyorum.. T 6 

d ledl, Ben, kendıo:inln dtlkklnda ça-
Avukatın bu sullline reis S•brl salonunda ç&lı~akl& 11'. SUJcyınanı Diye cevap wırmiıt·r-

b rbc t B·~un ü-rlne IÖZ alan A.bdur- lışnadJtını, btnaenaJeyh ustalarımın 
Yoldaş cevap verdi: 939 senesinde bu e r sa onunda ... u ~"' bana kızacağmı bildirdim Lse de ıs-

- Ömer, müekki11nlze bile bir tanımıştır. suıeyına.n, blllhare bura- rahmanın avukatı Şak~r Ziya de. rar etti, ra.sı: oldum. 
şey söylememiştir. Nerede kaldı ki dan çıkmış, Ankaraya gltm!9, Bil&- mlıUr ki: 
Yusu1a söyle3ın. hare 941 de lztrıll olarak lttanbuJa. Ab4Yrra1tmuı11 ,,astflart KorıtUon. Süleyman Mr yNanc• 

Pa\·tervn l!UllMerl dönmu, ve iki defa berber salonuna - Şahitlerin sözleri hAd :~ntn dil konu.pnupar 
Bu sual ve cevaplardan sonra, uframu}tır. tenviri ve müdafaa bskımrndan Tıraş olurken Korn.tlofla SUJ~yınan 

Pavlof bunları rusça.ya tercüme et-.. Süleymanın tıra' eUJğl mu.,ıerı çok kıymetli olacakbr. Bunun ;t":- bir ecnebi dil Ue aralarında konuf-
tl!'tli ve pbicle !!il -ıı tevcih etti: kim! bir kaç sual soracatım. Sellnıl, Ab tular. KornUof tır~t"" sonra SU:ey-

- Abdurrahman, Süleyman ve Verdlfl ifa.deye göre, F~thJ, bir durrahmanın karakterin! tanımış mana yirmi kuntııı verdi, o da. bu pa-
Ömerln üçü beraber dükkinında a.kşa.m mfu;terilcrl tıraş ettiği ko•tu· olacak. Acaba Abdurrahman ya- ranın on kuru.şunu kasanın üzerine 
sık sık toplanırlar mı idi? ğunu s&ğ1am bırakınış, ertui sabah lan söyliyen bir adam mıdır? Ab- bıraktı. Dıfer on kuruşunu da ken

Şahlt Yusuf, dükkünın dar oldu. döndUtü zaman bunun bozuk olduğu. durr~hmanl'n. ekonomi politik hak. disi ııtldı, Komilof dUkklndan ayrıJ
tundan Abdurrahmanla Ömerln nu görmüştür. Sebebini çırağa sorun- ktnd'.'ikl bilgts: hakkındA mal(lmatı dı! .. tan bir müddet sonra da SUley· 
hazan beraber ıeldikler'nden, fa_ ca, o da, sa.balı erkenden SUleymanın var mıdır? Abdurrahmanın s~r. tnan usturalarını topladı ve dükkAn
k:at sık sık eelmediklerinden, her dükka.na geldiğini, birini tıraş elti· hoşluk g!b', başkasına iftira glb' da.n Çıktı. gitU. 
Jçünü b:e hiç bir zaman bir arada tını ve koltuJtı.ı onun bozmuş oldu- bir ruhi hale-ti ın~~:cut mudur? Bu ifadeden sonra mUddeiumurnı 
gvrmt'rllğjnden bıthsettl. ğurru söylemişt:r. Abdurrahmıııından Almıtn elçlsi bafmuaVini Kemal Bora. f&hlde, suç-

SW.,,.na.n düldo\• bavul HA.kim, Fethiye şu suaıı sormuf· ı h::1Jtkında tat!l· ed:cl bir 1Af duy- lu aa:otlwları yMnız bD'&kıp bırak· 
bıraloru, mı! tur: 1 mu~ ve onun elinde yabancı pro· ına.dıfuu sormuş:, o da, aıc&k eu re-

Pıwlof, tekrar şahıdo, Süleyroa- - SUJcynıan dlikkAnda çaltfmadı- ı pagandaya ait bir r şale, kitap ve- tinnN< ıçln onJ&nıı yanından ayrıldı-
nlıl dllldı:inı:na ııeWJı bavul bıl'&ktp ııma. &'<>re, çırak onwı bir mlll}t«IJrl lJ8. mecmua .;:örmüş nM!dftt? Pır ıııt;4ı riııt±'· 

s 

SİYASİ iCMAL 
Madras teklifi 

Y•zan: M. B. ZAL 

IL.Ji Jndlstan ı,ı. h.'\JA güıriln on 

U---U ınW~m rneaelelert arasmdıM.hr. 
Bu n1~eleıl1e Jkl yeni 'e mtdum gc
u,me bcllrml,tır. BW11o.rdan birin .. 
cisl, Slr Stafford CriJ>J> 'tn: «Hint .. 
lUcrfu k11,..,ıhk tel>:Mfierl ne Is& elin· 
leınrğ\! Tı.1zır17,.ı> clcrôcsl<lir. lklno~J 

do J(intliiı~r a.ra'lrnda ('ladras) tek
lifi di.\·e !·enJ bir hareket peyda ol
nı;..sı "<' Jlllı.lüınan çokiuj~u Uo me!'ı
kUn ol.ın YC!"J...,:·in a3ır1 b·r \.'81'hk 
kurm:ı:;ı haJd(tndal<i (Paki9tan) 
proJC- inl1l lliıttJU,-r ar~ ınd& ımtuz

lu tarnflarlar kn7.anma ıdır. 

Est,•r lfiıı.tlllPrl<' ,,h,..Iumae&a.rın 

ara..,ı buJunur-D. lnıtJllzlcrle bir an
ıa,ına··a \8rıJına"'ı da kola,,-ıa,ır. 

JJint1'll'i'!lrn hir kr .. rnının uadık
ları nülli hlrlif< .Yı.lriır bir s»eu~lp 
d":{ilıJir. o .. nı~lnh &lh al,ında blı; 

bu .. i'ltf"rnl tt"ı·rhbe ettik, yUrimıed.J. 
1·uı;o .. ı"' l:I d.ı o.)·nı h·ıh\h yokla. tec 
rilb<''<•:- :ı .ıı,tı. 11 rhirl<•rinden ayrı 

\:ı,.ıd .. lar ta 7ıyan uıH .. uriar, Ulele.t 

'~ !'lttnf bir b!r'ık kurmıya çaı..,acak 
~·crdf' On ayrıhjt'ı a(ıkça. katıat ~

rpJ; hayatlarına ona. göre duzen ve
rirlcı1H' <' birliği bir feden.ayon 
çer~·e\ e.-..1 l\"htde ararlarsa en doğ:ru 
ve nıneli ,·old:..tn gihHJ'} olurlar. 

Oyle görtintiyor k llindi!!lltandıı. 

yeni bir ruh uyannu~trr. Yakto va
kitlere kadar nıuht.elff un8ur1ar btr
bl.-lerlnln elini hlslerJnl :ıedelemeği 

m."\r.fet K.ayarken, 29 mart günü 
Illndlstanrn her tarafında. Hazreti 
Muhammedin doğduıtu glln, Hk de
fa. olarak bJr :\Jli.ır,IUman bey.ıamı 

diye değil, bUtlin halkın müşterek 

bayr:unı di3-'E' kutlulanm.şttr. Meeu
~iler ,.e hırl-.tlyanlar da Mömlüman
la-> la beraOOr binlerce k!lrlllk top
lantrlo.r yapn11,ıar ve HaxreU Mu
hamn1ede ln"lanllğın ka.rdeşlltJ ftk· 

rine ve ban' Jdeallne pek ook: hiz
ınet etmft} hö3'·ôk bir fnllan adaıtile 
say~ göıııtemı.,lerdtr. 

Hlndistanda uyanan bu toleran.i 
ruhunun, bu uıcınlekf"ttekl 889 mil
yon ln&t\..R ar&Mna, 8henkH btr ha.
yat konılo'1861nı. t>Ok ook hlzınet 
ed.,..ğ'ı ,,ııplte&l..ıtr. 

Belediye tevile çalışıyor 
(Ba!Jı 1 J...tde) () 

telefonda Kooper•tıfc bu yolda. er
zak verildiği tamamlle tekzip olun. 
m~u- Sonra galiba bu şekilde te. 
vll daha münasip görüJn\ljştür. Be
lediyenin notunda erzakm muay_ 
yen müesseselere tevzie rıtaftsus oL 
dul'u ıtöylendls:ı halde son ektctı~ 
mız mnlQınata J:öre gazcte.lcrdekl 
neşriyat üzerine bu erzaktn alın. 
m•~undan vaz.;eçiJm.tşttr. 

Ol:.S, resmt müesseselere erzak 
tevzii için neden kooperUlf cıbi 
bir vasttaya ihtiyar: duysun, neden 
çifte çifte nakliye masraf ve ltütfet 
let'lne lh>tlyaç görülsün? BteT l>e;
hangl blr sebeple ihtiyaç duymuş_ 
sa ve bu şekilde tevzii faydalı göt
müşse neden kooperat:f sonradan 
erzak ·almaktan vazgeçmiştir? 

Öyle senıyoruz ki belediye me
murları kooperatifi etraf<ndl>kl an. 
la~ma.mazlrk kaynnklerrnı tasfiye 
etmek çok doğru bir h<ırekct olur. 
Bu kooperatıf ım\iyazlt bir miles. 
sese midrr, cidden belediye rne· 
murlımnm bir lstlhllik koopcratlli 
midir? Kooperatif adı alt1nd& hu_ 
aıs! bir şirket midir? 

Yıy,,cek işlerinin bu k_,, na. 
zlk bor manzara gÖ8len:l>ğl bir sı
Nd;ı ı.u noktalar apaçık halledllml. 
ye ""'htaçtır. 

~man Komflotıa tü:r~ 

kotnı,f:ttkonu 9fty1Uyor 
Silleyman. Motztn itade81ne itiraz 

etmif, kendisinin Kornilotla ya.bancı 
btr dtJ ile kontı,madığlnı, bffftki:s 
torkçe Kornilofttn kendıstntn Abdur
raiımanla suıtanahmette buluıf}tlp bu
IUfmıyacakları hakkındaki Stlaline 
yine tttrkçe cevett- ckdiıfinl, aynca 
?\lotzin sıc&k su get:rmek Uzere mut
fağa gttti#l zama• Konıflofa 'ba»ulda 
katmıf olan Sıl'J> komtlnisöerine ait 
veeıka.yı dıı verdlf:nı SÖylemiştlr. 

Molz: AiJtaı, dt>ll <le.flllm ne 
konll,toJd&l'lnı dttydum 

Moiz:, kendieinln ne a.ptaJ, ne·de de
lf olduf'.t\ınu söyJemlş, Slliey:manla 
KornUofun b:r yabancı dfi Ue konu~
tuklarında rsra.r etm~Ur. 

Korntlof, Moizln 340 doğumlu. kU
çUk btr ı;oc11k oldu~ndan, ke~i
nln bu v&kayı aklında tut..&mıyaeafın
dan bahM!le ~IO'lzin fadatint reddet.
mittir. 

Hlkfm, Ş:P.lıitlcrin bitti#tlnı eöyle· 
mlış ve hundan evvel Pavlolurı aöı: 
alma!.. ietedifine tşaı·et ederek n~ 
!!Syliyecek lse söylemesini büdlrm.1'· 
tir. 

Pa.•lef iki b~uk """tllk .-.,.. 
&onnak l"i'tlyor 

Pav!ot, ylne TUrk usulü muhake· 
mat kanunıarınin maddelerinden bah· 
setmiş, kendisine söz verilınedlğin
den 'ikayette bulunmu.,, Sllıe,man 
ve AbdunarunMa ilti buı;ult aat 
kadar sllr~bllecck sualler tevollı et
mek 1.stedlğint söyle~niştlr. 

Hlkim, saatin 21 olduğunu mesai 
saatinin geçmif hulundtl~unu bJıldi· 
rerek IıKanbuldıın gelen fOlutlerin 
masrafları :l)n-ı Kendi.'eM.ne veril:n<'sl 
IA.zım olan paranın karar altına alın· 
dığmı blldlrtn"I ve muhakaney! Y"' 
lll).11&oalı •aal 9,SG a. taıü<"" iP 
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VATAN 

Baş,diş, nezıe·, grip, romatizma 
Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

(ıı:ı,t 1 incide) (o) 

nın ya~y1"I tarzı üzerine pek az 
müessir olmuştur. Pearl Harbour ... 
danberi ordumuzun ve lıahriyemi· 
zln mühim kuvveUerinl meınlelre.. 
timizden binlerce kilometre uuk
ta bulunan üslere ve harp cephe-
1erine yolladık. Harp imalatımızı 

süratleştfrdik ve bu imalatı endüs. 
tri kudrethniU, m'lkine deha.mızı 

ve lktısa<ll teşkllAWrıızı büyük bir 
imtihana t3.bi tutan bir ölçüye çı~ 
kardık. Amerikan harp gemıleri, 

şimali ve cenubi Ailantlkte, Akde. 
n:zde, şimal! ve cenabt PJsifikte 
muharebe etmektedirler. Amertken 
kıtaları cenubi Amerikada, Gro
enland'da, İzlandada, İngiliz ada.. 

İCABINDA GÜNDE 3 KAŞI!: ALINABİLİR 

• larıoda, yakın şarkta, orta 181"kta, 
uzak şarkta, Avustr<ılyada ..., Pol
sifıkin bir çok adaJsrında bulunu~ 
yor. 

Avrupa cephesinde Rus kuvvet. 
teri diler bütün Birleşik devlet. 
lerden fazla düşman askeri kuv ... 
vetlerinl tahrip etmişler ve etmek.. 
tedirler. 

Fransanrn nazller tarafından iş
gali esnasında Birleşik Amerika,~ 

jstiklAlinl kurtıarmıya, Hürriyet, 
milsavat ve kardeşlik prensiplerini 
yeniden kurmıya çalışacak olan bir 
Fran~rz hükômeU göreceğ:nt ümit 
etmic::tl. 

Btrleı;ılk mt11etler icap ederse dün
yanın herhangi bir kısmında Fransız 
topraklarının MJıver tarafından a.s
keı1 maksatlarla kulla.nılmaalna mı\nl 
olmak için tedbirler alacaklardır. 

IyJ Fraun; halkı Blr~lk m111etlertn 
Almanya.nm, ltaıyanın ve Japonyamn 1 
kara, deniz ve ha\·a kuvvetlerine yar
drm1arr dokunmMTia8l lçıl.n bu top
N klara kar111 böyle bir harekete geç
n1t'k le p edecef1nl all'layacaktrr. 

Tayyarelerimiz bugUn Fransız mtlıı 
temlekeleri.nJn mUdafa.a.sına yardrm. 
etmektedirler. YaJnnda Amerıkan 

uçan kaleleri karanlık Avrupa kıta
sının hUrrtyetl i<:in çarpışacaklardır. 

Türkiye 1$ 
laftaplan 1042 lkl'aml111 plil .. 

BULIVACA 

Soldan sağa: 1 - Bir sebze; 
Bağlama edatı. 2 - B ir bina; Bir 
hayvan. 3 - Hamam; Zamanın 

kıc::ımlarından. 4 - Tersi: Şeffaf 

bir madde; Engel; Söz. 5 - ince 
kalbur; Ayağın bir kısmı. 6 -
Kfı.rın ~ksl; İslfimın şartlarından. 
7 - Bir nevi şeker; Ruh. 8 - Bir 
sebze; a:r hayvan. 9 - Btr din:n 
sal.k'· 10 - Sanat; Akraba toplu. 
luğu; Bir hayvan, 11 - Fenn; Ter 
ti: Zendost. 
Yukarıden aşağıya: 1 - TaUı 

bir madde mübayaa etmek. 2 -
B~r spor; İlgi; Bir nota. 3 - Yara. 
4 - Bir edatın kısası; İri beygir. 
5 - Ziya; Renkli O - Naaş, Renk 
lerden b'.rinl havi. 7 - İsale eden; 
(Kedi) nin üç harfi. 8 - Vücudun 
bir kısmı. 9 - Bir nevi zeytin. 
10 - Ateş çıkaran.; Tersi: Bir 
memleket. 11 - Karı. 

Dl;NKU BUI31AOANIN HALLI 

Soldan sağa: 1 - Ka.riha; Ca ... 
mi. 2 - Emel; Slav. 3 - Rahat. 
lam•k· 4 - Ezan; Nil. 5 - Vo (!· 

Alman ve It&lyan milletlerinde na
zixm ve faşizm dAvasının Umitslz b'.r 
d:\va olduğuna dair gittik~e köklqen 
bir kanaat mevcuttur. Cenub111. doğru 
yapı!an Japon ileri hareketinin dur
durulduğuna inanmak için kuvvetli 
Febepler mevcuttur. Avu11tr&lya Ue 
Yeni Zelanda ve daha. bir çok toprak
lar taarruz hareketi lçln birer iliı va
zife11i g&eceklerdir. Japon ileri ha
reketlerine ratmen çan.Kay-Şek: or
dularına. tayyare ıı.. cephane gönder
mek çarelerini bulacağız. Japonya 
ka)'lplannı hı.setmeğo be'1am1'tır. 

Hatta. söylenlldl!lne göre Japmıyada 
bir~t Tokyo ve Japon harp endilstri-
81.ntn dlter ba.flıca merkezlerine bom

b&Iar atmı,tır. 

11.EŞD>ICLU: 2 Şllb&ı. 4 Hayn, 8 Ap.tea ' _..,rt. tarlhlttlo4o yapııiu 

Uü~ 

1 - - - = 2000,- lir• ·~ • 100 • = 4-000,- • 
1 
ga); Adana. 6 - İnat etmek. 7 -
Çi. 8 - Onur; Pas. 9 - El&; Ezik; 
Le. 10 - Fa; Ayakabı. 11 - E· 

Ent18'1}'on aleyhindeki programdan 
bahseden Ruzvelt bu programın Bir
l~lk Amerikada herkes Uzerlnde bir 
tesir bırakacağını aöylemlf ve sözle· 
ri.D.e ftiyle devam etmu,tir: 

Ate>/ altında bulunan Büyük Brl
ta.nya ahalisinin cesareti bu adaya 
~tunmak. imkAnını vermiı} ve 19t-O 
ja. Hıtlerin harbi kaza.nmRınna mlni 
olmu.,tur. Londra Coventry ve dtğer 
ı:ıehlrJerin harabeleri bugün Ing-iliz 
kahramanlığının en matrur A.bidele
rinl t~l<il etmektedirler. 

Ruzvelt netice olarak şöyle demif
tr; 
Amer:kanın harp gayreti Ameri

kan hırilltiyanlığına hiyanet eden bir 
sürll gürUıtUcü hain tarafından teh
likeye dtişürUlmtyecektlr. Kalpleri 
ve ruhla.riyle Hitıeriz:me. meyleden bu 
diktatör namzetıerı cumhuriyetin 
kendilerini taklit etmesini tatemckte. 
dirler. 

De7o§hl BaUıeYladıD : 
2 Mayıs 942 eumartMI günü •aat 

16 da Halkevtrnizin, Beyoğlunda Is
UklAl caddesinde Nuruz.iya sokağın
da Parti blnaeındakl salonunda. Sair 
Asaf Hı\let Çelebi cMUcen-et ~lir.> 

mfvzulu bir konferans verecektir. 
Herkes gelebitr. 

Radyo, 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

SABAH 
7.30 Program ve memleket saat 

ayan, 7.33 Mllzlk: Hafif program 
(P;.), 7.45 Ajan.• haberleri, 8.00 
Müzik: Hafif programın de\·amı 
(Pi.), 8.15/8.30 Evin •aatl. 

ö(.;LE 
12.30 Program ve memlel<et 

saat ayarı. 12.33 llUzik: Kadın~ 
!ardan fasıl 'arkılan, 12.•~ Ajan.tı 
haberleri, 13.00 MUz1k: Fa.~nl şar· 
kıları devamı, 13.15/13.30 Ko· 

All:~AM 

a • ltoO • = 3000,- • 
z • 750 • = ısoo,- • 
' • - • = 1600.- • 

lD • ~ • = 2500.- • 

Bir Amerikan ayan 
azasının Türkiye 

hakkındaki beyanatı 
(B~ı 1 incide) X 

vam ümidinde bulunan Türkiyenin 
Alma:n şarka dogru rilyi.sının ger
c;ekle~mesine son bir engel oldu
ğunu ve Alman taarruzunun başh
yaceğı söy\enmekte olan ilkOOhar 
mevsiminin geldli:l şu anda Alın-an 

yanın mutadı o1duj:u gibi diploma_ 

tik ve propaganda taarruzlarına 

başl;dığını kaydetmiş ve fakat bu 

prope.gandaların Türkleri şimdiye 

kadar ne korkutmuş, ne de aldata
bı!mlş olduğunu ilAve eylemişiir. 

M. Pepper, Türk devle\ adam
larının 'tidal ve nezaketi azim ve 
katliikle karıştırma.yı pek ıyl bil. 
diklerini ve beşinci kol faaliyetle
rini şiddetle tenkil etmekte hiçbir 
tereddüt gö$lcrmedikleri.n1 söyliye 
rek İnönilniln her tür1ü arazi vaat 
!erine karsı hudut haricinde b:; 
ksrış yer i~temedlğ'.nt söylediğini, 
hahr}atmı, ve Avrupa. tarafında
ki Türk hudutlarında Alman or
dU[l:U bulunmasına, Ç~nakkale Bo
tazının hava tehlikesine maruz 
kalmasına. rağmen Türklerin hiç. 
bir suretle boyun eğmcdıklerJni 
l!löylemiştlr. 

Pepper, InönU'nUn c.sebı:ttk&.rhğı

mıztn sırrı. hakkımıza riayet oluna.
cağına. imanımızda.. ba.,kalarının hak
kına rl&yette ve vatanın mUdafaa.sı hu 
&usundaki katı azmimizdir> dediğini 
zikrettikten sonra, Amerikanın kira
lama ve borç verme kanunu 11e Tür
klyeye hayli mllhlmmat verdiğ'ini ve 
Almanyanın bu mUdafaa hazırhğını 
Tilrkiyentn kendisine meydan oku
ma tellkkl etmesine kar!)ı Cüm· 
hurrelsinln cblze tecavüz niyeti bu
lunmıyan memleketler hazırlığmıız
dan endt.,e etmem<!lidirler. Bunlar 
hakkımızı muhafaza etmek ısted:ği
mtzden doJayı biz: tehdit edenıezler_. 
dediğini ha.tırlatmış, Ttirklyenin ta.
arrun karfıkoymak azmini Inönli
nün ehemmiy~tle belirttiğini ve bU
tUn karannın An1erika için önemi 
Uzerinde durdulc:tan sonra sözlerine 

50 • 50 • = 2300.- • 
200 • :ı:; • = şooo.- • 
:ıoıı • w • = 2000.- • 

Çalınan yüz altmış 
bir bin Hra 

bulundu 
(Ba.'1 ı loclde) + 

yold:\n c:ıkarnu~tır. All Arkah&nlr 
bundan başka. lAAtikleri pa.tlabnış ve 
arabayı orada. btrakarak biraz Heri
de ayaAından nyaY.ka.bı ve ço!'apları
nı c:ıkararak atmış ve kendi yUzünU 
gözUnU tırnaklarile ve etraftaki ça
ltlarla yırtmI~, kanatmıştır. Yaptığl 

bu kadarla da kalmamı,. po..cıta tor
ba.<;;ınrn Zincirini sökerek ~ilerini b~· 
lamış ve yüzü koytın yere yatmıAtır. 

O esnada BafrRdan Samsunıı gel· 
mPkte olan hRytar mUrtürU vaziyeti 
dehşet içcr,şınde g-örrni.t~ Yf'ı Ali Ar
kahanlının yardımına kCMpnuftur. 
Baytar mUllUrU, Alinin yanına. yak
la~tı~ı Etıra<le. .Ali inJem~e başlamı~
tır. Baytar mUdUrU derhal Kurupelit 
jandarma kolunun t~lefonıı He h:idi-
seyi Sam5tın vıııll.8ine bHdirmilJtir. 

Vali, emniyet mUdUrü \'e jandar
ma komutanne birliktE' vaka mahal
line y!'tişmişt:r. Yttpılan tahkikat 
l"onunda All Arkahanhnın otomobilde 
yalnız buhınu.';'U, yanrna. ~otör alma
yıı;ıı ~Upheli ghrUlınilşttir. Buna ralt'
men mUtf"ahhit yapılan .sorgulara, 
yo1da ~evriltiiğinl \'e mtitcarrıztar ta
rafından llı\çtı bir mendil Jcoklatıla-

rak bayıldığını Ye ondan IK>nra geçen 
h:'\di5i~lerl bilemedi)tini anlatmıştır. 

Uyandığı zaman ellerinin ba#lı bulun
du~ur.u ve para bulunan paketin c:a
lınmış olduğunu gördUg-tlnU de ilH.ve 
etmişt:r, 

Buna ra~en ,uphe 'Uzerine ala.ka
lılar tarafından Samsunda yaptlan 
!Orgu ve ara11hnnalar neticesinde 
para, saklı bulunduğu ROba i<;-indc 
bulunmu~tur. Suçlu derhal tevkif 
edilerek meşhut cUrUmler mahkeme
sine sevkedllm1ştir, Yapılan duruş
ma ıı;onunda Alt Arkahanlı 4 !K'ne 
altı ay 10 gün hap .. e mahkOın edil
miştir. H~ıdi.o:ıeyt duyan halk suçlu 
mahkE-mevc götUrtUüp, g<'tirilirken: 1 

(Kahrolsun, devı~t nu:ıhna ihanet 
edenler. Yaşa.sın chnıhurtyet adliye
si) diye gösteriler :rapmı~Jardır. Bu· 
lunan paralar jandarmalar va.eıtaıılle 
Bafraya göndrrilmi,tir. 

fU suretle son veı·mı,ttr: """'' ____________ ..., 

nln; Kıtpama. 
Yukar1daıı. aşağıya: 1 - Kere • 

v:z; Ere. 2 - Amazon; Alan. 3 -
Reha; At. 4 - han et; An. 5 -
Ney. 6 - Asla; Uzak. 7 - La; 
Amerika. 8 - Cam; De; Kap. 9 -
Avanak; Pa. 10 - Kin; Çalım. 

11 - İt; Lamise. 

BORSA 
29 NİSAN 9i2 

1 Sterlin 5,22 
100 Dolar 130, 70 
100 İsviçre frangı 30,03 
100 Pezeta 12,89 
100 İsveç kronu 31,16 

llSHAl\l ve TAHViLAT 
ikramiyeli ~o 5 933 Ergani 23,ıa 
Sıvas - Erzurum 2-7 19,65 
941 Demiryoiu 11 19,70 
Aslan Çimento 16,55 
Ş<1rk değirmenleri 5,80 

Vakitsiz ölümle 
mücadele 

(Ba'ı 2 ncido) X X 

davl yolu derhal cerrahi müda
haledir. 

D.R' an ser. son devresine geldi. 

~ ği zdman kurtuluş ümidi 

yoktur. Ifalbukl ilk devrelerinde 
röntgron, radyum veya ameliyat 
ile tedavi edilebilir. l\fldenizdc b ir 
rahat.sızl:k, muanr.it bir kabızınız 
var:sıa, yahut vücudünüzün her
hangi b~r yerinde kapanmıyan 

bir bere, düğme gibi bir şiş varsa 
hemen doktora. n1üracaat edin1z. 

Amerikada kazadan ölüm pek 
çoktur. Böyle k•u;.lara kurban 
gitmemek için biricik yol basiret .. 
ten ibarettir. 

Vaktinden evvel ölüme sebep 

olan bu ka.ra kuvvetleri tetkik e_ 

derken görüyoruz ki, bunların 

hiç birisi sakınılması imkansız fe. ' 
laketlcr değildir. Tabii ömrümüz· 
den bo~una feda.k:irlık ederek bu 
dokuz sebepten birin: n kurbanı 
olmzmızın sebebi, tan1amile kcn 
di ihmalimizdir. Hcpim~z neşe v~ 
~ıhhA.t ic;"inde uzun seneler yaşa_ 
rnok iıt;terlz. Fakat bu yaşayı§ı na_ 
sıl lcınln edeccğ'mizi düşünme. 
yiz. Doktorlarımıza ancak hctsta 
olduğumuz zflman, hattA hastalı_ 
t:ıınıı: tedavi cdilcmlyccek kadar 
ilerlc-diği :taman müracaat ede
riz. En cs;5lı ve tabii saghk yol_ 
larını ıhmal ederek gayeye var. 
mak isteriz, ~ok tabii olarak ta. 
v3ramayız. 

"/ıellfHıet 

~ 
ıtt'I""' Ja 
ttı stıf'"1 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
llln No. su 165 

137 No. lu illi.na. ektir. 
Kepek perakende fiyatına. r.akliye baknnmda.n uzak somUer fc;in bir 

kuruı:ı ilA.vest kabuı edi"diğinden Adalar, Kadıköy, Bakırköy, Beykoz, Sa
rıyer ve eur har:.Cl semtlerde kepek perakende fiyatının 9,5 kuruş oldu· 
ğu ilA.n olunur. c.:5040> 

OKSORENL!=RE KATRAN HAKKI EKREM 
Istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

İşletmeleri Umum f\.~üdürlüğünden: 
1 - Keşif bcdell: 2085,80 lira tutan Taksimde InönU gezisi altında 

ın,a edilmekte olan muhavvile merkezinin kapı, pencere, kanal ve mu
hafaza kafesleri gibi bilcümle demir akss.mı açık eksiltme usulti ile iha
le edilecektir. 

2 - Eksiltme 4/5/9-12 pazarle<ıl gUnU, saat 10 da Metro hanının 

6 inci katında yaptlacaktrr. 
3 - Muvakkat teminat 156 lira (4 kuru~tur. 
4.. - Istek\ilerln kanunt vesikaları ve muvakkat temlnaUarı ile ilAn 

edilen gUn ve eaatte komisyonda. hazır bulunmaları. 
Bu husu.stıki f&rtnameler Jevazlm dairesinde görUlebillr. <4936> 

DOKTOR 

ORFANİDİS · ı 
Cild ve zıııırevt mUtelılL'ISısı 

Beyoflu Suterazt aokak No. 5 
Nil a.partunan 2 el kat Tel 43734 

ZAYİ 
Gclenbevt orta mektebi 2 ncl sını-

Kitaplarınızı il\ 
ARiF BOLAT 
KİTAB EViNDEN 
alınız. BUtiln kltapları bulabile
ceğiniz gibi Ankara nefriyatı
nın, Avrupa.nın n10del ve.sair 
mecmua.ıarının BablA.l:de yegil.ne 
satr~ yeridir, 

Ankara caddesl 8!) lstanbuI 

Hidrolik Pres Satırı 
Alınacak 

Elinde yenl veya kullanılııtı$ 
\• hidrolik yağ presi bulunup .. 

mak ısteyenler, lstanbul TUtiJl'. 
gUmrUk, Kemerli sokak 21 ~·· 
ma.rada. Na.zit Ozarca'ya. nıur'· 
caatları. Telefon: 24.197. 

İSTANBUL LEVAZil\l Alili~ 
Li(.;iNDEN VERİLEN J".~ 

Rl KITAAT iLA.NLl'l" 

fzmirde 64,452 lira 24 ~ 1 
bedel keşifli su tesisli! t.ı inşaatı 
palı zarfla eksiltmeye konrll"iı". 
İlk teminatı 4472 lira 61 kuf~f' 
İhalesi 6/5/942 çarfamba roı ' 
saat 16 da Ankarada 111· t" 
Satın alma komisyonunda '" ı" 
caktır. Şartnamesi 322 kuru;.~ 
misyondan alınır. Bu i~e ı· r 
mek için ihale gününden iijr/ 
e"VVeline kadar M. M. V· ,/' 
dal~nden vesika ahrunae' ~ 
tır. Taliplerin ihal<o saatind• 
saat evveline kadar kanuııl 'ı" 
kalarile tekl!f mektuplarıtl~ıfl 
misyona vermeleri. (2890.4 

* ,~~ Beher kilosu 85 ıc•1 , y 
125,000 kilo koyun eti kaP'Jl>"ıf 
ıa eksiltmeye konmıtştur· ,ı l 
11/5/542 pazartesi gtmü s• ,ıl 
da s~msunda askeri .-tı" j 
komls,yonanda yapılaçaıct';.:ı 
temı,.atı 7968 lira 75 l< ,~· 
Sartnam<!$1 komisyonda •0ıe ı<' 
Taliplerin ka11unl vcs{kaJ•f\j,,41'. 
11.f mektuplarını illıale •••;11 
bir saat evveline kadar kOJ1l 
vermeleri. (2936-4594) 

.... sır~ 
3~,0tXI kilo koyuıı veY• rt1" 

kapalı zarfla eksiltmeye J<O uııO' 
Ihalul &/5/942 cumart .. l g ~·' 
12 de Konyada askeri ~aurı .,,ıtı 

""' misyonunda. yapılacaktır. ~1,0 
nln kuyruğu dahil kilo fü'"tı e ru, teminatı 2i75 lira. s1';',s1 
fiyatı 55 kuruş ilk temws.tı 11111 
50 kuru~t·•r. Taliplerin J<&O ;ııol' 
kalarile teklif mektupıarıo~ofl1% 
&tinden bJr saat evvel 

9 
I• 

verme!eri. (296 ~ 
:1lf 

İ L A N 15~' 
20262 ve 181849 ve :~1 ;y•1 

yılı levazımı harbiye ( 0ıJJ11 v 
sellüm makbuzları ıcu1 ;,ıJI' f 
zayi olmuştur. Bu aY1''ıJ0~ ,ı 
lundulriarında İstanbul .,silıl'~ 
taka depo lımlrliğine ~1 ~11ıı 
halde hükümsüz o!d"" 
olunur. (2941.4599) 

Operet s.ıı"'' 
Yarın ıı.kl,ıam: J,(u)ıliO ,..url:;, 

opereti. ı. Toto ceıaı S~ ~ ~ 
Şehlr Tiyatroııu KoıT' . ıı~ 
devamlı operet tetnsitJefJ· .ııfl) 

~ trtll . 
(Klldınların ll<'J

16 
d• .,ı 

Pazar matirıe 13t!te: '" 
Yaza.ıı: M. Ye<ıaf

Sabahattin. 

18.00 Program ve memleket 
saat ayarı, 18.03 1o{Uzik: Fa.ısıl 

heyetl, 18.15 Ziraat takvimi, 
18.5~ l\IUZ•k: (Pi.), 19.30 Memle· 
ket saat ayarı Ye Ajans haber
leri, 19.15 Jt1Uzik: Yurttan sesler, 
20.1!1 Radyo Gazetesi, 20.45 MU· 
zlk: Saz e.;:erleri, 21.00 Konu~ma, 
21.15 M:Uz.ik: Suzinak makamın
dan ı;ıarkl1ar, 21.30 Konuşma., 

21.4;; l.lilzik: Radyo senfoni or
ke.strl\.Sı, 22.30 Memleket saot 
ayan, Ajana haberleri ve borsa
lar, 22.45, 22..50 Y .arın ki program 
ve Jc.apanLf. 

Türkler kendi l5tlkliUerhu '\"e top- ' 
rak bUtün1ük1erlnl miidafaa~·a karar 1 
vennekle, beşer hUrrJyeıı di.' J\~ına 
büyük bir lılznıet etml,.,.rdlr. 
Eırleşm~ mUttefık milletler yarın 1 

eulh masasında, gaye3i esarete kar~ı 
hürriyeti müdafaa ('ilan bu cihan hur

BRhar bayranu olan Mayısın 

b!rincl cuma gtiı;U Türk Maru·ir 
ceınlyetlnin rozet dağıtma gUnU
dilr. Top!anan paralar memle
ketin mılhtaç ve kimsesiz gençle
rinin tahsillerine iınkAn vtrecek 

Ölümün her yaşıyan m.b.hlüka 
hücumu amans;zdıı-. Bu saldırışı 

YC!lmek için basit, fakat maksa
da uygun bir program dc:lreslndc 
ınücncielc kfilid r. Bunun mük.afa_ 
tı iı.;c ne>~ li, :.ıhhatli, uzun örnür .. 
dür. 

ZA "I I 1 ııt' ~ .. 
bC ,,e ,, 

Univeraite talebe ~ııııd,.ıı .J 
fmdan aldığım tasdiknamevi zayi et- ~~~~~~~~~~~~~~ 
Um, yenisinı a'acağımdan eskisinin = 

noksanları tamun:Iama~a. ~arfe· 

1 

binde ferefli Tilrklerın şeref, vekar 
\'e hüı·riyet yolunu tercıh ettıkJcı lni dilccekt.r. 

'------------ unutmıya.caklordır. 1 , __________ _, 

hUkmU yoktur. 
Omer Liltft 

U•küdar caddesi Ta-ıllçoşme No. 19 

Sahibi ve N eııriy&t MUdUrU 
Abmol Emin YALMAN 

Vatan Nc~riyat TUrk Ltd. ŞtL 
Vatan 1'1atbaaaı 

tim. Yenisini çıkara ~ 
nln hUkmU yoktur. ~ 

Hukuk l/&H' 


