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Amme şahitlerinden on bir· 
go••rdu•• klerı•nı• du•• n anlattı ·a Refik Saydam h~iabesinden •onra Dahillge ve Haricige 

· Vekilleri yurdun iç ve dış siyasetini anlattılar 

H · k A d Ticaret Vekili umumi iaşe vaziyetini izah etti 
er şeyi ın are en Pavlof' nihayet infilak Ankara, 16 (A.A.) - Başvekil Doi<tor belrinian!MtıktanveHükômetintakipetınd<· 

h A d • • o ze • d k v b 1 d Refik Sıaıydam berabeı'lerinde Matbuat ltmum te olduğu siyaseti geni3 h:Vhı'la çizdikten a ısesı rı n e on uşmaga aş a ı. Miidürti Selim Sarper olduğu halele bu ii~ sonra, toplantıda hazır bulunan Dahiliye Ve-
Ha1kevinde Ankara, İstanbul, Adana, lzmir kili, Cumhuriyet Hükfunetinin dahili siyase--

An lama k istediği şey, patlama noktasile ~.::::v.::~~:~:~-: :ııar:::,t:::.::~ı:ı~!~;!y:::.~:~::: 
Boy o k E 1 ç i a ra s 1 n da ki m e saf ed i r 1 bıılu;n.;:İ, insa bir lıitabe ile toplanb ... :"!..:~;tı:~=t ~:iş~~~ne büyük bir 

Türk ve Bulga-;l O SABAH••• ~-·· ' <Boııu ııa. ısa. ı dd 

dostluğu .................... ..z--~~..ae'..:r' ..... ~---- ....,.,... ·.:: 11 Laval kabı'nesı· PASI Fi K'TE 
___ Bulvarda nokta poliai olan Kazım, ,, 

muhakemede çok geniş ve şayanı - ı 
dihllat izahatle bulundu . ....... ••••••••••••••• 

Laval, Petenle görO~ti 
ve iş arkadaşlarile 

istişarelerde bulundu 

Birmanya'da Japon 
taarruzu şiddetlendl 

MOttefik tayyareleri 

Mersin ve Erzurumdaki iki ihracat.! 
firması resmi Şirketler halinde bir .

1 
aya kadar tevzi İfİne başlıyor .---..... _ ...... ____ _ 

Sadeyağ işide haf yolunda 
l"Yeni Sabah,, m Ankara muhabirinden:f 

*Yarın (bugün) Mecliste Türkiye • Romanya ticaret an
laşmalarının tasdiki layih;;,sı ile Maa.din nizarnnamcsinın bazı 
maddelerinin tadiline ait layiha mılı.akere edilecext~r. 

ET IHTIY ACINI KAR§JI,.!YACAK ŞiRKETLER: * İaşe Müsteşarlığı et me~in ka.Ili için teti;~kat ve 
ha.zırlıklannı bitirmi~tit. EskiJen harice iht-acat yapan .'ote:..,in 
ve Erzurumdaki iki te§ekk:i: dcğrudan doğruva bireı irket 

: haline getirilerek bunların teşkilatı ,·as:tasiyle btiyük .,,...hi~lcrin 
et ihtiyacı temin olunacaktır. Bu t~kilat bir aya kadar f?.ali
yete geçecektir. 

SADEY AÔI MESELESi : 

* Sadeyağı üzerindeki tetkikat devam etmektedir. Bu işle 
Ticaret Bankasının alakalandırılarak b~· banka vaS:':asiyle acil 
ihtiyaçların temin edileC'C.ji anlaşılmaktadır. 

TVRK T-4.BIIYETINDE?l ÇIKARJLDI: * Resmi izin almaksızın başka devlet tabii~t.ine geçtiği 
anlaşılan Mardinli Abdülkaair oğlu Süleymanın I'üt·k t:ıbiiye
tinden iskatı Heyeti Vekilece kararlaşmıştı:-. 

DEMiR VE HAVA YOLLARI MEMFRLA.Rl iÇiN: 
* Devlet Demiryolları ve Limanla.l'l ile ! J'lk-t Nı'.\va. ~.>1-

ları İşletme Umum Müdürlü(;i meınur ve müs~'inden 
vefat edeceklerin ailelerine yardım için hazM'J.anan esu !lizaD!
name kesbi katiyet ~ttiğinden Ct..'fniyt:tin tesisine başk~ştır. 

Bu yardım sigorta şeklinde olacak ve bütfü1 memur ve müs 
tahdemlerden her ay maktuan otuzar kııruş kesilecek ve cemi
yet mensupları öldüğü zaman öıenlerin ailelerine taqhhüt olu-

1 nan paralar defatcn verilmek suretiyle yardım elilccektir. 
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~--Ne er gordum ?--"' --
lllr Alntan harp esiri anlahyor~ - 13 -

Mmezyah berber, ustura nedir 
bilmiyordu ve bizi keskin bir 
bıçakla tral} etti. Lft.kin surn.t
lanmızm densi o kadar sertlcş
attşti ki bu acaip ve tptidai ustu
ranın altında bile kan:mındı. 
.Anlaşılan derilerimiz ildjmin te
llirıyle sahtiyan gibi .mukavim 
olmıl\lbı. 

Berber dUıtkfmındSı ç*tığı
mız uman yekdiğerimızi tam
yamıyaca!lt kı:ıtlıır değişmiştik. 
Arltadaşlanm yolun pıbmetıe.ri 
yüzünden bir deri bir kemik 
kalmışlardı. Btı.n gctnee h~ 
re ısırması yüzUnden vücudum
da hisıl olan ufak tefek çıban
lar müstcsruı dipdiri ve kaya 
kadar serttim. Anlaşılan 3alı
met ve meşakkat ban yarıyor
dtı. Nonna1 ağırhğmı l.l.3 kilo
dur. Padanga varınca yeniden 
tarllklını ve l 7 gün süren geceli 
fl'Ündüzlll yürüyüş ve zahme!tl~ 
re rağmen mıcak yıarmı kilo uy 
Wtiğmıi hay.retle gordüm. De
meac ki vücudıınıdalri yağdan 
bir kısmı adale olmuş ve vücut 
i>akunından büyük btr ka.yıbım 
almamış. 

Traşta.n sonra etbise paıketle
timia koltuğumuma r.ae kasa
~ bir-az açıkllk ve bir ddi· 
p göle girerek temiz bir ban'° yaptık, tun.izlendik ve bem 
beyaz gıcır gıcır yeni etb.ise}e.. 
rimizle kuabayıa; dondüğUıniiz 
n:k!it derin bir oh çekerek Tan-

şilkrstDk.. ~ 'to.:- • • L..=.. 
tı:Asllbarla u~ rmıınwç un: 

..ıa, yani küçük bir köşk bul
ma.it zor Olmadı.~ aha~ 
hi hep nazik, 111.ültıel'lt lıfaiozya
hlardı. l\'.öşkte bir gün adama.
kıllı istirahat edip yorgunluk 
~sonra !erdası çünU 
~ tekl.'rlak.li :ve ciice. beygırler 
ta.nıfında.n. Çdlalcn. yerli Mal 
lnhalariyle KOk ~ ismi 
nııcikm _. ~ere mütevteccıhen 

:JOla. çdtQk. 
"Kok ilitilıdEfmn" MıeCltıni bir 

-*la idi ve bir~e mcr 
~ molik bultmııy.mı. Bu 
telgrafhmeden "~' daki 
Alı:mlıı k1>1190loauM; tıİtW' 'W
~ame göndtrdik. FaZla o~ 
nık bttradan <iem!ryoki - geçı
aol'dw llk ~ bıeae atln*k 

Yazan: AKA GONDtfZ 
veikisa.atsllren ç'*eğlen.celi Şehrim·ze gelen Cemiyet Cienel Baş Ticaret Vekôietl 
bir seyahatten sonreı Padanga 1 ve Belediye Dl.ület- S ayın dostum; r.arif nilk1:.ed 
~yol bo:ıuncalrlndhıtan· kanı gazetemize b yanatta bulundu IJşleri giiooderildl cl.siN:.:;:ın~~G=g-!: 

lü. •--'-ı Ögr-endigun"'· ız" e go .. re İstanbul_ cevizi ağa.çla.riyle süs t.i:U ı.cs.ıar- · bktan hoşlanmıyor. Kim hoşla.. 
dan. gümrah yeşillikli vadiler.. gelecek Yunan çocukları Balta Mısır çarşısındaki Belediye Müfettişlerinden bır mr ki'! Geçen günkü yazısında 
den. ıkorlrunc uçurum kenarla- l k • ı 1 kısın.ı bölge iaşe müdür~ae (Bo~boğazı cehenneme atmışlar • rındaıı geçti ve iki san.t süren limanında bir binaya yer eşfİrİlece a em er çalışmaktadır. Vali ve Beledıye odun yaş!) diye haykırmıştım 
bu seyahat biu pek kısa görün- h .. b. karar 1 ~1 Yardınıcı hal haline ürağ e- Reisi B. Doktor Lutfi Kırdar, başlıyaı:a.k. bir dizi atalar sö"'" dil. Zil'9. manzara gerçekten 1i- Kızılay Kurumu Genel başka- enuz ır a ınmış -.~& ... - etilen ~ kubbeleriııe iaşe müdürlügunUn işlerini ko- ..-, 
tif Ve g.::...:n-ıye d,.;;.......,ı; m Bay Ziya Ta.hain Aygün dün dir. Kızılay, hükUmetin miınasip _ lavlıkla ted"ır· edebilmesi i"i" halk tekerlemesi dizmiş. O ka.-

TTft•ft_:_~p .. ,t .. :!..,.ıs·""" + .. ~- sabahki ekspresle şehrimize gel· göreceği şekil üzerinde. çocuk- ko01fla.n ilemlerlıı. Weden ziya- ., y - dar ho3lamnıyor ki boşboğaz1 
.n.ö.'-'".uıu.ıı. ~ ......,,uu...- ... 1 .. _ 1ar · · b" dun ft••ft•:1 uh- de haça hem.ediği hususunda ya- buna lüzum görmüştür. tarif ederken çızg· iyı" bile aşıyor • ....n.,:ı;;;.: A1- •- miş ve garda ~yet mensuı--- ıçın ır yar cı bULM.Ue pılan neşn"yat üreriue belediye Şimdilik müdürlükte çalışan ~•-~-~ h::ı;"'~.~.1~~- n tarafından karşılanmıştır. desine düşecek vazifeleri bak- diyor ki (Ası boşbol'RZ; aleyhi-

~I.?cndisıne a'Ui41lollan~da h·ük.~eti- Bay Ziya Tahsin Aygün dün kile başarabilmeği hlsaDi bir bu alemleri arkeoloji müzesi belediye mıfifcttişlerinin miktarı ne bile çıksa hakikat bildiginl 
>- lUll ft.;ı_ bo b"l" müdürü, evkaf ba.5 ıniman •e 3 tanedir~ Lüzum göruldilğtl tak apacık süyJ" en a.damd ! ı bu 

ilin bir mümessili de refakat e- kendisile görüşen bir arku.ı.ıAşı- rç ı ır. diğer mütehassıs munarlardan dirde bu miktar da.ha. fazlalaş- tarife şaştım doğrusuL E;,., r b..!n 
d. d c·· .. n..,,. .• 'birden mıza şu izahatı vermiştir: Yaralı Esir Milbocleleal mü+ ..... ,.kkil bir komi~-yona tetkik tırılacaktır. b "l ıyor u. onın'"'9'<' gore • u_ lstanbula eemı·yetı·..,..;.,.; a- O l . altm- ~ - y.aulış analmamışsam u tur ... 
bire ehemmiyetli bire rşahsiyet • ....._ rgan arımızın neza.retı ettirmiştir. Komisyonun hazırla Diğer t.a.raftan ayni maksat e~ycc acaip bulduğumu ··vıe-
oluven:nivtik. Kimbjlir, bs&i de, llkadar eden mubtelif işler hak- da l:inıirde İngiliz ve İtalyan dığı rapor Belediye Riyaaetine için ~icar.at VekaJ.eti de iaşe mü mek bo§b ğubğiııda blliu c:ı· 
bu ~"en.;ı:ı-- Sumatranın balta kında temaslarda bulunmak için yar.alı ve maltı erinin kendi ge- verilmış· tir. dürln;;;;. .. 8 birkaç mllfettiş gön- -
gı·ll'~~orm·--ı--.;ı- _,,. .. _ .geldim. -a--=-- nakil .tc:ı·nın· W" b"ır Jta,. ut>&.LU gım. 
- -.~ 11ou.-.uı.a.ı.~ ~ ~uuc - "' Raporda., bUtün il.lemlerin es- dermiştir. 
getmiş yabani adanlan eeyN Yu~ Yardım nşıklığa meydan verilmeden ba kisinin tamamen ayni ..oldufu, ----ıu----- !yi bir nüktCCJ.. iyi bıı 
gelmi§lcrdi. YWl.allist.ana erzak yardım işi :pnlmış olmasından ne kadar binaenaleyh her hangi bir tacıi· yeci, ıyi bir yazı ı, ıyı b 
"'--ı.'l ....:.u h- Oranjn ot.eline ika- şimdiye kadar olduğu gı"bi bun- öğünsek yeridir. Esuen her iki lat icrasını icap ettirecek bir ea- MOzeyyen Senarın yi bir inkılapçı, ıyı biı· g,. , ci 
da;"'+~ edildik.. Bu ot.elde. bize vamdan soned~~rn. ormal olarak de- ~ ~~~·dlanol?; f~~~~- bep bulunmadığı teba.rtlz ettiril Hasld Hastahaneslnde olruı dost.um nasıl old.u yenl 

....,.._,h. lat ..... ı ...... Dh B. ~ -.ı-.ı ULlUA .... .u.-~ Dlektedir. Bu itibarla Belediye ko --t: aesle (hakikat bild i :le =da. U.:U~7~~~ Yunaııista.ndan ~eei ~ tiıDDıe bildirmişlerdir . ., alenileri değiştinniyeceklir. nsef' V"n." söylemeyiniz, çwıku b· l ı a.7,-

mahalli hükiımete mümcaa.t e~ rar ~tına alınedenuş 1000 un&n !Jilast:ı Yardım Yapıldı Sens: ~=~: ~~[{;cl lıktır.) dedi. lğri yatıp ro ,nı 
-ı..ı;.;;.m.. 1i.zıot geldi. Herifler ~"llil sıer barındırılacağı Genel Başkan son olarak Ki- Katil Bulgaristan- konuşmanın da bir tel'lcnı 7. ı-
~bem" 80 . ..,r ...... ı... .. iyle bir hayli sıkla.. ve nasıl iaşe edileceği hakkında tas borobardnnanma temas et- konserini dün saat 16,5 te Hase- talar l'IÖzU oldtı";unu acaba unut,.. 

61.U.... ~ • "bo b rdım dan zarar b Ahmet ki hastahanesinde vermiştir. tu mu. Dobf.ruluk, yalnl?. hcs p ıtırdı.laı·; hukuki, idarl bilmem I=- mış ve m a an 
bi ,.....;... ~ gör~nler:e mahalli ~iace 1- - 'La) d Kıymetli sanatklr Müzeyyen işlerinde olnuı.z. dfi işlerinde' d~ neıer etraf~a. r~ ç7I1e ya- - s p o R :cıe- yna an ı &narıa arkadaşıan bütün has· doğruluk far.nr. tsten,,e soyıı-rı:-•,1.Jı.,ar. Lakin bıre hır şey _ _ cabeden yardım yap1lm~. k d la 

:;>U ·uu • t" n..;ı-...;stanıı Ahmet a.dında, asiy.etle eserlerini o u u r ve yenin aleyhine çıksın. Yanlla!mıvı:ır•.aıh da a.daaıakill& mış ır. .... .... f>...... " talar taraf da 
r "'~- ih I GÜ y. ÇoC'I·'·,- Btı?tr:ılimaMnD 'bir genç bundan bir kaç gün ev- çaldıl:ır. Ve has m n 8 .... ..a..,..;;..._ha-, ba .. ı..... türlii •n.· 

t.esabür etiti. Bbi entane e<:l& T ·k 7e rew unan y~~--L -el.me .. ~~: art•- Jıı( .... l..&ı Ceb6- ..l-'1..:1.alarca al',...,oln ... dılr. ~-b- .,....q 
m.aeı:m, it altına alam .,,~,_.,...,~ • ...,.,_ -. --wa UA.ILl.A "'~ df etu1eli idi. Boşbo.ğ-.ı.z.l.ık ı L "· 

lardı. Nih; merkezi h~ hlrlnelllklerl. öğrendiğimize göre Yunanfa.. Uberekette tabanca ile öldlirmÜf Annesi ile Karısını ka şeydir. Hakikatle bir ı • d 
m~- - ... edip itat't bir c~l Türkiye .seri>e8t O'ltT'OW birin- bndan şehrimize getirtilecek o- ve bçmıŞrr. yoktur. Bir c;e§İt trqtır !ki kıla--

ö'-"' \.Ç&ll..., e-- ,,._,_: 1000 Suçlu §clırlmizde yakalaııa.nik döven adam - b! 'tal · · alıncıya kadaı Pada.ng'da.n ay- ellikleri 21:, 25, 26 Nisan Cuma. lan 6 Ha 13 ~ arasınU&AI ahmet ikin . Sulh gılı ustr:ısuu :ı um mcte:ırı· 
nhnamamızı tavsiye ettiler. Vi.- Cumartesi ve Pa7.ar günleri Bey- Elen <::OCttğunun bir an 'e'n"el ~ din Suhu . cı ce- Sultaııahmette Kehmetpaşa felerde bifor. Dedim y,a • allah 
ıı...... "--3· _._"'-"'-, orma.nlarda. og-ıu halkevi salonunda yapıla- rimize getirilmem tt;in hazırlık- - mahkmnesmde yapılan ilk ~ Şehm'AI' .okağ1nda iten yanl11 arı.Ja.r:ruFmd•r er kil 
't:'~ö;;de ";:u~, buz caktır. Bu Beneki müsabakalara lam devam edibnekteılir. sorgu.sunu dlteakip tevkif edil- 15 numaralı evde .oturan Rm. yeni nesle( Susunuz.. Dofr:' yıı 
gı.biJ.-sogu~ k ~ı ko""pı:"~ıu bira meb 18 bo.,_e İ§til'ik edecek. lzmir, Çocuklann şehrimiıde ikamet ~tir. . -· dün bir sinir buhranı geçirmiş· söylem~. 8o§bo tlıJdırl 

'UU UA "''ti' -~-"'' • b' 117- ı ,,_ .. , Ahmet. metresi lılelegı il! ~ tir. n. __ bu sırada annesi Hani- d · · b" ---- • zuldü ve canınun ıistcdiği w:kit Adana, Bursa ve Sıvaa bölgel&- eck~erı ına n..ızı ay ua..ıa ~ crsmı Tel'ell ır (W.WUKtn • ·ı· 
jıııd;e4;Wli:m kadar içıeiııa"liyordum. rinde yapılan gru.p birincilikle- M~kezince tayin edUın.iştir. kilde öldUn:riüştllr: ___.. Adana- leyle kansı Haticenin üzeıine yada va.r olaca*1nı a • k hıt1 
Sonr:' da birkaç gün ıa.yaklan- Tinde c1ence alan güreşçiler p- Bu. bina 'Balta li111ıınmW _. 'BllJldarı yedi ay m.a atılmış ve eline geçirdiği bir etmem. Ve çünkü sevim'' • k L· 
:m1ZI uza~ istirahat dlnek yer- lecek hatta içinde latanbula g• ki Balıkçılık Elllıtıtüsiidilr. d&motcrai.klet-celıamirdhazlı~J: masa ayağiyle ba§larına vunna- daşım hiitürı ha.kiki söh~t.:erı, 

-t;_ft.;ı,._ -•-1- . .:ı. ı--ı..ıerdi Binanın tamiri için KızılQ Ahmet ~ym ş e ı ia başlamıştır. Suc;lu yakalan- ni: bugüne kadar P"iittüifü d0 •-
den göke A&.mı- hu.1\ADUIZ\.u. ~ r. tah -pen MeJelrle'ta.nışmış ve bera- mıştır. Thkikata devam edn- '" ~ 

"a..1e ....__ .,,.,..nç ·-katı hin- Şampiyoı:ftuk mtisabelralarma Genel Merkezince 2f> bin 1'lra ,J- ... ~ ... ~ ... ~ ba 1 •-...ı.- ruluğu. dognı kalemi VC' d >t,rıı 
E.lt'l t.- ~--· ~ ~ o..-.. o. · dil · ti m."'mi-t Mavt• i- berce Y<M?™&... 4amışuuu.u-.. • mektedir. dili -va.ı·nde elde etmı.,...r 

dist.aucevizindcn müre.kıkep 8i· ızmir, Adana,~-. .,;]llvu grup sı.s e mış r . .ı."' cakbr .,- Bu sırada aralarında 'Çlkan bır 10 .... :~......._.. --'-tı= ,·,ım. 
le ve akşam yem~klerinden BGll- :merkezlerinde derece alan gU- ç:i.Me tamamla.u' · mf'nanı M:ic:ıe:eıtrı<Je Ahmet ta- riye ft Kayaer-iden M lata.nbu· - _., _ ~ 07-

~ km.ı1m8siy1e. rer,çilellden ayn oWU Aııkara, Bir motor yandl benmcmı çekmW,"f'e Meleği mü la kaçIDAŞt.ır. Ha.yatı Şia ala.ymıla göm• ~le :ııği) le, kom~yla insan İstanbul, Koca.eli bölgeleri ta- i\h" telif 3Jl!I'leriDdlıı yar:alJyaılııık ~ Ahmet şehrimizde ynkal.all- .ıevki.ue va.r.m.ış olan bir arkad·l• 
gibi ~ek yemek nasip olmuş- kımJannm doğrudan doğruya DY1i Haydarya~_daa. 06 ~ dllrnlilştür. mışt.ır.. Ya.pi.lan dünkü sorgusu da on.da idi. Sözlermu dinit}-
tıı. Ve bu büyük bireimettt La- iştiraki kabul edilmiştir. mik~-~~clir yuklll <2> Şar SuÇlu bundan «lllr'& tek- neticesinde tevltifüıc ve mahfu- dikten sonra.: 
~ ket>dimiıi tamrwniyJe serbest Bu suretle şehrimizdeki mtl-ı köy motöriüncle yangın çıkmı': .._. ~,._ ;uc...-n.. --wr- - CoOeıa.o...lı"'to pıderilme- - Yanılıyorsun, ~ Arta,. 
hissetmemek ,.,,,ır,·,;r belfilardaıı sa.baltalara yedi takım ve 49 O- 131 

• .,.o '.Wu.'!:11-..ı.. ._. . ..,. '"-iR birmar.şmıdhıe ~ ıta,.. sine karar verilmiştir. 1llllll ta.rifiııde huausi biı k 
~ ) _,.; ---.1- -pı'--' ..... -. ....aı ~nmll.'9 ... r. ktu S ..L..~- 1 '--· .... ·ktı değilai. (Ad • vaır •·"Y"$• ~ .7- ıınc;aAı.u ;T- J- =zcs: yo t'. a~ a ~•n.m.ı • r. 

0 

~:~~1ı~~"bb~t~ ~ü-f En Son Ajans Haberleri 
( .. t mwft :1. lllCI aayf..r:a) i fiyle aydınlatmıştır. Iİİiİİİİiiiİİiİİiİİiiiİİiİİİİİiiiiiiİİİiiİİiİİmİİiiiİİİl.iiİiİİİiİiİİiİİİİiİİİİİİİiiiİİiİİiiiiiiiiiiiiiij 

PASIFIK'TE 
Ha:"tamn altı ak ·ammda ha br"S 
Radyo Gazetellini oloı3'"1l11 itir ı rı-
88111D Mı kada:n.-ık bix tial,gı n lı

~ to~'- 1 '-~~-, ğ:ını hoş gör:meli. Yo~k rıa-
' ~ .,~ ----=v ikasiyle, yorgunluk 

Çin~ Çini Bindist.ana bağ- G~nç arka&u,tma h k ıverdım. 
lıyacak oJan yeni yolun yapıl-' ·-----------
masmda 400 bin çirııinin b.m-a.- D.. ki 
retle çalqtığ1m. bildınrıektcdir. 11D gece yan~tn 
BU- Şaııghay halıerine göre Ja- Dün gece saat 23 radd<. · . m-

Hariciye Vekili SaracQglu, Gazeteciler tıa.rafmdaıı vuku- ı 

:r!;::::=r:-=~ro;;ı ~ ~ouallcre--=•· ~ Harry Hopkins Yakin $arkta Japon ParasutçUler 
aurctıte tat.ın ettilmm ~ ~ rBdikten eonra. Eqvekil Doktor J801• Md.ISB 
sil Nuımn. ~u • 'Refik Saydam. yenMleıı beyanat- 111 
btrakm.ı3 ve har.ıcıye umumi kit- ta bulunara!k, ~ samimi ve v• Londr B .. .. k 
tibi de bilh8S8a önttn:ruzde V1ik1I- ciz bir ifade il&, bilhassa da- a uyu beklenabı·ıı·r 
bolac:ak ınkiptler esnrasında h&- hı1J slyaset halrlkmda .izaha.t ver- Elc:imizJe gö-A-"A 
loimetin •e guBtecilerin yroa. . -~-' k..-.~ ;ı .... ,n..d" "'S • ._., ... 
daı. + .. ~- ve ta&mk etmelerini ~ ve ıı.muı.ıe vw ""6....-. .ı:m 
.. ~il ..-1ıaatıan bi.rçaık meselelerde ıbazan goril- Llb d ki 'I ·ı· ral lüzımaıu. ~:"'"--~ ıcıı dura.Ida.mal.'ır ne gibi se- Amerika Kurmay Başkam ya a 11ngı tz gene 
~ır-6 eı1aıı Ticanıt ~· ~~ ~r~eııeı ve Polonya Başvekili de lra~, ~uri~e, Irak ve 
m1i ııü.mtaa Ökmen, mnunıJ ıa- . Rosya'dakl harp durumu- Filistini -zıyaret etti 
18 ,,.Uyd.i, ithalat, e.kmek ve T~ntıdan sonra, davetliler, • . 
'9i. ı 11e1eıini " -:ınut BapekiLilıraf~~-Pa- nu gözden geçırdiler • • 
gibi, her biri 4yr.ı qn ıwmıımi ıaata verilen hır oğle yemegınde Lomlra,, 16 (A.A.) - A.Jm.. Alman a:mirallenn 
efkin waı eden ~er bak- baluna.ııA. 13,80 dan 16 ya ka· ıüıa. ordu ı1aumay brtpıını Qe. bi • . ...lı 
kmda bılLk~tin hareket tanı- dar, hiildbnet er'kaniyle samimi neral Marsha.ll, Polônya başv&- den ft ue 
m ve taltip ettiii gaf!eled ~ lllll9ahabelerc1ıe buıı..uınıuşıanlu-~ .!ltiSi:~~ki~il~cwaab. ~ Gı!meuıı Romada bulunuyor 

~ e ır gonı,ame ya.pn11o-

Ergani tahvilleri 
----•uıc:----

1Jkuyucu 
-- OiJDr ti: , 
Fırınctlardan ekmek 

şikayeti 

Ankara, 16 (A.A.) - ikrami
yeli ve yüzde beş faizli 1933 .Er
gani iBtikrazı tahvillerinin bu
gün ya,pdan lteşidesinde şu nu
marahr b1Je:nmışbr: 

fefwemlnlnde otMrarı olı»yUOU· 

ı.nnu:rdan Muzaffer Erinori ya· 
:zıyor. 

"12/t/DU btrihli ekmek kar
n erille llll!IDthrün f1r11una ~ 
~ "ilan ekmctln oln:ıadıi:•nı ertesi 
.:ılnfı .ıeıme.ı:ı:ıı .r>yledllıer. ~ 

ahalı Stttım. Bu aeter .de gilnü 
~ db'e laıcneml kabul tdme
düer.. Şi)d3et eWiim JWler bizi 
al Jtadar etmez.. dediler. Allkadar 
J:D.UalnlD dikkat nazarııı.ı ~ekme
ni::t rica ede~. * Beyte-Sa ..,.. ~·· 
"......., Kilelı J'llt Fa1ditl tadefo 
Oarıu~ Sav,., yazı~ 
Boğazın .!nııclalı.ı dlatinin en 

blphahk 7ari :ee,.koızdur. Burada 
iki fu:m vardır ki lkhd. de 8ÖZ• 

blrlli1 ctmi1 gib ekmet valdnôıe 
çıka.nnıJ"ıırak ek:snsi fakir ve a
mele olan hana ı:mıtıerce fırın 
aaa..de belürtmelttedfda:. 

Bir de mck11r :fırJDlann çdm-. 

I ._ NqneldmJe un k:!.tineo 
'41imaytp ~alım lJJIB1rc& 8-ni
lir. Al Ddar makamcbnı flll1ll 
itıwP'Oelc 1at17orum· Acaba hu 

ı ~ &öre -.. bqt:a clnıı un 
mu W"illyor?., 

l86Q79 No. 30J)O(), 138501 No 
15.000, U576 No. 3.000; 109561 
No. 3.000; 165680 No. 31000; 
24321 No. W9; 28530 No . ..909; 
58334 No. 909; 60645 No. 909; 
77279 Nıo. 909; 156658 No. 909 
lira kazanmışlardır. 

Yml lkmtmol.lanmıZ * 25 Nisar..da tedavüle çıka
rı1acalt yeni 1 1'9 50 liralıklan
:mızın 111 hususiyetleri vardır: 
50 liralıklar 8X17 fJ santimetre 
büyüklUğUndedir. Ön yüzü efl&.. 
tun renktedir. Dört köşesindeki 
madalyonlar içerisinde 50 ra
kamlan görW.mektedir. Sağ ta
rafında. yine cflltun renkte bir 
madalyon içerisinde Reisicilınhu 
rumn:ım resimlvi vudır. 

J 
l lirahldar 6X13,5 san~ 

re bü.Jdiklf\ğilndedir, rengi mor--
dur. Seki& k&,eli bir yıldız tiZ&-
riııde 1 rakamı gözükmektedir. 
Bımlrnobm eağ tarafında Cüm-
hıırreisimizin resimleri ve ayni 
renkte olan arka tarafının orta
sında da Boğaziçinin bir kumu
nı gôstef'ell bir !"Mim 'Y'Vdır. 

tır. X:aJıire, 16 (A.X) - General 
&i geoer'alha Awupada ve~ AıdıiwJeck'iD 9 uaeu ,,.. lO ua

hassı Rusyada.ki askeri durw:mı cu İngiliz ordulannın teftiPnl 
görüştükleri -ve lngütere ile Or- bitirfüği resmen bildirilmekt&
ta.§.ar.kta •e. ~ada bWunaıı .W. Hava y<>9ie ae~t eden 
P"Clbıyı. kuvvelleriniıı dunımu- Genen!; 1ııaııı, lrakı, Suriyeyi, 
llll iııceledikleri saml.ınaktadır. lıılaveı:ayıerdün'ii 'Ve illiatiııi n.. 

M. Harry Ho}'f..dns de Türkiye yaret etmiştir~ 
Biiyük Eıçiai B. Orhay ile gö1* Loııdra, 16 (,A..A.) - Almaa 
müştür. Büyük Britan~ ki- nlıdyoswuın verdiği bir b&bere 
mla.ma v.e ödünç verme kanunu göre, .Alman denizaltı filosu ku
gereğince yapılan ıilctmelerle mandam Amiral Dönetz dün 
meşgul olan M • .Barrimaın dün Roma.ya gelmiştir. Amiral Ibal
öğle yemeğini Ge.oeral &koı'Bkl ya.ıı b&şrlye nazırım ve genel 
Ue birlikte yemi§tir. Gır.may başkaıuat. ziyaret et-

Laval kabinesi miftir. , 

raber öt~ .. ~·;~~·:!t ,_ŞARK da ~ 
15 de Sevigne ~de istişa- ILU WERNt:R'in J6m.d:l aeııile 
relerine devıam ~ ve ıBaat 61 canlandırdığı kudretıı artısı.rla 
30 da lı1arepl Petaı ile tekrar ~atbll : 

&~ı~-Blrl JENNY LIND 
Benıe haberine göre ele, Kare- { j Bülbül• ) 
p.ı R.uncBed.t. işgal ordwul ıco. sveç a 
muta..ı1ığını daııbte etmek u.... 
re Pal Mı gelmitfJr. 

RUSYA'DA 
, ... tlı,.t', 1 lncıl •vfı~) 

dnrdurmaık için Leningrat cep. 
hesindeki Alman taarrımı sıra
amda muharebe h&ttma. sürill
müşler ve Almanlar yalnD P• 
kürtülmekle kahnamıg., Ruslar 
müataJı>em diğer meııltb bir 
mahaUi de a1ııu§lanhr. 

Alman tebliğinde "' ma16m&t 
veriliyor: "Şarkta, 4Uılmaıı m. 
bc aott• taenn etmia 

1riw-inıa emaalslz mavaırati

yetleriııi kmnmlftır. 

po.n1:8z' Nam şeGr.iui zapt.etmiş- de Oısmanbey, Halitsld~ı C'ad 
lerdir. desinde Kanıkinm mıhib v6 Dr. 

Bir Albayın buld11-
ğu komprime ile 
aç kalmaktan 
kuriulayorlar 
Berlin, 16 (A.A.) - Jç. 

Filipiulmnle: Cemalin kiracı olôtt u ;;;;,•) nıı-
Tokyodaıı §il mslfll!Mlt verili- maralı üç katlı ahş:ı}> ve ya lı 

yor.: .. ~ ~ tofı:Çuau dün boyalı evin üst katmda.n ateı 
~o~~~ meT- çıkmış ve Ust kat tamanren, i
sı.lerıw kııvvetli bır. ~ altına kinci kat da kısmen yanm1ştır. 
:almaJtta. ~ etıu..i!tır. Japon Yangının sebebi belli d~ldır. 
uçakıan Cebu. gehri civ.a:rnıda Ateşin ocaktan -.ey.a m adan 

Albsyı Kava.'}Şima, yi1bek gJG 
maddelerini ihtiva :fldıea bir 
lrmnpime ..form.illü ıteablt et,. 
mift;ir. Bu yeni kajif. 'IUUn ... 

111811 aç kalmak - • .,.,,,,,.. 
meık tehlikesi .ile karşılaşan Ja
pon ~füeri tarafmdaıı 
Ceebea adabrı iim•Hnde 
Sumatrada tecrtlbe ectihnişıtir. 
Albay bqlj§ima'aıa UofeW41 
bu gıda. 200 gramlık bir 1li.ttll 
şekDnde btilıınmsiktadır. 

~!W mevzilerine kargı Bd ~kmış r>Iması muht.emeldtt·. 
müthiş ta.an-uz. Y~. &- Öğrendığimbıe göre ~tor 
&al' çpk ehemmiJı;etlidir. Cemat vefa~ etmiA ve ceR<ı7.esl 

Avuatralya ha.va net:aretintıı mm ka~lmıl'h. · 
tebliği §Öyle demektedh': ''M"ılt-
tlefik hava teşkilleri Rabaula bir 
ha va akını yapmışlardır. Liman~ 
da dem iıii bir gemiye tam isa
bet olımıştıur. Dokh.r \re bfua1a.. 
nn tam isa-betlere ma.rnz kaldı
ğı mttbtemeldir. 

Amcr.ika. hariciye n&.ı.ırlığımn 
bir tebliği ~ylc demektedir: 

General Mac Artlıur harbiye 

Bir tramvay tutt•ştu 
\Tatman Emmin ~daroo ~ki 

30 numnralı To~ga~ - S r kl'•·i 
tramvayı Şehrerr.inini" gclJı ~· 
aırada ıaotörü a!0 v alını 1tır. Yol 
cMJar hemen hemen ambu farı 
inairilmi§tir. 

Traıa:va.yın yalmz \ki cnnıı kt· 

~-

Almanlar 88 petrol :~1tst.~~~.nz 
lllWI medka ordusuna mensup Ye Ar / 

gemisi =~~~~=~ Yeni Sab~h 
batırmıe!Jar !':er~~ diŞıı~ı:: ~EBED~ 

Y )arda bulunduklan haldnndaki T9dllye a.n•tıt 
Berfin, 16 (A..A..) - Ofi: ilaaherleri teyit eylenıektedir. 

.. 12 Uhrblatt" ~ •NaUK t4" K,.._ 1700 Krı. 
::razdığma göre, .Birleşiö .Ameft. 13 Amerika uçağı Filipinlere t AVt.:.IK KO n 14MI ., 

~~ .. =:~~~~ :~~~ =: : : 
Bu __........ A.--='- deniz ~- Nikols hava meydanuıda:ki bir- -

a;,----, n.&ıa::n._ ...ar çdk hangarlar 'Ve uçuş )"Otları T A K V J f : 
ılbJaruwı .:mııazmm eipar.işlıer 'bduip ecfilmi .... :-. Bata.n-9 QL'l-

aldıklarmı. f.akat, deniz inşaat 15-. ... (b bir di= ... ll'Pmicl~ b;b,. 
pWılannm ancak gayıiWi im- ~of-... D~akf-d~ ve 
kinla.r DiBbetinde Yçt!ebüeceii- !7'-A" 
-ı .&.- • .M.._~--a:... Clepolara. iaabetler olm~. ce.. 
.---.,~ bu yalonmda tiç deniz taşıtı ba-

lzmirde bir ihtiklr .tınlmıt ve diğer ikisine isabet-
ka' ler bycWJibn(ftir. Cebu tehir 

va asa 1.wwa. aknıoa taarrus oammuo-
hmir, (Yeni Sabah) -lteo&- tur. 

ellerde Fettah ve lbraıüm ~ 7.'imor'c1a! 
de iki qi 190 kuruolDk bir ~ Neşredfien bir .&"118t:ralya 
wl çimentoyu 240 .kunala atar- tll>liğinde töyle denilmektedir: 
bn yarkalııanewık ad1i.7e.Ye Yeril- "AVU&tralr ... ha.va bvvetleri Ti
miflerdir. mor adamllda Xoenpenga tav
~~ ruz etmişlerdir. 

ITlzAR Buya.da: 

KuıM lt"t G()M HJT A~ ., 

136~1 17 ~8 
q_~ır 1 Ni r•isan uan 
ı 1942 ...! 

CUMA 
aa... Of'- tltindJ 

10.20 5.24 9.09 
6.1 8 13.14 16.&9 
~ ...... .1-.k 

u.eo ı..sa &"B 
19..$.1 21.27 4.30 

Ezani 
Vasati 

-Dl~KAT-



.... 
il 

Dün On ir A Şahi • 
1 inlendi 

T'a- fmwla l itıddeJ B.ait çağaldı. Halit n Tonıs o
lla aııa aynen eöyledim. Bütün bil teli müata.b.demlerindendi Ora.
diklerim ve gördüklerlm bu ka- da yatıp kalktığını, maznıınlar
da.rdır.• daıı hiç birini tanımadığım söy-

- vak' adan evvel. bir otomo- ]lyerek şwUa,rı anlattı: 

der ve geceleri 11.,30 da gelirdi 
Onun otele g.i.rerk n ve çıkarken 
elinde bir paket veya çantaya 
rastlardım. Hadisenin vukı.ıu
nu beni polisten çağırdıklan za
man öğrendim. Xa.rn.kolda. on
dan arta kalan ayal Lkuıbıları gö
rün e l\.r-... oldugunıı uğren
dinı." ... ......,... 

Adli Kanmaz 
\ hakkında polise bir beyanname 

vermekteyim, cevabını verdi 
BİR MABKÜMİYET 

l4üddeiumumi Cemil Akay söz 
istiyerek: 

bu adamla bu §Ckilde k0D1Jş- mtbiilr! 
maktan canım sıkılmağa başla· "YEMİN EDERlM n_ 
dı. YWmmı nasıl kurtaraca~ı Süleyman bu suale §U ceaM 
dUşunürken Süleyman birtakım ft1'di · 

l>il fahn gördün mil! - ömer ı şubatta. elinde viş-
- ~ efendim. Yıaıl- ne çürugu renginde bır bavulla 

mz vak'a.dm sonra Çin. İsviçre otıe.le geldi ve 9 numaralı odayı 
veya Amerika sefaretine ait ol- kıiraladL 
ması li,nngelen bir otomobilin 13 veya l4 gubatta, çamaşır
Kaftltbd~ istikaımetinde g&- Jaıımn yık.anıp yıloaaımadığmı 
çip gittiğini gördiım. sordu ve a.rtlk !stanbula döne
BOMBA NEREDE PA'l'LADI! ceğuıi söyledi. 

- Bam fllhitleri:n ifvlesinden Çamaşırlarının henUz yıkan • 
n J'8Pl}an tahkikattan anhyo- ımdığmı aöyled.i:k. Bunun il7.e • 
ruz ki, 'bamba ftY& pathyan ei- rma: 
ilim l'on Papen'in ıarbsında pat.. - Öyleyse ben gideyim. Siz 
1111ııa. fab.t siz aksini aöylüy~ bmlları !Stanbulda.ki adresime 
mamaa. Ne dersiniz? ,.ollarsınız! dedi ve bavulımu a.-

- Osyet iyi biliyoram. Bom- laraık hıesa.bmı lı:esip gitti. 
k ~ Elçuaın önünde patla- Faka.t ayni akşam saıaıt 20 su-
dı. Beı, Fon Pap ni aya.,&a knl- lannda tekrar geldi: 
chrdıktan sonra ytirüyenic odu- -Şumıhk gıtmekt:en vazgçe-
:man ve bulutun yanın.darı ~- tim, dedi 
ttk. VİŞNE çORçGO BAvın.. ! 

Pa.rça1ıtem adamm iki baca- Elinde sYUlu yoktu. Ne yap-
fıhru &ıilntU. ~mc." tJiım. aonmca da: 

MÜV ACElHE - Bir arkadaşıma bıraktım, 
Bunun üzoriııe mahkeme sa- dedi. Biz de kendisine eski oda

lonwıda bulun.dıığu. aala§llan auım pnındaki odayı wrdiE. 
p.hit Ba,.an Bfgüm Tokgöz çağ- - Omer, otelinizde USil w .. 
nldı ve eski yemini luwrlatıla- kit ~yordu.! 
ııik infilikiıı nerede olduğu so- - Otelde bulımduğu s,nUar-
ruldu_ Bapıı. Bigüm · da öğleye kadar gazete ve kitap-

- Ben kat'i şekılde gördüm. larla meşgul olurdu. Bunlar da. 
Bomba ,,_ Papm"'in arirasıada ~ - nımaa sibi .,,.ı.rm. 
patlamıştır. Bazan öğleden sonralan ote-

- lyi ~ boıkıa bu şa- lıi terkedc.rek giderdi. Yemekle
ldt &kaiDi. söylüyor. "Bomba Bil- rini harıçte, b<W.an da otcle ge
J'Wl Elçinin öniinde P'dtladı'' di- tirtip verdi. Otele erken saatler-
~· de dönerdi. 

Şahit ifadesinde ısm'l' etti. Hadiseden bir gün evvel, ~ine 
Bunun tı.ırine reıs, diğer Ştlhit otelın hesabını vererek tborcmıu 
.Mli K•mnau döndu ve: temizledi. Zaten üç günde bir 

- Bayan Bigum de senin söz- otel hesabını keserdi. 
JıııriıüD abiru iddia .ediyor, sen VAK'A GüNü 
~bir dllOn bakta.bm. Bomba. Vak'a güaü mutadı hilUma 
..-le patJadt? saat &30 da oteli trrketti. 

- Ba:yıaa farlancL olDMYabı- O gün cJe iDfilik hMi.f9!1ini 
llr. Onlaır yukan Ça.ııkayaya duydt*. ônıer ne "qPm, ne de 
ciotna ~ Bomba Bü- ertesi günü- plidi Bal vuiyet 
Jtık Bçtain önftnde pl!il~. 9a.ıpPnde şüpb.reswJiaa n: "A-

.Şahit ~ BigUm batıfte ... 'bu 91!ı öme. illi ~ ~ di-
W>essüm eW · ~clifıJiindüm. 

- Ba.y-eıldamyor. Bonıt- Bii- Bo hemi '*ılahilli Emine 
J1k elçinin ..n-mda petbmış.. de aÇ'\lm. Pa.trenum eliiJcadar 
-- dedi. olıılu 'W zallttaya oober vadi. 

Bigiım ~- ıle diğet' şahit Netic~ subıtanın daveti U11eri· 
Adli Ka:-man 'bu fikir miibıJ.- ne lluMo1a p.ğnldım. Bana al
llfJSini dil bllllledi'klerini ,..._ tı kawtuk bir iı*&rpin gösterdi
.,_ • al •a nlıebkh Ve Itır. ihmıMa O... alt oldufunu 
tıı.pei a .W cbeeelderi almadı- .....,... 'l"twımnypm lebebi de, 
pu söylıdk. t.ı a..J it•., ömeria a_yajmı sı-

IK.tNCl Ş' \Htr TOROS kJNerdu ve bıı:na ...._t iste.. 
O'l'1ILINlN KAT1B1 mflt,i. :Ben de b&tki. aknm diye 

'Bıpmbıiı rııonra Seyfettin Sa.. ıyıee t.etkilt etmiştim. 
ncmi111 dilt&e.dr Bu. Torus utt>&-~ lCLt BflŞ GmÇMİŞ!. 
- Da.illidir. OnulR yatzt> arı.. ~ ~a .. ~ 
mllbadlr ftfa ·bu-dan h c bı- De -bir ıxtto pa~ da. amt-di-
l'illiDi ~· fied• ki. llr. Bunlar da ~ 

- aıı...- tıımra ate bir -.. - Ömer biP ,_. aiııllr' miJ-
kttıa seldi- Buo. bat • eli! 
-._ fai .... •hm havw ilet - Yalam buım ·~ &:i· 
mç ~ ~ .ara Hu~ der ve ....... bittiJdım aara o· 
kukuna 1'1rıuıMJc ıırt.edıguıi bildir- tele dönerdi. 
eli. Bk ıa ıtm İC'lade hesahuıı - 'Ual''9. saıbeh1 otelden çı· 
kesti ve gidt.>C.:e • nı söyl,'<li. Fa- karken elimle kutu veya gant:a 
kat gitmedi Ark~ın işi &18i. ba jey var~? 
bitmedi, diyordu. 10 gün da.ha - Hayır, efendim. Otelden iJ· 
~ yanı 23 gün bizde ikamet brkeo üwl"iade hiçbir teY y<lık
ettikten sonra a.yın 24 ünde bu tu.. 
lli.disenin vulruwıu haıbeı aı.. - Ha.luıde bir f4Wkalflıd lik. 
dı:k." var mıydı ? 

Reis Seyfett nden başka ma- - Ben erken kalkıp otel i~ 
ıQmatı olup oluuı.dığuu soı du. leriyle uğMUil.ığundan kenditiine 
~t: pek ... dilrkat edıamedİl1l w 
_ öm.er, aao 1 n saat 9ı v& ~ •ntadt hil&fı• erkea ~ 

- 10 da. otehkn < ıı • .ır öğle vak! manın sebebini soramadım. 
tt-otele getir. ern8tfın wwa ...._ her •me* &iııi ~ 
,J'iBe gider. Aqam saat 6 veya .üdi" 
'f a llllildi. Bu all.'aM1& Abdurra.hmamn ve-

OMER TO'RI-:lYF:l'. E kili Şakir Ziya söz aldı ve Omer 
NEDEN ~fiŞ! otelde iken ~an hah 

K&biyotiııi bilmıxügim bazı sedip etnıediğuıin şahide ııonll· 
l"{)roanlaz dkurdu. Ölmı ad::ımm masını istedi. 
bizim mftşteri ömeı olduğunu Şahıt: 
tahkibt ......-~ - Hiç ·lriımeden baluw+madi. 
'ri fett>ğNfbct ... hMba. t1tıdi A.Manahmaıı veya Jalııbaa is· 
9e ilAve etti: mini de kencllaUıd. itiimediln, 

- Atmmlyannı YugG&lavys,ı dedi. 
~ 801U"ll inzibatı ~ Şahidin i&de&i Pavloıfla Kor· 
maksadiyl.-e bu mıntakaları işgal nilofa tercüme edilerek bir diye. 
eden Butgoar h~ halka eekleri olup olmadığı soruldu. 
çıok fazla zulüm yaptıklannı. ~e Bir diyec~kleri olmadığını sOy· 
w pıfümJerde:lı tuıtulmak lÇ!ll lediler~ Aıbdurrahmanla SWey • 
Onıerin Turkiycye ge!m s <'ldu- manda ayni şeyi tekrar etti • 
ğı.mu kudiaiadcn dinhdim.' ler. 

Kl:MS~ ZİYARETİNE ŞA.HİTYEVMİYESl!Nl 
GEUdttOR lSTEDt 

Ü71eriwle eir kutu Ve,'S. çan- Bu ıurada phit. Halit, mahli:e-
taya benzer ba §eY var reıydı? mcdetı bir dilekte bulunae1ğmı 

- Yoktu, görmedim efendim. sıyliyerek: 
Hn:ttii rnlom a.çm31k içiıı ıbenden - Ben, dedi, bugiinle l>en.. 
....... 1,, :~edi. ~ -'-+ oöroll otel- ber bu · wii7ünden tam dört ~ - ~ D ı il J- • k ,,__._~:
den çıkArken !l"ll ot.ekle yol-::- günlük ycvırı.lyemı ay~ 
tuın. Kimse onu ~ gelmıe& 1.5 liradan paramı isterina. 
r~ aramazdı. Mahkeme kendisinin bu irte-

Reis tekrar somu: Pi ;yumde bularak, bir gün 
- Öma"Dl varidatı lseWneda JVIDl ıevmiye sayılnla:k prti

bir llkrin ,.... •>Ve i:-mn o· Je kıendiaine bili.hare maznun
ov:ıla hiç 1rnı1._.ı:p görüllDB _.... ta.hsil deilmek ürere cür· 
mü., V"ilme!shııt tahsisatından 6 ll-

- ömcr malP~ her I; :n. verilaıesini kabul etti. 
gtinde Jir boıemm ~Para- )lal\Rnıe he~ti, mtthallıılrne
sın.n baDllSI ta1'!11'Jnıdcı Yefildi.. ye öğleden sonra devam ciun· 
~n.i IJ&~·ci. Bana biçt4r 8-aU• mak Uz.ere eel9eYi .tatil etti. 
m 11ncln.L ""'":ı .alana amııtlaıı :&KBiVl CELS~ 
bahsctımeJ.i.· Ona 23 ~iuU*: bir öileden flOllra aa..t 14,B de 
JCaJDaD ito.inde ne b!r mektııp gel· p.hitlerin di:ılenm2lerine dıevam 
di, ııe de bir gün tclt\!"cnıl& aran- edildi. Evveli. Ali Çevik ~len
dlğmı göı,ıii.m. ~~ §Jbetın di. Ali Çevik. Toros oteli bpıcı-
2ti ne. ;ünü kara~·"'kla Wik:ikat mdır. Yemin ettikıten ~ §Wl· 
sırasmd!l. ÖmPrin atn:kkn.bısı lan anlattı: 
g··_.ter'JJıği zaman bu ayaldmbı- - ömer ı 111ı.tta bizillll ot.e
m ı ona ~ut ot hığunt SÖfdUM. 1e geldi ve aym ZO llbae ita.dar 
Fakat ~~ tamya,mııdım. ~ ka1dL •:ıq,.mı..n elaıeriya 
Biıtün ..WW.Mın> budur. 6 • 1 de gelirdi. l3en gece bek-

Maıa11DMı' bu ü:adeyc bir Qi. Pli ~ icin 01WıD otelde 
yeceklcrı olmad.:1ğuı.ı söylediler. n.asd yaşadığım bilemem. Yalıuz 

,~,..\)NCU Sıt ·"1"t ~ ~~ w kitaTl okuduğunu 
'D • 

öMERlN FOTOCRAFI 
Reis, Ömer.in .fotoğrafını gös

tererek, ömerin bu olup olmadı
ğını sordu. Şahit Ali, fotoğrafı 
görür görmez: 

Söyliyorı 

infilak olmuştu. BOyOk 
Elçi doğrulurken 
yetiştim, "Kaçahm ! ., 
dedim: 

' - Polis 1,, deci 

- Bayan Gülizar bu hddise
. den evvel pansiyonuna g len ıru-
safirleri:ıı kim oldugunu bi cliı'
mediği için ikinci Ağırcea. .Mah 
kemesinde muhakeme edılmiş ve 
mahkum da olmuştur, dedi. 
~unlar başka b r diyecek

leri olmadığını söylediler. 
AHMET KALININ 1F ADEst 

mektuplardan bahsetti. Bwıwı - Ömen Komilofla bera.oeJ. 
ii7.erine sefarette tanıdığım ol- hiç bir zaman görmedim, Faıc.aj 
madığmı söyledim ve kendüııne yemızı ederim ki Abdur:rahmani 
yardımdan vazgeçtim. Madama Konıilofla ben tanıştırdım. 
da bır şey söy emedim. Süley- Abdurrahman da ömeri KorJ 
ma.nın hareketleri bana şüpheli nilofla kendisinin taıuotmnadı-1 
geldi, kendisinin bir ecnebi &Ja- ğmı ve Komilofla ömerin mim• 
nı veya polisi olmasına ihtimal aebetlerini Ancak ômerdeıı nw 
Yerdım. Uç dört gtln aonra Sü- len bildiğini söyledi. 
Jeyman tekrar karşıma ç ktı ve Komilof ilWıci sualini aurdtı: - Evet, dedi, Omer budur. 

Mamunlar, Ali Çeçik'in şllJıa... 
<1etin.e bir diyecekleri olmadığı- gösterdikle.ri Omer de orada ya-
m söylediler. tacakmış. Dikkat ettim, Süley-

Bundan sonra Ahın.et Kabn 
dinlendi. Ahmet Kalııı Yenişe
hirde beı betlik yapmaktaydı. 
Süleymanı tanıyor, diğer mu
wınları tanımıyordu. 

tıana: "J3enim için sefare te ne 2 - Mesele böyle olduğu halJ 
dll.~:.inO,oriar?'., diye eordu. Şa- ele beni ömerle kim nerede ve 
ı,ırdım., ve ~iyO!"WIL deyip ne aman b.nıftırmıştır• Ma... 
Yo'ttm• dMa• ettim. Bundan dem ki ömer her l"Jll Abdurrali 
sonra Süleyma.nla hiç g~e- ma.na anlatmıştır, bu ciheti da 

POLts KAZIMIN İFADESİ man arkadaşı ömere ömer diye 
Bundan sonra polis mem\U"U değil, İsa, Hiso diye hitap edi

XAzım Öznıııedir dinlendi. Kazım yordu. Neden ve niçın .Anka.ra
ÖZd mir maznıınlarm biç birini ya geldiğ ni lAyikiyle işitmemiş 
truuınıyordU. Akrabalığı veya ~ıı_n. Şubatın 5 Yeya 6 ncı günü 
d mıanlıg1 yoktu. Yemin etti ve Hiı. t 
ıwwı.rı sö:>ledi: l STANBUL DôNÜŞÜ 

- Vak'a günü, Kıınıaıldıdere Avdetimde Omerln de odadan 
noktasıDdi& bu.lt.Um\YOl'dwn. Fon çıkıp gittiğini gfü:mbn. Aradan 
Papıe.n ve irnı ısı saat 10 radde- birkaç gUn daha geçti. Bu vo
lerinde aşağıya., sefaretıhaneye kanın nasıl olduğıınu gazeteler
doğru iniyor!arda. Biraz kuvvet· de okudum. Bu sırada Süleyma
li bir gürilltü oldu va bir duman na bir diş ağnsı attt oldu. Deh· 
yükseldi. Ne olduğunu Qlllıyama §etli ıstırap çekiyoı:du. Bana üc 
ııuştır. Papen ve kansı yere dişini çektirdi~ni söyledi. 
yuvarlanmJ~. Kalktılar, üst EGER BİLSEYDİM ... 
lerini başlarını silktiler ve bir a,.. Şahit Maruf ila-.e. etti: 
rabıya binıerek sefarethaneye - Eğer bu adamın b5yle bir 
doğru gittiler. ~e alAkah oldutunu bİ1Bt\Y· 

Vak& maballirıe pelill arlra- dim, onn htlkftmete haber verir 
da.şiarla gittik. tahkikata batla- veyahut linç ~im. 
dık. Süley:m,'Ul rlfJz aldı. öıneı:e fsa. 

Beia ~ sordll: v& Hiso demesinin sebebini bir 
- .Bomba Fon Papenin öaün- kas.ta maJoını olmadığını, mem

dam.i. patladı, ark2 s1uda mı pat· Jekette öyle denildi~ için b!r a· 
adı. lışkanlık eseri «)tarak 8yle söy

- Oııime patladı efendim. ledfğtni. Manıtu da bir htbe gi-
- Neredaı biJ.b'orıwn ! bi sevip htlrmet ettt~.nf bildirdi. 
- GÖlrdÜln de oudaa. DOKUNAN SÖZLER 
- Başka bir ~ bura- Maruf şehadetiftde Stıleyman-

daa geçm-kaı göı:düıl mü.? dan sefih, ze'\ıtdne cm...,un. ge-
- Gördüm efendim.. İki prıç ce1eri eft geç ge!iı', diye bahset 

la& hecek'anndaıı yara almışlar- mişti. Bu sBzler Stııeymana do. 
dı.. Blmlan Mareşa.1,ia otomobiH kuımnış olacak, ki suıe,.m: 
ile .kaldırdılar. Bu. pnç kızlan - Ben ara mra :raJn ~im, 
taaıyarum. Başka kimıleyi gÖP- fakat Manıf\1n ~ ıQ>i öyle 
medila. fada sefih bh- ..tana dejllim, 

ŞülİDE SORIIYOIU.AR dedi. 
MWldaiumwxıiDıin &e111swıa n- Reis S8leJ'ID89& cıea.p Ye.,,.. 

yu bikim tekrar sordu.: rek: 
- & aoktadJL 1ıWlA zanı ıa- - Omnı El'&l'l ~ alhım. 

denheri nöbet. bekler miyd' .' Maruf 881.lia arama ~ive 
- Beklerdim efendim. m'Yk yapmama ....-di a.meJr 
- .. on Papenle kau•nın her istiyor. Hem ne w wr. lcip 

gün bu matleıı6 gezmeğe çık· de bir rezalet ~"tan 
tıJdanıııa .farlwıda IW8lll ? RIY-lra. 

- ~ efeaüia. Ba.. Bu if&ae,ıe de ~bir 
çor elbiselluiai ~r. yaya di)'eeekleri olmlNbiııu qledi
guıu lw ,_ bmaa da otaBQDille bir ler. 
r;eziati ppmlaıdl. Paw glB- mJLtZAJuN 11'.u>ll\l 
leri ge7.diklerini ~ Bunu -.eı.aip ~ •ı-

- Bu valıı9 ~ JUm tBnamda ar •ınrt kiraya 
günlarde ömer Tokadı gördi9a :Yeren BaJM QWi..- Göll1;ıe 50' 
.mn? Foto.ğTafma M:hta .ı>yta yaşında ihtiym' lııir lıadmdı-r. 
bakalım. Yemin etti ve \Jtlcltıde.r:ini sö,. 

~ahit poMR Kazını fotojrafı le anlattı: 
tetkik ederek: - Bir Cmıa gibd1 BIHeJmaa 

- Hayır, hiç gftrmeditn, ce. bana geldi. Beraberinde bir ~ 
vahanı verdi. euk ,.ıirdi. Bu tocuiura Anla-
~ aroMOBIL nda bir işi ftl'. lliisaade eder--

Reis sorgusuna. devam etti: seniz burada benim J&Dllllda 
- Yma o.. sırada bir otomobil kalacak Oda arkadaşım Maruf 

falan geçti mf?' Bun fanfan :tim- da ona müsaade etti, dedi. Ben 
• iDip ı.ctı -.u, böyle bir t8J ele allsaad& ettim. Adtnııa Om.. 
hat.Jrll;yar ID1l8IJD? olduğunu sonra&Ln anladığım 

- Bayır~ ıaiçbir ot.cımeM1 pç ~ ~ 1•0 11u1daki 
medi ve k!meeJi • lmıprbn Türk Talebe Yurduna girmek 
waıa yUrikbn flSrmedim. için geldiilıJi söJIÜJ'or"1. Daha 

Polis Kazımın ifadesi hakka· sona Partiden a.-.r tıizmet 
411 '!\Wtr Dl ..-w tii~- teklif ettiltlerl ~ l'ed'detliğin.-
lari o~ s&Yledfler. büdiı'di. ömar el9imd& li. ~ 

PAVUlF MBSAl'EYt kaldı Ye daıba amra çalnp-güti. 
SORUYOR 4,5 LİKA VERMIŞ 

Yergi Paırief ~an b<mıtlıı Reis sormağa başladı: 
ile lPOlt Pllten arumüki mea- - PansiyCJll lcleti calıı.rak <'.).. 
fenin ne kadar olduğunu sordu. mer sana bir para filan verdi 
Şalıit: mi! 

- US • 16 mıetre diye cevap - Bir cWa iki. bir chfa da 
verdi. Ve polts nolttası ile Jrine iki bvc;.uk lir& olmak ibıere ca
)'9.tlıytm bemba. araz tli me- man 4.5 linı. parasını aldım. 
afenin de üç dört yüır. meb'e - Elinde bir .-ata filin ıw-
k.adar olduğunu söyledi. eltin mü? Pamıiyona böyte gelip 

MARUF DlNLEWh'OR gfttifi nki miyd.! 
Bundan s.onra Manıf Ömer - Evet. ufak b r çantası var-

K&JNL dialelMii. ~ .Maruf yal dı. Fakat tabii içıni açıp bakma
nız berber Süleymanı tanıdığını dım, Ömer sabahlan kalkmaz, 
~di. Yemin ett.iıilerek ,eha- öğleye doğru kalkar, odadan çı
detine mttıacaat edildi. Manıf kar gider ve alrnnmtan geç va.
anlatmaya basladı: kit gelirdi. Bir gün ~ SiJley-

- B.im ailem lstanbulda~ ma.n Öıru:rdeıı 'bir kazak mub
dır. Ben Ankara.da Bayan Gli- bilinde 2.5 lira aldığını sövlec:\i 
liur Gökçenia Lor.aa apartna- - Ömerin 2.5 lira gıbi aıı: bir 
nında bekfırla.rıa ikamet etmek· paraya ihtiyacı var mıydı? 
te olduğu bir dairenin bir oda.- _ o kadannt bhniyorum e
sında oturuyomm. Benim ya- fendim. Bana bwm Sftleyman 
mmda eneJt ,,H- ermen ınelll1l· · 

~ o:.. .. söyledı .. 
rn ft!'dı. Sonra o 6 ...... on li .. n SÜLEYMAN SÖZ fS'l1Yt)R 
Bayan Gftliznr Gake& 1Mınim o- :Bumm tirJeriae suı~arı &: 

~~1=,ot~~~2:: il?.eBereu istedi ve bir gün çamaşır yıka.,.,.__ .r-- ~...... :nacağı :!1T3da kendisinin Gült.. 
ilk d~fa olarak Süleymanı bir zardan ömerin mendilini yı:ka.
mUşteri olarak burada. tanıdım. ımumıı riea ettfihri bildirdf. Ve 
Süleyman sabah erken gider, şahidin bu noktayı sükutla geç
a.k~m geç vakit gelirdi. Arası- üğini beyaıı etti. 
ra içer, zedi sefa-!Hrtt hor bir a-
damdı. Sıkı bir dMtluğmnm fa- Şahit Güli7.&l": 
Jan yoktu. Serbıfqmhlt, o ka- - Ömer diye bir adam hatır--
dar. lıamıy11NJD. ~~atlrini 

tsTANB'ULDAN' GELJ!Dlf -Boşnak-.....,...... -~p tiedi. 
ARK.AD.AŞ! Bmnm 8-riae Konilofa bu 

Bir gUn GUnet berber aal~ ~yanat hakkmda 11e di,..ceği 
numm önünden ~ordum. Su- 90ruldu. 
leyman camı vurm-ak beni dur- Konllaf: 
d\ırd'tı. Bana İstanbttldan 1"1' ar- - Pansiyom:u f"-4llhar Gfikçe 
kad8'11 geldiğini söyledi. Birkaç evine gelen mllşterilerinin kim-
1\Ün benim edada kal&bilmesi l- ler o?Wıgu hakkında polise ha· 
çin ı..ncı. mUsaa.de istedi. Ben tıer vermek mecburtyetinde mf· 
de w cevap olarak ev sahihi dtr. deill midir, bana fJ!ıemnek 
ile ~esini söyledim. Gece fstfyarum, dedi. 
eve geldiğim zaman bir de bak- - Bugüne kadar M,19 ?tir 
tım ki, odava bir yatak sermiş· haber vermiyordum. Fakat bu 

• · i fotoi't-,_tl,.1 ~ amıra ...r• • 7 Plen 

Ahmet Kalın dedi ki: 
- Istanbuldan Ankaraya ge

lerek Birlik Berber salonunda 
çalı§maya başladım. Süleymam 
da orada göı:düm. Bir gUn Sü
leyman teyzesini görmek için 
lsta.nbula.. gideceğini bize söyle
di Hatta bir de bize tren bileti 
gösterdi. Niçin gidip geleceği 
hakkında bir şey söylemedi. 

Ahmet Kahı::.ıa ilk tahkikat 
mrasında Yerdiği ifadeei de o
kundu. OPada da bundan başka 
bir ~Y söylemiyerd\t. Munun 
Süleyman soz istedi. ı.tanbura 
giderken arkadqı Ahmet Kalı
nın kimi gömleğe gittiğini so~ 
duğunu, kendisinin de ~ini 
ziyarete gidıeeeğini IMSyledı"jini, 
Ahmet Kabının, bunun Uaerine 
teyzesinin pnç olup olmadığını 
aıorduğunu söyledi. 

Dinliyeıder giilmeğe bafladı
lar . 

HA.kim: 
- g hnda ae var! Ne d~ 

meli isüyorsmı? Teyzenin ısı~ 
olup obnadığnu --.ış. .. 
SWeynımt: 
- Ha:1u'. c1edi. Bım ~i 

gönneğe gidecejina, dedp bar 
dıe o be.na g~ mi, ihtiyar mı? 
diye sordu. 

D.iğep maımıualar, .Ahmet Ka
lmm ifadeeıi Mklnnda bir diye
eekleri akmuhiun ~MMW.er. 

eeı..ye J6 .dalrile faaıla Ye
rildi. 

lilDVMU> B.OMANSJQ•NlN 
~ADD:iıl 

.Bundma •nra Si.Ueymaaırr 
ikwyet. sefarethuerı.ıMıı teması
na tavassut ettiği Uidia olunan 
su miitı•ndW Pelonyalı Livan! 
kamaoıld dın\endi Bu zat Leh· 
çc k,ownpıak. Wed.i, fa.kat ter
eiimaıı buiıı•madJjı ıakdirde 
.ilusça da k Q il u 1 i. 'b i ı • c • 
K i i .aıiitıı.ladiıH U;tn. tıildiklerinı ~usçaNii§,,,,,c- .-. • • 
Elli altı Jl&§Wda oldufwıu SÖJ'" 
liya.n Şahit S\lleymmun berber 
aalonunda çalıı;tığun bildiğini, 
diğer maznunlan tanımadığım 
~liyerek d'edi ki: 

- Sfileymanın çalıştığı bel°"' 
her salonu ikamet ettiğim apar· 
\ımanV\ a.ltıDdadır. Bu cfd'.tkln
da saçlarımı kestirir ve ustura
larımı da dUkkln sahibine b~ 
tirelim. Her ımbah vni~ gi
derken~ karşıma çıkın', 
hatırnm "" 1ııaw.mn nurt oldu
ğunu sorardı. 

MAKSAT N"E? 
M.8ksa.dının me olduğunu bil

•ıyeıır ~ ~p eevaplar ve
_... yUııırtrtp Jddiıyordum. Sll
leyman müteaddit defalar lJe. 
nimle uZlll't<S )Mnuıpnak i.OOi. 
işim ol'duğunu ~yliyerak re~ 
dettim. M\\lllı.emelerimiz ba!rit 
lifJanlaıt i.Uai'etti. Biraz Rusça 
ile karıştk bn11ŞUy<W'duk. Bir 
~ bana ııastladı. konuemu 
istediğini söyledi. Kızılay bflh
~ ·~de Mr b; daki
... ~ s.a. 'Dir vazife 
istiyeceğini zannederken S4wyet 
IWa.retbmıeaincle bir işi Olduğu
nu. göylayh:ıee llayret ettim. Fa
kat Sovyetler bir çok Leh aile
lerini Sibiey,&ya sünnüşlerdi. Bü 
altr.abalarımıs hakkında malt.. 
nıa.t almak için bazan sefarete 
ugr~ Süleymanın da bu ne
vi işi olduğunu düşUneı ek ken
di!illıe: "B.!kle. biraz sonra d~ 
nünce gidsis., dedina. Fakat 
hemşiremin de S"b •yaya sllrül
miış olmaaına. rağmen sefarete 
gitmedim ve Süleyma.nn k~~
yi tanıtmadım. Yalnız ertesr guıı 
Süleymana tanıdığım bir F't'Ull
SlZC& hocası ve onun da bir. Rus 
talebesi olduğunu, belki keııdi
siue yardımda bulu~ı 
söyledim. Fc.kat bu hocanın a
dını söylemedim. 
FRAN~A HOCASI 

Reıs burada şahide bu Fran
sızca hocasının ismini sordtL 0 
da: "MaQam Şartiye olduğunu 
söylıyerek devam etti: 

dhn 'ftl'J8. pelr ender olarak gör- .ısy..._., olması lizımdır. 
dilm. Madamın iımüni Ye adre- ABDU'RRA.IDIANIN 
sini Su"l•ymana söyJenıiş deği- CE'VABl 
lim. AIM!urrabman şu c abı ver· 

NEDEN HABER di: 
VJl.."'RMEDl - Bu sutl n Ko ı f arafın 

Şahide Süleymandan şilpbe- dan sorulma ı h yre<. ed v~ 
Jendiği halde neden polise l abe!- rum. Ve k ı , nım kt 
vermedi~ sonıtdu. KendiRı tc· eskı fade e d i h. ~ttı ·· ım 
nebi olduğu için mbrtsya her gibi öm rın ark d ı s.:ıtam ııın 
vermesinin müşktil olacağını, sıladan e ıne •diJt ede~ı rr ·n 
kendisine inanıhnıyaca~t ve )'Anı 6 1k ı \nun ta.. "ih de 
gillttnç mevkide katmaktan kark Komflof P oflu beralıııer ~ 
tuğunu l!ÖJ'ledi. Mtiddeiummni nn e.ıne :eferek konufl'Mk ve 
Muavini Kemal Bora SWeynıan· orada Pavlof tarafmdan Ölllerle 
dan şüphelendiği halde neden tanıştrnfmlŞtır.,. 
ustra..cnnı berber ealonunda Sft- Komılof Abdurn.hmamn ce
leymaııa bilebnele devam etti- vaplannrn ınııphem olduğunu 
finin 90l"tllmutrH Etedt. Şahit ıddia ettı ve Abdurahman da şu 
Siileyma.nın fakir olduıtunu dü- mukahele<k bulundu-: 
şündti~ eekidenberi orada "- Kor ıitofu ömerte taııı.11· 
biletmege a.h§bğını, Ankaray& tıran Pavloftur. SöZlerlm müp· 
kadar inerek 'blıetnıenht daha hem değil lir.., yine müphem v6 
pahalı- ola~ beea.padığım mevbllJJl ıtıkatlarfa suçlU sandal 
siSyledi yesine otı.mnuş değilim. .Bu nok 

GiZLENEN İSİM! ta Konu ofa ki.fi cevap te..<Ucil 
Milddenunumt Muavini Xemat eder saa nm. · 

Boranın t.alebile ,şahide eelu ıfa- A VUKATJ SÖYLÜYOR 
fesinde Madam ş.rtiyeaia enn- Bundan-aorıra Abdıtrabnıanıo 
de Scıvyet Sefan:Q 11M1RtUPlann~ vek.li &\ulat Şakir Ziya söz a· 
dan bıriyle taınştığıru ~ledJiti larak PavJo!ı.ın bazı iddıalanna 
halde bu adamm ısminf 'Deden vaktın geç lmesi doh vısiy e 
&izlediği BOT'uldu. &manllki şu dfin ak~ ceblede c('vap -ve-
cevabı vcrd?~ reatedi·fni söylfyere.k dl."'di ki 
"-Konuştuğum bu .m.ı.ıa -Pa.Ytof, Abdurra:hmanı, el· 

adını bi!mi1mdtnn. ORun i~i11 bise de •ftirir gibi milliyet de
sliylemedim. O u.mwa konaştu- ğİ§tiren bir .adam olar.ık tavsif 
ğum bu adam hllen ll'ilisthl :..-e- et~! Vf" .T5~1t o~adıe-ını 00,-ledi. 
ya Mısıra gitmiştiı-. Zaten ken- M uekkmmın Türk olduaunu is
d.is.Jin bır mtihendis arkadaşıma &at. fçın elini7.de iki deW vardır. 
tercilmanhk yapmak Yeeilesil• Bırınci& Türk tabi.yetine bbul 
~ıştırn. Bu aı lı:adaşıma edilmiş Oıl'duğunu göeteren v &

Sovyet Rusyamn Lehi9tan hak- ltiller .Heyeti~ ikinclsi tah
kında.kı nıyetterinı sormuş, bu :krfra.t ~ t:ahtikat lli.Jti
zat da. .lJJl niyetleri olduğunu ve minin Abdurrahmlfu azılatır.ken 
müstakil bir Lebhıılan ist.edikle- Türk ırkından olduğuııu taertıa 
rioi, SOvyetlerin Lehlet in işle- etmiş <>frnamdır. Btr .de ınanevf 
rine kaıııp1:m,__lantı eö;'le- deijI w.rdır ki. bu '1'Urlr efki.n
miştt.::.. • ..,._ ..__. um.unuyeai brplaQp iliıı et-

Yine ~- talebi- kaıdi aleyhinde obna.kla f>erabm
le eon:ılan ...ıe .,....... Rcr bidiseleri olduğu gihi ..,..ıa0n11-
manMi S~yme.ıa babattığı tır. Abdurrahman ııeda.met et
Novtkdf'u ta?ttiliiRhtlDI w Sü- miltfr ve ~ Azap çM:mlsür. 
t~nm btt imti nel'66tn çıtar Bir adarıun ipi Jmodi eliyle bay
dığını bilmedifini, '9iitiln eildik· Atına ~Ji istemesl ne de
Ierini anlattığını, bllMski Süley metttrr 
manın ıtendnrine bir çok--.-. Pavlot, ~ mes&
lar<!a bulund~. m.. ae- le çıkammtt isti~ şanttjc&. 
bepler ni bUemediğh!i eöytedi. Troçlcist ve .AJnıa.n ajanı dj,ye 

s.üLEYllfAN K1Z1YOft tftvtıııf ettı AbdU!TB.bmaıwı h~ 
Cevap veren SMosm• 'R.o- Mrisf;Jle alilram Yotrtar. 

maukinln Jfadeletiui& baştan PAJı'U)ll"A OEVAP 
aşağıya saçma ~ haki- Anbt, PaYlotult eöMinm 
1'ati s<Syt~med@.i!rl, kendfıainin ne h'*-ld. ae 1fti t1ir mana ila
eski i!adelerınde naklettiA'f tarz dı9 eUflini ve Ra& ımntırum ik
da Romanskiyi tamdl~na ve- a- ~ pedagok 'ft JD~llif ol
ralar,mdaki h3.diseterln. ayaı ~ D18B1Da rağmen ım.bkeı ıede Şlılfr 
Ji:Ude ~tiğifti s&,lectt. ıua '*' ~ ~ ~ 

lSMAlL KORKULUNUN clurrldmaan hıdmadhki sö:Jeruıi 
tp~t nefnıtle Pavaota imde eıWğiai ili-

Bundan sonra ~ahit hmaH w ~· 
Korltuhı dh!lendi. Gi neş '-erber ır~alıeaM ~ ıniirtCBu · 
salonunun sahibi ohm tı. şahit ı :;-1 Cenıll ~y;. ~da 
yalnız yanında çaıı~ su.teyma- - şabltleriJa öıtlm9irdeki 
nı tanımakta diğer ınununları eeade dinletı...ıerine ve ~ 
tanımamaktadır. baw.il, ôm• = ~ ~ ~ 
rln Anbn.:ya gelip gtttığiıai. -~ ma... 
sm~ınana lstaubu.lda alebe nalanlan Pavl?f. ve ~ofu. 
yurdundan ve Tıp ta..,... tan.· tahliye ~ reddiııı. kaL· 
f1ndan mektuplar ~ıdıertklğinı. dır ...ım.Ini ~ 
S . leymamn bu mektuplan ~ok v-.; Mıkn- ima Gir ö-
dıkkatle okudtlğan• Te bir de- --~-:_- _.J nı 

... _ ._"_ •· -.cn::ıuçu ı.onra Rece ·- jlr-
fası~~ ~·bu~""?":" para gon mi biri~ geçe eu karan bil
derdiğinı, Romıandının on gjfn· dinli: "~ Pavlof ve 
de bır salontt ~elenk stlM!ı:Ym&- Koıallafm dibı:idi. celsede keıı
na tra~ olduğunu, SUleymanm dilerin• ~yapılmadığı 
tevkifinden eon."' da dllllkin& ....... n .at .nka1an ile e\'-
ugramadımı ~ledı.. nknı yiae n&ib ü.kim lnU'ifeö-

CelSeye fl'lSlla '!eri!di. )e tereüzrıeaine, murınnlarm ar-
Saat 20 de döniünclli celse zu etikleri takdirde C6~ muha

basla~ı. Sfi'feyman, tm:aaııtn şa.- kemehıri mu.ili kaDımııMIJl 143 
lladetı snuaDi:la. kmuiiaının Pa· tineii ınMdeeiue tevfikaa müda
zar günleri bir ecn~ trqa fi1ere ve:.:üm hnılglgan btifade 
gittiğinı ~ediğm ve. bunun "etn.ı.illdo bir_. '9:.r.w s\lrWıııe 
amtst.z oldu~u.. Pasar günleri eliği cibctle istedikleri ewaıkın 
~~,et ~ ~aan ~da türkçe aunııüeriıu .MmaJanna 
birmı t~ gıt.tiğbai aöyledi, .t. mhsaade .ttbnMine ve iddiıa ~ 
kat ~h. t İmnail ~ bu dilen fiil .u.cu halinde ağır ~ 
ecnebıyı trasa. ~~tı~ı~ ~~ ayı mtwMzim fiill.-deD .>kıp, 
kendlainden .lf,iıttiğjıll bildırdı. -. glıi mç!aıd:a memualarm 

- :Bu Madam büYUk bir daim 
kiralamı,tır. Oda oda kirap 
verir. Madamm yanında. birlcaG 
Polonyalı ukadaş,ım oturur. On 
lan gönııeğe gittiğim zaman 
Madamla ıu,,.ımı lırladam ~ 
tasiyle s~ i.ş.inia göfii.. 
Iebileceğ"m dıü!fünilrken. Süley
manın, yoluma çıktığı sıralar
daki ltona~'farmmıda !sterlin.
den, kOmthrimıden, w daha ta 
me+znda 'bat "'tentm 11ıabeet
mesl herine-~ibM. 

KOBNlLOi'A Sl»Z VERiL~ bnD«. ~açacak addecttlmeleri
BundBD mmra sabah. Mlae-am- -. ll!imeuleyh meıırkufiyet ı.ı. 

cta 9Öll iatemiJJ olan Kornitia llriniD deıır:muna ~e ~ ~ 
.en verıldi ~ RÜJill iılia aee&e bu-

Kornilof, m:ulu.kemenia ilk hmmw fl4xı!bi~ ktanbMI& git.. 
celsesinde AbdurrabmanJe Sil-- tiii ul•şıh·n~Mefha
leymllnın ifadelerim Oğrenclik· ntm. ıh::mrea. ceB>iae ve diğer 
ten aonı-& kendj!ıeri:ıe sornnk t~ pb t!eriA ön.U:m.üz
istedifj. sualleri hatırla.taın.k tim deki ııelredı9 ı.zır bııhmdnnıl -
di h lfaclelere mımtaJi olduğu J11.a18ı Çn lllfiddeiunwmilige 
~ iki aua1 HllWjnu bil- miwekhre yamhnAAma ve~ 
dirdı ve 1JU11luı ıiurdll: ımnlana ceaa erindllki halleri, 

ı - Alkbın.lmııtn " sıne:-. • .,.. ..teri llll&'llll1Jaamm.ae tabi 
mamn ifadelerinden ç-kardı-ım ola ağma g•· r mua.n e ya. 
netiee fQdur ld her ikisi c!e -. pıh ... ,.,.. imlan omı.,,r.;,ruı. 
nf Omeıte be atlet ~işler mDtenimlere u.cret ~uııne "" 
v& --.ıırmamıştardır. Bma dınnı.pı 29 ~ 1942 (,;~;.m. 
nanı-Rn evvelce iddia ettikleri ba gün..ı aat :l,30a bu-. .c' Jr.13.· 

CANm SJKJLMACA 
BAŞLADI 

C' ·.,.,aıraıe ı- IH •oÖ~ 01°"" 1' rmak mtimk\ia na kanı venldi. 
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Harbin açtığı rahneler Y6R0KALI 
Nakil ~e iktibas hakkı mahfuzdur 

İşte Kıritpmar böyle tir Kırk
pmardı. Ne h111Wmetten, ne şan
dan ve bundan, ne de ceiT&yet
Jerdcn tek bir yardım görmeden 
aırf halkın kendi tePfileri i -
çinden doğu- veya yaratılır
dı. Pehlivanlat, bol bol yer, içer, 
hediyelerini alır .. Gelen misafir
ler iğzaz ve ıikram edilirlerdi .. 
Bunun için de tek bir memur 
lrullanıbnaıııd Bir Kırkpınar &
p.m, bu ~eri maiyetiyle yapar' 
4unırdtL 

Fakat llldin• Slnyic;i güreş
leri böyle değildi. Yani Kırkpı
nara benzemezdi. Burada ağa
lar ve beyler Kırkpınar dönü
§tındcn sonra biribirlcrine mey
d~ okurlaı- ve, iddiaya girerl~r. 
~·hli \•anlarını büyük hediyelerle 
n evdana sahveıırlerdı. Bu, gii
n sl~r daha zıyade şahsi olurdu. 
J<:>.:·ki Kırkpınar, Ahırköy bu
giın Yunan topraklarında ıkal
mıştır. H 'Y gidi günler, hey! .• 

Her ne hal ise~ Yoriik Ali, E
d ı ne Sara;> ıçinde yapılacak gü
:r ı~re gelmişti. Bu giıroş Kır.k
pınar güreşi değildi. l~i~~iler 
8enede bir iki defa Sarayıçmde 
güreşler yapardı. Sünnet düğün
lerini yapan Edirneliler muhak
kak Sarayı(iinde büyük güreşler 
tfı..rt.ip ederlerdi. 

Edirne o zamanlar <;ok kala
balık bir yerdi. Daha Rumellde 
muhaceret başlamadığı için her 
~y ~erli yerinde idi. Bu sebep.le 
Edime o vakitler ser.had değil
dı. Scrhaddan çok ger.ilerde bu
lunan ü?1klerin ikinci payitaht:.& 
n olan bir şehirdi. 

Yörük Ali, &lirne güreşlerine 
gitnıek üzere babasını wrladı. 
Ç:ılık, oğlunu Kırkpmara. hazır
lıyordu. Ve, ,Kırkpınar g\lreşle
rinde büyük ortaya salıVerecek 
ve, ondan sonra. bapltına yürii
yccekti. BozııJınacnam için bü
yük güreşlere BQbrıak iı&temi
yordu. Fnat Yörük Ali tuttur
du: 

- Baba, gideUın F.<lirne güre-
. ' 11ne ..• 

- Oğlum, eırası değil.. Ne 
yapacabın orada? .. Kır kpuıara 
pleceğiz. Dönüşte istersen .Sa
rayjçine, iddialı gilreşlere gıGe
ıü. .. 

- Oraya da gideriz.. Bura.ya
da.. Ne çıAar? 

- ':Bırak ta seni K1rkpınara 
b.dar~qmı..~J~-· 

- İyi a.mma.. Ayannı bilmi.~ 
olurlar .. Ben, istiy<>nmı ki, son 
vasiyeti kimse bilmesin ... 

- Baba.. hq> y~ düşünü
yorsun? Bilirse ne olacak ki.,. 

- Böyle de.me oğlum.. Pehli
vanlığın onCb dokuzu girJi kal· 
maktır. Hasımlann gUreşinı bi
lirlerse iyi mi olur? .. 

- Bunlar ıar! Ben, pehlivan 
olduktan sonra bilseier de, bil
meseler de yenerim. Olmadıktan 
eonra bilmeseler ne olur lti "! .. 

Hülisa Çalık, oğluna bır tür
lü meram aıiliıtamndı. Nihayet, 
yola çık.ouya ı arcır verdi, Yö
rük Ali, duranu~ordu. Boy öl
~lişmek istiyordu. Edimenin yo
lunu tuttular. Edirnede büyük 
bır sünnet düğünü vardı. Bu 
eürınet düğünü fiCTefine Saray
iç•nde güreş kurulmuştu. Fakir 
çocuklar, her sene ağalar ve 
beyler ta.rafından meccanen ve 
her türlıi rnasraı ıarı kendilerine 
allt olmak Ü2Jet'e sünnet ettirilir
di. Bu ve.ile ile de at ko~·.ları, 
oambular, glNI musaraalan 
tert.ıp olunurd9. 

lşte, Y<->rük Ali, M>yle bir gü
" geliyordu. Bu, güreşlere bir 

<;o.k yerlerden namidar pehlivan
lar gelinli. 

Edime Sara.yiçinde yapılan 
gürcşleriq ~ediyeleri bol olıdu
iundan .yil&leroe peJıJiYan bura
~a -toplanırdı. Y~ Ali •. b9:be:· 
sıru nihayet ikni edebilm.üJti, 
J}'.ili& ~ ~ dört gün 'Y8l'
dı ki, baba. oğul Edimıeye gel· 
diler. 

Yörük Ati, bebasım e&z ge
çirirdi. Çalık. oğlunu~ sevdi
ği için basan ona ti.bi olwdu. 
YörüJ< Alinin atllganlan var
dı. O, babaaı git>i ~ iibdi ve, 
duriendie olmadığından her 
şeye atılırdı. Meaeli. Çalj[!. oğ
hınu IJıatiyen KH'kpınar gureş.. 
terine ~ dahi istJemelıdi. 
BunlSl sOOepWıri de a§ikirdı. 

Yörük Ali, b&rıf okkada bir 
pehlivan olduğu igin KJriq>Jn&r 
gibi bir yenie yi1&lerce pehliva
nın içinde güreeil> baş aJnak o 
kadar kola.y değildi. BilbuBB 
Yörük Ali gibi hafif okka.da hir 
pehlivan KırkplDar ~
de büyük orlayı lrurtanp bq 
..ımış dahi olsa. mnh'"Mr ki, 
ezgin ve, bitik 9*ardL Çalık. 
o"'lunun okkaaı hatif okluğun
~n dolayı güreolerini Kv'kpı
narbarici olarak yaıwm • 
terdi. 

Meaeü.; Kırkpma.rda büyük 
ortayı kim Udı)llta OOllD yıeriDıe 
gidip bıybrWr w, ... bir 

~ v:~ !~eden~:~ iooo 
mdk. suretiyle şöhret almak. 1 

Yıllık istikbal icin ~~~ 
' Yıllık medeniy tlar yıkılıyor § ~vet, bu, düşUnil§ mükemmel

di. Çalık haklı idi. F'akat Vöriik 
Ali, bu gibi manevra.1' n ten • 
zül et.rnert.di. O, iri göv<leli pehli
vanlar gibi Kırkpınar meydanı
na çıkarak ~ ~§a. e-dle 
ezile baş almak :istBdi. Hatta 
bal.Uiyle bu hususta çok kere-

IJ7~ktan r : •·ıs havası esiyor, 
ald:asellın §ille .. e ed ek mi? 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişterirAzi fırçalaytnt2. 

( Yazan: Emekli General Kemal Koçer 1 

ler müna3caşa etmişlerdi. Çalık B u asırda, fatihin gilıergi
<>naı da.ima: 

_ Oğlum! Sen hafif.sin.. Uç hına rastli&mak bahtsızh: 
dört güreşe vUcudun tahammül ğı fellketlere sürllklemeye yete
etmcz .. Etse de, muvaffak dahi bilir harp, dünya ölçüsılnde bir 
olsan bu, güreşler körletir se- vüsat ve dehşet alınca, hemen 

· ı her memleket, bütün samimili-
m Yörük Ali de: ğile savaş dışma kalmak istese 

- Baba! E! öyleyse ne yapa- de, ateşin tesir dairesinden sıy-
cağız ya? rılamaz gibidir. Zayıf ise, kuv-

- Yapacaık :kolay .. Kırkpınar vetlin ın iştihasını çeker ve isti· 

ci yazını yaşıyaca.kt:Jr vQ belki 
Avrupa harbinin mukaderabnı 
ve ikıbetini slzecektir. 

Orta Şarktaki işgaller, deği
şikUtlcr de bu yenı dunınıu ha
?Jrlıkları tak:p ~t nişti; lmka 
orduıar gelmi~ • w1ycye kadar 
l·uvvetler sürülrr,üş ve nihayet. 
tarafsızlığa b 1kılmadan, Iran 
da kontrol altına tılınmı~tı. 

~ • - ·• _ı1-_·· fi' .... 1, 
. ' . .. ... .. ; : ' .. ~· . . 

güreşinde kim beş almış.sa gi- Wara yol açar. 
der onunla tek bir güreş yapar- Polonya, Avrupanın iki bUyük 
sın .. Yc.ncrsio vessclan,!. ve emelprest devletinın daima 

- Böylesi kolay 6m1D&?.. kıakaeına. kapılacak bir durum-

Groenla.ndd~, İslandada Usler . K A Ş .E L E ~ 1 

::;:~s~::i~er~i;~!ı~:~~ BAŞ DİŞ NEZLE GRiP ROMATİZMA 
yilltecek olan meydan muhare- • ' f 

- İyi ya! .. Maksat baş olmak da idi, ne bunlardan birine beleri içindır, tertipler genişli- Ve bOtOn ağrılan derhal. keser. 
yebilirler. • 1 Sıhhiye Vekiıletbıin rııtu.t11u ha.iwir. 1cabmd& günde 3 kaşe almabitir. ve beşi yenmek değil r:.'-ı? Hatta temayülü, ne, gerçekten taraf

t.ş güreşçi dahi olmuş olsan, azlığı bu memleketi badireden 
böyle hareket etmelisin ... Böyle kurtaramazdı; bir koridor dava
yapma.zsan seni e7.erler. • 111 onuu faciaların kucağına at-

Japonya, yabancıları harım ---

- Ben, böyle pehliva.n olmak u. Paylaşmalar, suni kuvvetle
:isb!mem ... Kıra kıra meydaru rinde itilafına imkön veriyordu. 
almalıyım .. Kırkpınarda mey- AJmanyanın BüyUk Britanya
dan tuırıtamuyaaılara pehlivan yı çenberlemek gayesi, Ma.nş ve 
denir mi hiç?.. şimal denizleri memleketlerinin 

Diye mukabele eder dwıırdu. siJMılarından tecridine vesile 
Fa.kat ne de olsa babalık merha- vermifti. FinlincliJ&, Danimar
meti, titizliği Çahğı f"ıkrindeR ka, Hollanda ve Belçika. ilk ta
bir türhi geri komanlı. O, Yö- arruz hedeflerini teşkil etmiş
rı.i1& Alinin, dev eüMe hasımla- lerdi. Fransaya, yalnı& Müttefi
riyle tx' • ,şa boğu§a. uile.rek kile elele müdafaa ettiği Rein
körle§eeegıne ka.ııi idi. Çünkü den el çelctirilmemi.ş, Fran81% 
Yörük, hızlı bir delikanlıydı. ordusu bir daha kuga alanında 
Dev ciısee hasıtmla.n onu ezer- :rel aJamıyacak bir bale düşü
ler ve, gürellini ikörletirlerdi. v~. rillm&ı,tür. 
ı..iiuük ortada kalll'dı. J3alpehli
..,....,. Betiarabya ve BOkonovya.da 
~~lunudı~. lıeri doğru~.- SovyetJerin ~ i~in bir enı
du. Hafif pehliv'aDla.rıD eitseri- niyet eeddi, bir aıçrama tahtası 

l tes!• ~ı Almanyarun 
yeti Kırkpma.r meydan ~ e- Romanyada bir köprü başı, bir 
riı:ıe girmemiş1erdi. Mesela; II'".-1 müdafaa veya taamız. koltuğu 
bur Çolak Molla, hiç bir va.kit ac;malannı teşvik etti. Macar is
Kırkpuw' ~girmemiştir. tan. tatmin ec!llmt~. Orad&n 
·BütiİD güreeJıerlni Kırkpınar ha- en"S!°elaiz aşthr ..,.. komıtU illere 
riciDde iddialı ola.ra.k yapml§br. ~ 
Ç<*ık )(olJamn Adalı Halil ile, ~ırdi. 
Koca Yusufla. güretleri vardır. İtalya. bim.tanduu da ıa-

Kırk ranti etmek bere; AmavutlUı,du 
Ve, bu güre§)eri pınara a- impa.ratortuğmaa ı.flayan ipli-
ye.k basmadaıs yapmı§br. er; de kesmi!ti, çok geçmeden 
Çoıa& )4ol}a.. Adalıyı iki de- ,,,. ~ .. ~; fak t 

fa yenmişti. Bit- defaıüi1ıda ~ 'E;ge kıyılanna 3-~ı a 
xaafi"!Talif ~ IJ&~ ~Jitl~mftıtt.ia.ın· um VP. frıt-
ba§pehliv~. Ve Kırk- Bulgaristanda üsler kuran Al
pma:rda kıra kıra meydan al- manya, Mihverin Avrupa niza
DU§lardandı. Koca. Yusuf da böy mını bütünlemeyi amaç tutan 
leydi. Fakat Adalı Halil de, hareketlerini .4enizlere göttir
KQ<n Yuuf da en aşaiı yüz yir-1 mek istiyordu: Yugoslavya ve 
mi yüz yirmi beş kiloluk pehli- Yunanistan da 1'ga.l edilmiş
v~la.Nı. Qldr•Wı ağır, ltuvveUi lerdi. 

=foıa~~~~fr.e ~:=:~1~ADYO PROGRAMI ı ı çin, 1904 tenben genı.5 adımlar 
atmıştır. Fransız Çin Hindine 
ayak Basışı, lir hareket zemini 17 NiSAN 1942 -
hazırlamak maksadı güdüyordu. 
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M Dlı 

Fakat, Doğan Gün~ Devletiwin 7.30 Pr..,am · M.:ıı 
Çinde ve Feleme1:1k Hindistamn- 7 ·33 Hatif ıuo Ajans 
da, Siyam ve Birmaayada takip Precram • 
ettigı- · politika, istiml&Jc ihtiras- ? .•5 Ajana Habel"Jıen 

Habe\"leri ltM ~ Jannı ok~a.. ötekilerle de mu- ftrk müıdll 
kayyis değildir. Hattı, onun i- a.oo Senfcınik 
çin Pasifik emniyeti, Avustral· P~çalar ıe.ı& Bedyo 
yanın da ilhakiyle mllmkündür. ft.15 .Evın Saati ~l 
Çin ve Hint diyarlan ise, önce 12.30 ~rıınt 20.45 Ş&rkı ve 
tehlikeler anedebilirler, ancak 12.33 ~~. ve Türkilltt 

T ...ı..:"- 21.00 Konu~ büyük Asya devleti manzume- u.-.~ 
sini kurmaya v..-.._vacaklardtr. J2.«5 A)ana . (tktısat .7-.., H berleri Saati). 
Dünyanın siyasi, iktı~ ~e 13 00 ~rkı tt :n.15 Tesnsil 

içtimai mvv~esi ~yük 'bır · Ttirküler 22.00 Salon 
h~tmıen: geçınnektedir .• Böt~n 18•00 Prognırn Orkestram 
bır küre, karalariyle, denı~en.y- ıa.o3 Fasıl ~ 22.30 Ajans 
le harp . mey?an~ haline gJnmt- lB.~ z rant Halterleri 
ti_:, saki~ ik!ye aynlmışlar, Takvimi 2i.4~ Kaplınıı 
duaya nızamı uğrunda çarpur 
tıklarma iundın.k eevduuı
dadırlar! Bütün hynaklann, 
medeniyetin bQtün yıkıcı ve ya
kıcı kuvvetlerinin harekete ~ 
çirilmcsme ~ımaKtaaır. ı: ır 
minci asır ~]erinin asıl he
defi imha Olduğuna g'Öre, her
kes ve her ~ ha.ı:bi eonuçlan
lhnnaya, tah8l. eilHmi.,tlr. Bin 
yıllık bır rı;uktı&ı yaratma.k için, 

lzmirde bir ihtikar 
vaka'ası 

tmıir_ IYeni s.bah) .-.~ 
cilerde Fet1ılD ~ Mrahim ....._ 
de iki ld§l 190 Jruruşluk - çu
l'al c;iınentoyu 24-01rnruşa ,satar-
.Jren ~ e.dıiyeye wırll
mişlcrdlr. 

bin yıllık medeniyetin de yıkıl- A.KBA Kı·tabevı· 
masına doğru gidiliyor. Harp! 
hazırhklan, öyle ~ 
imkan vel'f'bilirler ki tarihin o
laylan bunların d<>Eu~ ilet 
ler karşısında sanilk kı\labilir. 

Gene, uZalrtan bir barış hal'alll 
esiyor, akhaelim galebe edecek 
mi"! 

•eke&· Claddeal 
A:NKABA 

olan bu pehlivanlar öyle kolay Art.ık. 81ra doğu harek&bna 
kolay ezilmezlerdi. Kırkpınarda gelm~. Şimdi bu muaaraa ikin· 
ba.ş kurtann&k için beş alb gü- ---------------------
nış )'Caop&rlardı. Böyle bir giıreşe 

Her dilden kitarı. mecmua, 111-
ze&e ve kırtub'e •Ut yeri. Her 
iJAiıda lı:itap siııerill ve abone 
kabul edilir. Şubelll 1oktur. 
Teleforı: 83TI 

Çolak Mollanın Vücudu taham- ~--• 
mül ederıııeq.di. Bu sebeple Ç-0lak Halide Edib'in Şaheseri -,. 
Molla, daima Kırkpınar harici 
olarak hrasıml•riyle karşı karp
~ gelmiftir. Ve, muva.ffak da 
olm~. 

Hergeleci İbrahim pehlivaıı 

C. H. P. ilk san'at mOklfatmı kazanan roman 

Sinekli Bakkal 
da Kırkpınar harici gilre§çüer- Ttirklyede •tıt re..k~u kmruştir. Befinci •swaı • ''Yenı· Sabah•n 
dendir. O da oldkaca hafif oldu- hafta ~kıyor. Altıncı baStnıa başladık. Taşra sip&rt.pleri •ra- • 7 7 

'F. 1 Ş B A N K A S 1 
Kqç.k taaar~uf 
hesapları 1942 

iKRAMiYE PLANI 
KltlDIL&R: 

1 Şubat, 4 Ma7111, 3 AtuNs. 2 llda
dt.etrin tarihlerinde ,..püa. 

t 942 IKRAMI f EtEm 
1 ...,_ »00 LinJak = 2000.- LU"a 
1 ., lOlll ., =IOOO.- > 
1 > 750 > = J 500.- , 
1 • &OU > = 1500.- ., 

10 > .. > = 25UV.- > 

40 > 111 • = 4000.- • ı 
50 > IO > = 2500.- > 

- > • > a:=: 5000.- • 
208 > H ııı ='°°'- ııı 

ğu için devlerin aı-.asına girip sile yollanacaktır. Ciltli olarak tanesi 1l50 kuruştur. 1 
~k~~~::e;cieu~~~ AHMET HALiT KiTABEVi ilin fiyatları 1 Devlet Demiryolları 
rak mağliıp etmiştir. Eğer Kırk -=========================== Pınaca g;rımş olsaydı, muhak- Kr. 

ilanları 

~----------------------... j Muhammen bedeli (8000) lira "ıan 1000 Rulo (100000 metre) ko1-kak ezerlerdi. . Başlılr ..ı.ta alanlr 111 Pamuk Mikerrit Ş.rit (M.4.JU.2) Cuma ıwıu saat (lti) : on altıda Hıı)'dar-Ustalıldan yüksek olup ok- lnciltere Baıvekili W. ÇÖRÇIL'in Harp Nutukları llh'e• -~ atlppl MI paşada Gar t»naa.ı dahilindeki konıiı.ron tarafından, kapa'h wf u.dale _.. 
kalan hafif olan bu, pehlivan- o o tm alınacaktır. 
ar tarihte büyük bir na.k bırak- Bu HAR B ı• N ı• ÇY z 1 ..... • • 151 Bu işe ıırmek üıti1enlerin (800) Urallk muvakk86 \enünat Jranunus taları halde, Kırlcpınann mrlu v_. • • SOi üıvin etUlı vesaıkle tcklifierini muhtevi zarflarını ._. ıiln 8allt (15) Ol 

güreşlerini görmemişlerdir. ı ı ı ~ kadar komlsyon reiı:lıtıne v«!rmelerl lazımdır. -ı .... e Yörük Ali de bunlar me- ~ "' lOI 
.&qL 1938 tarihiaden l9i0 yılı aonuna kadar 8Öylenmif mub- • Bu işe ait follrtnanıeler kom ııyondan paruız olılrak dajMAlrnaJı.tadır. yanında demektir. Hergeleci ni- telif nutuklardır. Bugll.nkü harbin, W. Çörçile göre aebeoleriai L. ------------- (421M) 

hayet yetmiş beş okkalık bir anlamak için ba mühim eseri okumak şartUr. DOKTOR ---
pehlivandı. Çolak Molla da an- Aslından Haldun Y&f&l'otıu tercüme etmiştir. HAFIZ CEMAL r 
cak Hergeleci eğırlığında ıdi. Yö- Tt>n~si 100 ku-· ...... ·-. 
rük Ali de nih.lŞet seksen ok-, • .._\&& TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI kaıy~ı: ~~:~~!:!u~~·gilıı. KAVGAM -MTJ:/N J(AMPF Lokman Hekim i 
bu mesete üzerinde şu yokla mü- 8-llılllye llöu+•u• 
na.kaşa. etmi§lredi: Alman Devlet Reisi Adolf Bitlerin bütün diiııyada m\1- Dtvu,.a. 

_ Baba, Arnav\Mııoğhma ne 1 yonlarca aatılan ve Hüeey'n Cahit YalÇID tarafındaa terdi-
me edileN az vakit.U> mevcudu tükenen bu ınefhur nen. 

deraiıı? ..._~ , yeni basımı çıkmlfbr. Tanflili ciltli Glaralc 3 liradır. T .... iaıt 
- Sen, ona.~···· --+· -'·---Ne demeik cma. ~- ,_-. perua auıuAla&. 

vım? .. o, başpehlivan değu mi? AHMET HALiT KiTABEYi 
k.ırkpmarda devlerin ...-asma 

......,_ A. Cem•tedtli11 ~u 

.......,... llD4Nir8: M, ... ı Kar.,,et 

._....., yer. (H. lleklr GOrMylar ve 
A. cw ........... "'9-t ........... ) 

giriyor, çatır ça.tlr ba.i alıyor -----------------------------

ya!.. lSTANBUL DEFTERDAllLIGlNDAN: - Oğlum! O, başka!.. 
- Ne bapıaeı baba? Altmıt ..... 

altı Okkalık adam.. Ne: 
lhbar,..Me 

- Sen, onun gibi olamazsın! 
- Ben. oaun gibi olmak imti-

yorum .. O, adam da bee, dCil 
miyim!.. , 

- Ne ya.paıw.ıı yap! .. 
Der, içinden çıkardı. • "*at 

Yörnk AWıJn söyiedikleri de 
doğnıydu. Ama.ntoğlu DMıt 
~ordu? Hem de aıtmıg al
tı okka ile.. O, neden başka Olt.t
,ardu? Yörük, adam değil miy
di! o, e&ilnMmift.i. Hatta, ha
lllDlan omı aermmi§f'i. Kendi
ili a. sır e !il. v, eamezlesdi. 

''ıhe wr~ 

ı ~kesik JIBaDet Raude•nıeu 

2 Miluıyel Cilinltr 
3 S.bei BM.-1 Jtaeap 
4 tbrabim Muav 
i Bbruhi ~ T..nt 
• Sefer~ .( 
7 Şua;rip Bilıllıi 

a Ebnbi Ba;ıııwetıw ~ 

M•....._, ...... No:eı 
Bcıü:urt 'Hrk BııııJıi 1 

il. o... 6afak ... _.,, 
B. Ge3r"' Rmnelt 1/-3 
JI. G81i Hal&slrAr Oe3i lll/l 
Wnti 'l\ırna 23 
Pancaltr Cedi~ 14t 
h>plk HalAıkh91rJ lıt8 
"616 'rllma 23 

.... ) .. 
ne 
911 .. --.. .. 

....... .._... BYhf'a1t C.Za No:aı 
106.00) 116.36 23.27 118.83) 
210..oot Je1.0l UM ll0.41) Je/I 
Uı.to 33.80 1.72 1.08 28/M 
'84.00 38..88 '1.?e ?.00 H/16 
Ml6.GO JGM 2.1'1 1.15 Je/16 
IOıOe 3A8 0.70 U3 !6/20 
auo lU7 2.63 2..21 2e/ 22 
10"8 M9 l.7f l .iMI 21/JI 
M.00 Jl.Jt 2.a& 2.41 18/:.14 
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