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Her Yescle 1 Ku· S r. 

Vaktile Maiyetlerinde Fırka Kumandanlığı 
yapmış olan General Guhr' u kabul ettiler 

. . .... . '\ .. . . ' - ! • • . • ~· - ~ .• 

Ankara~ 29. ( A. A. ) 
Bugün, ReisicOmhur lsmet· lnönQ, vaktile maiyetlerinde fırka kuman 

danlığı yapmış ofan ekHlins General Guhr'u hususi olarak kabul buyur

muşlar ve öğle yemetine alıkoymuşlardır. 

Fransanın tutacağı Hürriyet davası 1 Ruzvelt Vişiye ı 
ÜC yol .. . çatıyor 

İstanbala giden 
şahitler dinlenildi, bunlardan 'kapıcı 
Kirkor, infilakta parçalanan ömerin 
KornilofJu ziyarete geldiğini söyledi 

Dünkü celselerde 

' ----.ı yolunda:Turkıye j .. AmariKa rran.s;z top-

' 

Nazi imanına ı;i\re, AHupada raklarının mHWGr 
, ~ını~ bir hiiyiik askeri .ıe, ıet maksat.arı için KUilanıi· 
;.~a.ı·:ıır. Bu diı~ünce araMnda Amerika ayan • masıııa mant olacaKtır,, 
'"İ\dk w kunetli bir l'ı-,nısar Vaşington, 29 (A.A.) - Enf-
~·; Y"' ~ol•tur 'e oluma>'. Al- B Z a S l n da R Jasyon aleyhirıdeki program hak 
u•m,...ı:uı hiiı le bir .,...J b!A>- 1 kında· Salı akQomı radyoda bir 

· · tm .... · tab· t w P•pp•r'ı·n mu''hı·m .· .,.,. m~k '" ümit e "" ıa - "' "' nutuk söyliyen Reisicumhur Ruz 
L.h bir i'<tir. Lami, Alman.~a.- •o'',-/eri veit bilhassa şöyle demiştir: 
yu ı:<>liri.ı.'t"ji;i Jardıın ile uihıai "" - "Pearl Harbourdanberi ordu-
1l31<'ri tf'fllin ... ı .. ı.;ı.~ bir 'a.- muı.un ve bahriyemizin mühim 
ziyettı· oı.... bil<', ı;a~ Tiirlt.l•r kentli i•tiklall•- kuvvetlerini memleketimizden 
ıwınra Alnnınıa"a kaıı,ı her b f · k l t kt bul 

• J d rını "'üdafaııgıı kıırıır in erce i ome re uza a u-halde <'Ok dalııı. z:n ıf hir lt· 
· · · · .ı· wrmelıle /1<•ıer hürriyeti nan üslere ve harp cephelerine rınnda bulıULJcaıi.ı i~1n ~:m ı· da11••••11 büyv"k hı·2met ı yolladık. Harp ipıalatımızı sürat 

d.-n 1.ararl~k o'1..ı.tıı;. - leştirdik ve bu imalatı endüstrı 
.,.,nrati::.a ria\ .. t t•tfüı-c·ı-~ine •ltni,lerJir. ,Mütt•fikler, kudretimizi büyük bir imtihana 
da;r hi\ h;r ooııan '-llj!n.n. bir ••lh mnoaını/a şer•J li tabi tutan br ölçüye çıkardık. 
g:.ıı.ınti~t malik olanıu. Türkl•rin 11ek11r 11e hür- Amerikan harp gemileri ~mali 

riget !fOlan11 t•rcih ~ttık- ve c·tnubi Atlantikte, Akdeniz-

Y2ZtP.: Hi seyin G~hi J T UÇIN 1 terini ,,,..,.,,g•c•"'"· 1 !~h~~: ~~~~;1e~~ınfikte 
l<'ransanın Naziler tarafından 

~ fi ıcby Baı>q"<lıJ Bay La.val Vaşinı;ton, 29 (A.A.) - A- işgali eımaııında Birleşik AmP,-
. W Franh:l ic;m üç yo: mev- yan İızabından M. Pep~'· Tiir· rika istiklalini kurtarmağa, hür-

cut okiuğııııu "?ylliyor. I ki)e Bü:yoük Millet Mtc!isinn riyct, müsavat va kardeşlik pren 
Eun1111 biri bt-kloou ... mr; lkmcı- yıldönüm\i münasebetile it yanda >opleıini yeniden Jutrınağa çalı
lolJ lngı!tert ıit birleı;melrtir. O- lk:yanatta b:ılunmuştur. şacak olun bir Fransız hükfimeti 
çünciisli de Almanya ilt- tlôdi \'i' j M. Pepf*r, Yeni Türkiyenin göreceğini ümit etmi~ti. 
sıkı bir iı;;bir);ği y:ıpmilktu. L&- vikude g•tirilmesiıı<le Atatürk Birleşik Milletler icabederse 
\'al belı:lemooın l''ranı;ay:ı. zarar- 1 Yt- 1nönüniın icraat ve mu\', ifa- dünyanın her hangi bir Jnsmın-
d-.ı.n lıaşk~ bir ~Y. getı~. ~ ~ k ıyeüerindtn . uzun UZ11d } "' ' ~~ praklarını;1 . r·h, . ., 
t>ne kanı r. lngılter• ı,t ı.tı- pek sıtH,·ışlı bır lısanla hah~ct- tarafından askeri maksatlarla 
fakta ise hi<: bir fayda pınnü-

1 
ıiliten ~onra sözü Türkiyenjn kullanılmasına mani olmak için 

yor. Çünkü lng;Jtereınm mağlup Umumi Harp kur~ısındaki du- tedbirler ;;.lacaklardır 

l Kirkorun akli muvazenesinin bozuk olduğunu iddia ederek muayenesini. isteyen 
Kornilof'un talebi kabut edildi. Pavlof, şahitleri yine sual saQnağına tutm~k ist2di 

Alman Büyük Elçisi Ekselans 
Fon Papenin suikast hadisesjne 
ait muhakemeye bu sabah saat 

Bugün devam edecek olan duruşmada 
maznun dört saat konuşacak 

9.45 te Ankara Ağırceza Mah- Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor : 
kemesinde devam olunmuştur. ~~~ 

Salon ve Adliye Sarayı önü. kühane otomobilile getirildiler. Müşaviri olan ICornil~. ve j!()n· 
yine sabahın erken saatlerinde Otomobillerden evvela Rus maıı ra Sefaretbanede stıı.Jıyer ın& 
dolmuştu. Hıncahınç kalabalık- nunlardan İstanbul govyet Tica- mur olan Pavlof indi. 
tı. Saat 9,40 ta maznunlar tev- ret Mümessilliğinde Nakliyat Diğer iki maznun Abdurrah-

ı ıııııııııııı a•••••••ııııııııııııııııııııııııııııııı ı ıı ııııııııııııı ı ıııııııı \ 

........ BAŞVEKiL ....... . 
Saydam, dün bitaraf memleketler 

SeHrleri şerefine bir ziyafet verdi, yemekte 
Hariciye Vekilimiz de bulundu 

Doktor Re· 

Ankara, 29 ( Hu.;usi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - Başvekilimiz 
Doktor Refik Saydam, bugün (don) öğle üzeri Ankarapalasta bitaraf 
memleketlerin Sefirleri şerefine bir öğle yemeli vermiştir. Ziyafette 

bitaraf Devletler Sefirlerinden başka Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu, 

man ve Süleyman da huni ... 
takip etti. A~.t- ağır merdiv~ 
leri çıkan nıazhunlar salona stıl 
diler · ve! geçen haftaki ctl~ 
4ldıkları yerlere oturdular. A9< 
urahmanın avukau Ziya Şaklll 

de yerine geçti. 
Kornifolun vt hwlofun koa. 

tuklannda· dolu d08yalar bu~ 
nuyordu. Pavlofun dosyası yeııi 
evrakla bir hayli kabarmı~ gö
rünüyordu . 

CELSENİN AÇILIŞI 

Tam saat 9.,45 te heyeti hl. 
kime salona girdi \'e yerini İt" 
gal etti. Biraz sonra celse al}ll
dı. EvYela, lstanbuldan ımn. 
len şahit Bayan Mefharet m 
lendi. 

(Boıı~ Ba. 3, Sü. 1 d.ı) 

Vişi Madagaskara 
kuvvetli bir file 

gönderdi 
olıdcağına inanıyor. l''alrnt lngil- rumuna rıakiederek·, harp harici Tayyarelerimiz bugün Fran
tere galip gt-lı;e bile ~u.nuro neti- kalmak suretiyle sulh yolunda- ~ız müstemlekelerinlr. müdafaa
cooi, Vfchy Bıış,·e:kılının fiknn- ki mesaisinf' devam ümidinde sına yardım etmektelirler. Ya
ce, Fransa için felakettir; Fran- bulunan Türkiyenin Alman şar-. kmda Amerikan uçan kaleleriı 
aa imparatorluğunu lkaybt-decek kA doğru rüı·asının gerçekltlfi- karanlık Avrupa kıtıısının hür-
ve Ban<.an dıe1·Ietleri ;ıyannda (Sonl~ l3a. 4 'sü. 3) riyeti için çarpışacaklardır.,. •••••••••••••••••••••••ııeıeıeıııııııııı ... ııııııııııeıııııııııeeıııııııııı •herumiyetsiz. bir mevkı• d~ ' • 

Başvekalet ve Hariciye Vekaleti erkanı da hazır bulunmuşlardır. 
Nevyork, 29 (A.A.) - Uni

ted Pres.~: = !.a::!n~:':=~ :=.:: p t T 1 · f · T. 1 f . Hindistan ıounda Ahruınya ile birle<ıin;e ve os a e gra e e on . 
:~d~~:~1~~=~~~ ' ' meselesi 
leııarası politikada yıne blTltlet •• • ld 
me;:_~~?:=~~:~ işte iıu sııı"Et-

0

1 
ucretlerıne zam yapı 1 Hindistan Nazırı: 

le hulaaa ediyoruz. Bir devlet a- idealimiz müttehi~ bir 
damı için en birinci •azife ken- • ülke görmektir,, diyor di vatanının menfaat n seliime- ---------------------

ürıi düşünmekten ibaret c.lmas!: T ı l • d • Bangkok, 29 ( A.A. ı - Bang-
na göre, Laval'in t3.vsıye ettigı arı" e erı aynen neşre ıyoruz kok'daki Hint Milli Konseyi 
eiyaseü yalım. bı.ı bakımdan mu- · sözcüsü radyoda bir nutuk ııöy-
hakcme etmek 13.zmıgelir. Aca- ,..,.,,,,..,...,..,...,..,...,..,...,..,...,..,...,.."""""""~""'""'""""""'vvvvvvvvvvvvvvvv-.,..,.,.,._,.,..,..,..,..,...,..,..,.,, ""'VVVVV> liyerek Hindistanda bir Müslü-
ba Frıuısanın Almanya >le iır man hükunietiniıı kurulması me-
birliği yapımsma imkan var mı- Yükaek tastika iktiran eden zam kararnamesi neşrinden selesinden bahsetmiş Ye şöyle 
dır ve bu işbirliği Fransız vata- l 5 " t t b • k 1 k demiştir: 
nırun menfaatlerine uyıı;un mu- g U n a O D r a a 1 O U n a C a "Pakistan mefkuresi yani 
dur? Ankara, 29 (Yeni Sabah - Posta, Telgraf ve Telefon ü~retlerine yapılan zam karar- Hindistanda bil' Müslüman dev-

Laval oı.e<ll'nberi Franaanın namesi Yüksek Tasdika iktiran etmiştir. Bu yeni ücretler karaı'llaınenin neşrinden 15 g>lin sonra, Jeti kurulması düşüncesi mililyet 
Almanya ile dost olmasına ve poata paketlerine ait iicretler ise bu kararnamenin neşrinden yani bugünden ıtibaren bir ay son- çi Hint liderlerini hi~ bir zaman 
dolit yaı,amasına taraftar bulun- ı - · - - - - ----- --ra tatbik edilecektir. lüzumundan fazla meşgul etme
duğunu ve bu uğurda ga~ raine üzerinde dönseydi ve ya.1- talyanın yerini alm:ık emelinij Yeni kararnamelere göre, mek mlştir. Çünkü Pakilitan Hindis
sarletmekten geri kalırıadıgını nız prftltije ve şan ve şeref>t" ge- bc-sliyor zannederiz. Almanya- tuplar için 7,5 kuruş, kartpos- tana arzedilen hürriveti temin 
da ilave tU-ktedir. Frall8a' len balelden dolayı inbkam dü- dan böyle bir alicenaplık, böyle tallar için 4,5 kuruş, gazetelerin etmiyecek ancak muhtelif parti
ile Almanya arasınde dootl~ ısünülseydi, belki bumw bir çıl- bir lfıtuf ve ihsan, bekkmek için beher elli gram Ye kesiri için 10 ter ve gruplar arasında büyük 
münasebetlennin gerçe~ten W&i-1 gınlık olduğtınun iki tarafça dıa ı kt>ndinde ne hak görüyor ve Al- paı·a, merkut risaleler için 10 bir duvar çekmiş olacaktır. Ye
si kabil olup olmıya.cagıru araş- ı anlaşılması ümit olunur, iki manya.nın böyle bir pazarlığa para, halledilmiş bılmece kağıt- gane hal çaresi bütün partileri 
tırırken ev~ela Laval'e nedec komşu milleıti ba.nştırma;k imka- · raf:l olabileceğine neden ılıtimal Jarı, tebrik kartları vesaire içiıı Hindistanı istiklale ka\'Uştur
dol86'ı bu ugurda _çalııımalıe.nnın nı bulunurdu. Faikat asıl mesele , veriyor? Nazi imanına göre,' bir buçuk kuruş, körlere mahsus mak için birlcştirm~kten ibaret
kısır kalmııı oldu~u . sorm~ Avnıpada nüfuz ve hakimiyet A~Tupada yalnız bir bi\yük as- kabartma basılmış kağıtların tir. 1ıeride her hangi bir yaban
icaboder. Şüphesiz ki Vı~hy hu- meselesidir. Fransa Wastphalie keri devlet olabilir. Bu düşünce bin ı:rram veya kesiri iç:n 30 pa- cı devletin Hint mlletini istis
kümeıtinin Beııvekili mazide kar- mue.hedenamesiyle Alman İm· arasında. büyük ve kuvvetli bir ra, Kültür Bakarılııtınca mektep- mar etmemesi için bir tek Hin-
6Llaşrruş olduğu muvaffaluy~- paratoıiuğıından Alsace'ı alır- Fransaya. yer yoktur ve olBJll<lZ. !erde okutulan kita)Jların elli distan şarttır. 
sizliğin sebeplerini başka ~- 1 ken, Almanyayı üç yüzden fazla Almanyadan böyle bir şey iste- gram veya ke~iri için 10 para MÜTTEHİT HİNDİSTAN 
lelin muhalefetlerine ve entrı- 1 müstakil prensliklere ayıraraJc müc ve ümit etmek tabiat hilafı alınacaktır Londra, 29 ( A.A.) - Hindis-
k~arına atfederek İfJİn iç~ Almanya. işlerinde hruöm ol- ~iri~. Ljlval, ~~yayaı ge: 1 Posta v~ telgraf havalelerin- (onu Sa. ıı Sü. 7 de) ı 
çıınnı~ çalıııacaktır. Bu, peK m- ıruık imkanını bulmuştu. Alman- tirecegı yardım ıle ruha! :ııafen den her havale başına maktuaıi -----------
sani .bir ~~r. F~at om'-ı kar j ya ııih8:yet .~i vahOOtini . ~: 1 tıemiı:ı . ooebilecelk bir vaziyette be9er kuruş ve havale olunan her 
naati reeliteyı degıştiremez. . miu etti ve buytik Alman Rei0 ı olsa bile, galelıeden soma Al- liradan 20 para ve ayrıca tel-

l''rı. n ; ile Almanya arasında nı kurdu. Fakat bununla bır- 1 manyaya ~ı her halde çok graf ücreti alınacaktır. Post Res 
samimi bir d~luk Avrupa. ve likte Avnı~a, hegemmı)'ll.sını ele d~a.~yıf. bir. durumda buluna- tant mektuplarının her biri için 
dünya ~llıu ıçıı: gerçekf:m te- alarak ve_ ~des Ro!lla. lm- ı cagı ı~ şımdiden karar1aşa<;a1c ayrıca 7,5 kuruş, birinci sınıf 
menni edilecek bir nımetti~-. Far pııratorl~~ gıb!, sade lfilzı su- o~lıga.so~ nayet ~e- posta abone kutuları için sene
kat bunu.n kabil olabilmffil her rette degil, fııli surette Avnı- cegme daır hiçbir zaın.:an saglam de 600 kuruş, ikinci sınıf kutu
iki tarafın haklarına razı olma- payı hükmü altında tutmak ga- , bir gV8lltiye ~ o.lam~ Jar için de 400 kuruş, üçüncü sı
laıına bağlıdır. Fransa 1870 mu- ~ tatbını:e kalktı. Lavııi Avı:tı~~ .de:vtetıen ~~Y~ ~ ruf kutular için de senede 200 
harebesinde mağlup olarak Al- ~yayı ibu emelden Voazg~ dat: ~iidigmuz ı>e . gord~"tirnuz kuruş tahsil edilecektir. 
sace _ LotTaine'i kaybetıtiılııten çimııye muvaff&:J<. oturs_a bü- 'politika g~eklerme bağb kal· POSTA PAKETLER! 
ve pek acı bir iıızetinefls yara- tiin Avrupa kendisine ~ ~ ~tçe, :ıraJarmda ha- Posta Paketleri: Bir mıntaka 
sı alclıktıan sonra yalnız :iıntikam tv lı:alınz. Fakat ~.'.1'1' J>?.li- ~ '!'!. ~ bir dostluk ve arasında beher ÜÇ' ki:lo için 21 
hırsiyle yaşadı ve taıkıip ettiği ~eı·Awupada kuçük mue- aşbirligı tesis ~~er .. Bun- kuruş, 2 mıntaka için 27 kuruş, 
siyasette bir gün Almanyaya Wıil deY~etlere ~yat lıaıldn ;ar Nroa.n ~biBıek IÇlll her 3 mıntaka için 33 kuruş, dört 
galip g~lmei< arzusundan. başkıa mmak alameti hiç ~ar mıdır· IC~den .evvel iııWi ~ tııııınıız Jlllntaka için 39 kuruş, 5 mınta-
bir am1le kıymet ve~edi .. Nı- Lav~, ~:mYa ile dostluk- B<irierind~etiVıti~ !::." ıra için 45 kuruş alınacaktır. 
hayet; Cilıa.n Harbinde ınti· tan ve işbir1"ğinden ~ ma.kt.an ~.,..,,,....,... .. . · Dahilt tayyare müraselltına ge 
kamını aidı. Şimdi bunun ıu:ıs>nı ·öyle tabmhı ediyoruz iri vaianı- ~ üni~lri ~bir .lhıce aleHl.de posta ücretlerinden 
çıkarmak için hazırlanmak sıra- nı Almanyanm i«mıadı . &ltmda ~plan sonr .. .. ya ııa,,Jı:a mektuplar basılmuı kağlt 
eı Almanyaya gelm!şti. Bu.gün- hatırlı ~.ır .. ~ı seviyesinde~- ile~ ~1:~~vrupa. Jıır ve gazetelerin her 20 gramı 
lük Almanya emdıne naıı 01- mayı duııımmüyor. A~ ~ iıın 811 ve. 6 ..• ~ Yat!IP ı için 7,5 kuruş, kartpoııttallardan 
muştur. Fakat bundan sonra;;ı? lrimiyetinde Almenya ~ ~ drldaruııH~ore?~İııd YAU,D f&>tltı &ı. ! Sil. 1) 

Ei;er me;;ele bir Alsace - Loı:- olmak, hic olmazı;aı bugüıtlıü ır seyur 

• 1 

Avustralya 
istilayı bekliyor 

Başvekil Curtin'in
1 sözleri 

Londra, 29 (A.A.) - Avus· 
tralya başvekili Curtin demiş
tir ki: 

"Avustralya şimdi bir istila
yı beklemektedir. Kafi miktar
da silıllıımız ve tayyaremiz yok
tur. Onümüzdcki günler karan
lıktır. Fakat biz her zamankin
den daha müttehidiz . ., 

Curtin bundan sonra Avustral 
yanın bütün harp sahalarınrı 
asker göndermiş olan ilk mPm
leket olduğunu hatırlatmıştır. 

RAPİD 
TAKiMi 

bugün geliyor 

Tokyo radyoaunun Roırmd"ıı 
alınan haberlere atfen verdiği 
bir 'habere göre Vişi hükumeti, 
Müt!Kfiklerin herhangi bir te
şebbüsüne muka vem el edilmesi
ni temin makeadile Madaga,kn· 
ra kuvvetli bir filo göndermi~-
tir. • 

Mdboume radyosunun bildir· 
diğine göre, Madagaskara giden 
d~niz kuvvetleri araeında 3 kru
ı-aı.ör 111rdır. 

(Yazısı i' ilci ll<J.v j<>d ) 

ün iktisadi Dıevlet Teşkilleri tekaüt 
•andığına ait kanu~ layihasının 

müzakeresine devam olundu 

Vali, Ankarada temaslara başladı 
j"Yeni Sabah., ın Ankar• muhabirinden:j 

* Meclisin loplantıı;ında Seyhan Meb'u•u Sinanın sundu
ğu Kazanç Kanununun üc;illıcü madde•inin 13 üncü fıkrasının 
tadili hakkındaki layiha ile subay ve askeri n:ıemur !arın talebe 
olamıyacakları hakkındal<i layiha görüşülmüş, kabul edilmiştir. 
Polis ve Gümrük muhafaza memurlarına bir er tayını verilmesi 
hakkındaki layihanın müzakeresi geri bırakılmL~tır. 

Örfi İdare Kanununun 7 inci maddesinin deği~tirilmesi hak 
kındaki layihanın birinci müzakeresi yapıldıktan l<Oora iktısadi 
devlet teşkillerinin tekaüt sandığı layihasının müzakeresine de
vam edilmiştir. Hiznıet mü.kktleri 25 sene olan ve elli yaşını 
itircnlerin tekaüt olabilecekleri maddesi üzerinde durulmuş, 
Hasan Fehmi Ataç keyfiyetin tavzihini iı;temi§tir. Encümen 
namına Hüsnü Kitapçı rakamlara dayanarak ileride mü,ırülitla • 
karsılmıyacağını anlatmıştır.. Rt!lik İnce, Feridıın Fikri, Berç 
Türker, Osmanlı \'e İş Bankalarında çalışmakl;ı geçen müddet
lerin teaütlük hesabında na•1rı dikkate alınmasını istemifler
dir. Bu teklif kabul edilmemi,tir. Ziya Gevher. Yooek ııubııy
lıkta geçen müddetin he~ap erlilmesi için maddeye bir fıkra tor. 
masını istemiş, fakat madde r·etninde sarahat bulundufu igin 
ayrıca fıkra eklenmesine lüzum olmadığı anlaşıimılfbr 1'eclhı 
Pazar günü toplanacaktır. 

Valinin temasları 
*İstanbul Vali ve Belediye Reisi Doktor Liıüi Kırdar, Y• 

nında İaşe l\!üdürü olduğu halde sehrimize gelmiı,ıtir. Vali Ti
caret Vekilini ziyaret etmiş, öğleden sonra da Jaflt' )füııteşarlle 
b;r g-örüşme yapmıştır. . 

1 Nnnıao • lt"ot"meoelofilu r;.ebrimlzdr 
I * }!aririye Vekaleti Umumi Kfııibi Num:ır Menemer...ı. 
oğlu bv ak~anı İr,ta~bula hareket etmıstir. 

\.. 
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~pa~ ~inci cephe D~~-nı~z~-~, _G_a.-la_t_a~i~~e-M_e_m_u_r_u~Ok-uy~uc~u ~ =~ah 
Tıcared Diyor ki ı geliyor 

AaılP • Saksonlar, bir gün, hasımlarile Avru
pa topraklarında çarpışmak gayesi gOtmek
tedirler. Bunun doğudakilere terafuk etmesi 
mOO.efiklerinin de •n bas tahminlerindendir. 

Suç ortağı iki arkadaşile birlikte sır matekaidin iki 
dileği 

mektebinde mahkum oldu Samatyada Heklmottfu Allpa· Kafiled '14 
heynelnıilel 
oyuneu Tar 

Yazan . Emekli General Kemal Koçer 

Yeni mezunlara 
diplomaları dün 

Bundan bir milddet eıvvei Ga
latada İaşe Memurluğu yapan 
Hasan Ulusoyıın arkadaşı Ya
şar ve Leon vasıta.siyle ekmek 
karnesi sattığını yazmıştık. Mu 
nunlardhn Hasan yapılan dtlnld1 
duruşma.sı sonwıda 70 lira para 
cezasına 7 ay hapse mahkOm ~ 
dilmişst! de hapis Ce2a8l 2 a..y 10 
gilne indirilmiştir. 

A lman ordusu doğuya yö
nelirken, Narvik'ten 1ır 

pazQ'a amınna kadar 4: bin ki
bnetrelik batı kıyılarında h&
lı:imiyet tesis etm · , Egede de 
emin üsler eld etrnı bulunu
yordu. Avrupa çevresındeki bu 
kontrol, Alman ordusunun tek 
oephede savaşmasına imkan ve
riyordu. On aydanberi bu ordu, 
büyük kütlesiyle doğuda çar
pıştı ve kış devresinde operatif 
'.hareketler icrasına fırsat bula
madı, kati te t:bbüslere giriş
mek üzere hava ve zeminin mü
.u.desini bekledi. Arbk, yeni 
bir talih denemesi günü gelip 
çatmıftır. 

Batıda yeni bir cephe açılm&
m, şüphesiz, Alınan ordusunu 
yetesi kuvvetler ayırdetmeye 
mecbur kılar. Onun için, Sov
yet!er bir çıkarmayı ısrarla i:s
temektedırler. Rus ordusunu 
desteklemek için Ang)o - Sak
eonların, takip edecekleri hare
ket hatları: 

Al Avrupanın bau kıylanna 
yer yer kuvvetler çıkarmak, 

B) Hava ordulariyle kıyılara 
ve Almanya derinhklerine sal
dırmak, 

C) Muhtelif kıyı noktalarına 
akınlar y parak Alman kuvvet
leıinl bağlamak, 

D) Kızılorduyn sılah, malze
me ve vasıta bakımından yar
chmlar yapmak, 

E) Meşgul memleketlerde Al
man aleyhtn.n cereyanlar uyan
dırarak cmniyetsizlık havası 
yaratmak, 

li') A\Tllpa dışındaki Mihver 
ordulannı beslenmeye mecbur 
ebnek. 

Alman ordusunun batı kıvı
lannda herhangi bir çıkarmayı 
~nlcmek üzere de, tertiplendiği 
muhakkaktır. Bu t rtipler, aşa· 
ğıdaki esaslara dayanabilir: 

Al Bir çıkarma hareketini 

dilediği anda ve yerde bastır- verildi 
mak üzere kuvvetlenn gruplan- Dün Yüksek Deniz Ticaret 
dırılması. Mektebinden me:ı:wı olan .2D 

B) Zırhh "ve motörlil kuvvetr ,genç kaptan ve çarkçınuza m&

lerle vaziyete rabuk müdahale. rasimle diploma. tevzi edilmif.
C) Deniz birlikleriyle, hava tir. 

filolariyle layılaı da ve enginler- Mektebin geniş salonunu dol-
do emniyet §Chekelerini tesi&, dur.an yüzlerce davetli huzunın-

D) Hakiki çıkarmaları karşı- da icra edilen merasime saat 15 
lamak lçhı anayurddan, hatta., te İstikli'ı.l Marşı ile başlanmış 
durumun arzcdeceği tehlikeye bunu nıüteakıp mektebin müdü
görc, öteki cephelerden kuvvet- rü B. Sait öwge söz alarak da,. 
ler kaydınlmam. vctlilere hoş geldiniz demiş ve 

Yaşarla Leon da 29 ar lira 
para cezasına mahkfım edilmiş
lerdir. * Fındıklıda mutemet bakkal 
hırdan Naci kilosu 130 kuruştan 
yağ. 100 kuruştan sabun satar
ken yakalanmıştır. 

Nacinin yapılan duruşmam 
üç çıkarma Yhaal bahis Türk denizciliğinin mazisindeki 

mevzuudur: kahramanlıklan tebarüz ettir- l'V'o---vvvv-vvvvvvvvvvvv"' 

1-Teşebbüs Alman hinteı-- dikten sonra Cumhurıyet dev- Karısını el"ınden 
!andına gotürillmek üzere, Hol- rinde atılan ileri hamlelerden ve 
landa ve Belçikay&, dünya denizliciliği karşısında 1 k 

2 _ Norveçe, Türk denizciliğinin yüksek mev a m a İÇİ n 
3 - Fransaya. kiinden bahisle Ebedi Şef Ata-
En kati hareket, doğrudan türk ile Milli Şef İsınet lnö~ 

doğruya Almanyanın batı kıyı- ne, Münakalat Vekili Sayın A
larma karşı yönetilebilir. Bunun mira! Fahri Engine ve bütün 
güçlükleri meydandadır: büyüklerimize minnet şükraiila. 

A) Alman ordusunun ihtiyat nnı arze<lerek sözlerine nihayet 
kuvvetleri muharebenin mihrak vermiştir. 
noktalarına kolayca ve büyük Bunu müteakip diploma tev-
bir cabuklukla. sürülebilirler, zi masasına geçen ve MünakalA.t 

B) Yollar, demiryolları ve Vekili Amiral Fahri Engin na-
k alı ··dar ku mına söz alan :Oenizyollan U
an ar. mu aa vvctlerinin mum Müdürü Hallın Babacan 

ihtiyaca gore teksifine büyük mezun talebeleri tebrik ettikt.en 
ölçüde imkan vermektedir, 

C) Muhit, yabancıdır. sonra denizciliğin bugünkü öne-
D) İki yıldanberi kurulan minden bahsederek genç deniz. 

Westwall tahkim manzumeleri ellere hitaben demiştir ki: 
"Genç arkadaşlar hepiniae 

hareki.tın gel~mes.ine engel taş- ha~·at ve denizcilik --~asında 
kil eder. .J IW.lı 

E) .Merkezdeki bava strateji- muvaffakiyet dilerlnı. Deniz i
si müdafilerin lehinedir, lüzu- leminde muvaffak olmanız için 
raunda bu Cf'phe, iki kanattan her şeyden evvel cesur, metin 
da filolar alınmak şartiyle kuv- ve sağlam olunuz,,. 

tl a· ·ı b'l D • Bunu müteakip bu yrl mezun 
ve en m e ı ir. iger taraftan, olan 12 kaptan ile 8 makine sı

Zavalh adamı ölümle 
tehdit etmiş ve 

yaralamış 
1ş Bankası Kasalar Şefi Reşit 

Türkün Niyazi Resne aleyhine 
İkinci Ağırceza Ma~emesinde 
açtığı tehdit, taaITUZ ve 3000 li
ralık zarar ziyan davasına dün 
başlanmıştır. 

Davaya mevzu olan mesele; 
Niyazinin Reşidi, karısı Nim~ 
ten avırarak kendisine almak 
istemesidir. Niyazi buna muvaf 
fak olmak içın ~di ölümle 
tehdit etmiş, hatta tabanca ile 
yaralamıştır. 

Dünkü duruşmaları sonunda 
"maznun hakkında istenilen t.ah
liye talebinin reddine ~·e şahi~ 
Jerin celbine karar vermiştir. 

ucak meydanları sayı ve tertip 
itibariyle müsaittirkr. nıfına mensup ~ence diplomala- ......... -.1111 ... WlllllıllRıı•~lııııll• 

Norveç kıyılarına karşı yapı- _r_ı_le\_·z_i _cd_il_m_i..;,st_i_r. ___ -=:._ iTİZAR lan çıkarmalar büyük lbir mak- reketlerine müdahale imkinın
sat ifade edememekle beraber dan uzun müddet malınım bir 
aşağıd ki faydnlar:ı bahsedebi- ordunun tcsbiti. 
lirler: B) Balbk kıyılarının ve irli-

A) Alınan ana yurdundan nis. bat yollarının, bir raddeye ka-
betle U7.ak ve doğu ve batı ha- (.onu Sa. 4 Sti.' 4 de) 

Yazımızın çokluğundan bugün 
(Sumatra ve Cavada Neler Gör
düın), ve (Savaş) tefrikalanmı
zı neşrcdemedik. ÖzUr dileriz. 

sonunda 580 kuıııfJ para ceza. 
sına, bir hafta müddetle dükkA.
nınnı kapatılmasına ka.rnr veril 
mfat;ir. 

Maaşlar -bugün 
veriliyor 
Vekaletin kararı 
Defterdarlığa 

bildirildi 

pda Seyltömer maha\lestnde 78 
numarada askeri eczaoı mUteka· 
itlerinden Alı Rız.a GGnaydın 

diyor ki: 
"- Hayd.'.ırpasa Asker! Eczacı 

Mclctebmden ıncztııı ccz:ıcıhır 830 
yılında tekaüde scvkedildiler. 
Bunlar senelerce Yemen. Baldat 
kıta :ve hastahanelcrlndo cnlıEDUŞ
ıardır. O tarlblcrde açılan lmU 
hana vazi!clez:i yüzünden cclemı
ycn bu eczacılara bütftn yurtda 
eczacılık yapmak hakkı 'erilmeli
dir. Açıl ctlk bir imtihanda mu
vaffak olnnlar, bugün Anadolunun 
eczacıya muhtaç büt.ün k elcrin
de pekfüA ça.1.ışabillrlcr 

* "- Eski mfttclrniilcre iki sene 
evvel vcrJlen % 25 zlilnla.rın, her 
sene zam suretilc bir mi line ib~ 
edileceği malumdu. Bu d ro. vaki 
mürncanU, rn Maliye Vekfıl ti bu 
:zamların bir defaya mahsus oldu
ğu CC\ ahını 'ermektedir Sonra 
bu defa Jt'.ıtfcdilen % 25 pahalılık 
znmlan da hayntı teminde bll.yük 
bir rol oynamıyor. Bu itibarla 
mağdur mütelaıitlcriıı 10 senelik 

Maliye V ekô.leti 1 Mayıs Ba
har Bayramının Cuma gününe 
tesadüf etmesi ve bu sebeple 
Cumartesi günü de resmi. 
devairin tatil olmasl dolayısile 
memur maaşlar:ının bu sabah 
verilmesini kararlaşbrmıştır. maaşlarının defatcn 'erilın i nca-

Vekfiletin buhusustaki karan ._b_a_m ... u.ın.k.n.n.c.•l.am.az-•mo.ı?..;;· ";...-....:1 
dlln şehrimiz Defterdarlığına--------------
tebliğ edildiğinden l}ehJimizde 
bütün resmi devair memurları
na bu sabah maaşları verilecek
tir. 

İstanbul Belediyesi de bu ka
rara uyarak memur ma.aşlannın 
bugün verilzI\esini kararl~tır
mıştır. 

------':>w;:----

Elektriksiz evlere 
Petrol tevziatı 

Bölge İaşe Müdürlüğü tara
fından elektrik bulunmıyan ev
lere tevzi Milmekte olan petrol 
karnelerinin tevzi işi tamamen 
bitmiştir. 

Bu defa şehrimime 113 bin 
eve petrol verilmiştir. 

önümüzdeki ay için petrol 
tevziab hazırlıklarına. ba§lan
mıştır. 

Bir kadına 
Otomobil çarpt' 

Soför Ceıtınlin idaresindeki 
1237 numaı·alı kamyon dün Ga
latada Necatibey caddesinde 
Hamide isimli kadına ~r-parak 
yaralamıştır. Şoför Cemnl ya
kalanmış ve tahkikata başlan

mıştır. 

lhtigarsanız, yahut a$ktır.lik 
vazifesini gapamıyacak bir 
durumda iseniz, hir Tasar
ruf Bonosu ~alın almakla 
vatanr müdafaR flazifesin• 
iştirak edebilirsiniz. Bu 
suretle paranızı Ja işletmiş 
o/arsunaz. 4&)G 

L _J 

Romanyanın en kuV\ etli t.. 
kıınlarından Rapid, bu sabah 21 
futbolcu, bir hakem, iki idareıai• 
olmak U7.ere 25 kişilik bir kadftl 
ilo şehrimize gelecektir. 

Rapid ilk maçını Cuma ~ 
tak~yelf Fenerbahçe ikinci ~ 
çını da Pazar günü İstanbul Uf 
şampiyonu Besikta~la y, neak .. 
tır. 

RAPlD HAKKINDA 
öGn.f,;ND!KLERlM.tz 

Rapid 941 • 94:2 Bükrcı, il 
§a.mpiyonudur. Şehrimiz gelea 
kadrosundaki elemanlariyle nY" 
ni kt\vvettc iki takım çıkarab~ 
lecek vaziyette olup 14 beynel
milel ve üç Macar profcsyöne1 
oyuncuya maliktir. 

Rapidin en kıymeth elenıaıı
Iarını sırasiyle tanıtıyoruz: 

1 - Tilly Sıroş. Avrupa muh· 
telitinin sağaçık. senelerce yel'
almış Macar milli takımıncla 35 
kere oynamıştır. Harpten ev\ el 
de İngiliz profesyonelleri ·ıra
sında çalısnı!stır. 

2 - Barotkv: 4,> defa Mac r 
milli takımında oynamıştır. Or
ta Avrupanın en teknik saııtra
forudur. 

3 - Vıntılln: Rapid takımı
nın kaptanıdır. 18 defa Romen 
milli takımında oynamıştır. 

4 - Vodan: Takımın en kuv-
vetli elemanlarından biridir. :::ıJ 

keı e b ynelmilcl olmmıtur. 
Rapidin bilhassa İstanbul nı 

piyonu Boşiktaşla yapacağı maç 
büyük bir aHika çekecektir. Mı
safir takını her iki karşılaşma
sında da biiyiik bir üstünliilc 
gösterirse İstanbul muhteliti ilo 
de bir maç yapması muhtemel· 
dir. 

Hindistan 
meselesi 

Posta, Telgrat Telefon ücret- ı~-~E~~~s~~~~~A~j~~~~s~H~~~~~~~rl~e~ri~ 
terine ~anı yapıldı 

it alyada iaşe 
isleri cok 

- Ba. tarafı 1 incide -
tan na~.ırı Amery demiştir kı · 

"İdealimiz müttehit biı Hiı. 
distan görmektir. Hint devlet 
adamlarına meselenin haledil
~nesi bizim değil kendi mesu
liyctlerile ilgili bir iş olduğu lm
nnati verilmekle isteııilcn mctod 
ve zihniyet meydana çıkarıJrıu. 
olacaktır. Vazife yakın hedefi 
bakımından akim kalnus ise clı• 
daha geniş bir manada Jl'I \af 
fakiyetsizliğe uğramı~mk· 

- Bat; tarafı l incide -

' ,5 kuruş, değerli \'cya değersiz 
posta paketleri kil03Undan 60 
kuruş alınacaktır. 
Şehirlerde ayda 6 bin kuruş

tan fazla pul sa.tanlw.ra 600 ku
ru ayda 6 bın kuruşluk satış 
yapanlara ilk beş yüz kurus için 
yüzde yalnız 500 - 3-00 kuru -
lu.k satış yapa1ılaı yüzde on 
verilecektir. 

l osta tckilutı olm ) an nahiye 
"e köylerde pul sa ı !arına ilk 
b€ yüz kuru · in y zde 40, iki 
bin kuru a kadar } zde yirmi, 
fazlası için yüzde b erilecek
tir. 

TELGRAFI...AR 

Dahili tclgraf içın kelime ba
iIDR 3 kuruş, matbuat telgraf -
!arı kelimesi 1 kuruş yıldırım 
telgrafları kelim ı 15 kuruş, 
suretli telgraf ardan her suretin 
ihtiva edeceği yinnı kehmeye 
kaclar 15 kuruş. 20 kelimeden 
fazlası için kelime basına 20 pa
ra alınacaktır. 

Merkez arasında taati oluna
aak telgraflardan ynca telgraf 
başına 10 kuruş munzam ücret 
alınacaktır. Matbuata ait tel
graflar için aynca telgraf başı
na 10 kuruş munzam fıcret ta.h· 
ail edilecel·tir. 

BilUınunı mektep talebesile 
jandarma ve erlerden onbaşıya 
)·adar onbaRI dahil olanlara a
zami on lirayı muhtevı posta 
telgraf vasıta 'yl · gönderilen 
telgraf havalelerinin her birin
den maktuan aı de telgraflarda 

90 kuruş, yıldırımlarda 1 r::o ku-

1 rtu; alınacalctır. 
TELEFON üCRETI .. ERl 

Ankara ,.e lzmirde 500 keli
melik telefon abonemanı 30 lira 
500 den fazla beher mükaleme 
için 5 kuru , 1stanbulda 500 mü 
kalem asgari aboneman bedeli ı 
30 lira. afü aylık 15 lira. her 
fazla mükfıl mc 6 kuru tur. lz. 
mir. Ankara ve lstanbuldan 
ga)'Ti yerlerde senelik aboneman 
maktuan büyiik şehirlerde 30 
lirn, küçük şehırlerde 20 ııı:ndır. 

Alman Maliye 
nazınnın sözleri 

" Harp nekadar uzı•n 
sürerse sürsün ihtiyaçlara 

karşıhyamıyacak 1 
vaziyetteyiz ,, 

Berlin, 29 {A.A.) - Harp 
masrafları hakkında tefsirlerde 
bulunan Alın n maliye nazın 
Reinbardt demiştir ki : 

- Almanya ne kadar uzun 
sürerse sürsün muhasemrıt dc
"-'1lm ettiği müdd tce mali ihti
ya~laıı kaı ılay.ıcnk bir ·vazi
Y"tteclir. Hnrp ma ;mflarının te
melleri ılk diinyu haı b' e naza
ran d la ge is ve dah ğlrun 
dır. Alınan m 0 li 1 udreti 1in t,;c. 

parasınhu iki buC'Uk le süren 
bir iktı di lı L 1> netıc 'nde sar 
sılınası icin hıc biı . --b p mev-
cut değıldir. __ ... ______________________ , 

HıJitle Etlibin şaheseri - San'at nıiki/atını kazanan 

İNEKLİ BAKKAL 
Yedinci basını' da çıktı. Ciltli olarak 150 kuruş 

•--· Ahmet alit I{iia evi•=~---
Şehzadebaşı TURAN Sinema Tiyatrosunda 

1 Muyıs Cuma n ı M~ Cumıırt al lnn • 

Rafiv Rıza tiya1Josu ve Halide Pişkin birlikte 
Ya · Ş r T y tr su rtistl d BEDtA 

Cuma: BENi ÖPÜNÜZ, komedi 3 perde 
Yazan: RAŞIT RIZA 

Cum rtesi: O GECE, Dram 3 perde 

PASIFIK'TE 

Birmanya'da Lashio 
yanıy~r 

Japonlar Mindanao 
adasında Kotabato'yu 

işgal ettiler 
[A.A. telgrafla:ru&iJIJn 
hulasa .eclilm~tir.J 

Kunmingden bildirildiğine~ 
re, Japon pilotları, ıil;npara.tor.La
nmn yıldöniimünü kutlamak i
CJin dün sabah Bi.mıa.nyada I...a&
hioyu şiddetle bombalamışlar ve 
§ehri ateşe vermişlerdir. Japon
lar yağmur mevsiminden evvel 
Manda.lyn ve Lashioyu ele ~ 
çirm k isti} orlar . 

Londrada.n Ünitet Peres şu 
malümatı veriyor: "Salahiyetli 
kaynaklar Jaı>on ileri haıcket
Jcrinin önümför,deki günlerde 
Birma.nyruun mukadderatını ta
yin etmesinden korkulmaktadır. 
İngiliz hariciye nazırlığı sözcüsü 
Hindi Çinide bulunan Fransız 
nakliye vapurlarını .Japonyaya. 
verdiğinden dolayı Vişi hükfıme
tini acı acı ten1tit etmiş ve el& 
miştir ki: "Bu gomileri Japon
yaya vermek 50 bin Fransızı J~ 
ponlarla b rabt..°'I' harp etmek ö
zere götürmi)e muadildir." 

Çungkingden ibildiıildiğine gö
re Birmanyada durum son dere
ce buhranlı bir safha~ girmek
tedir. Çin SÖ?.CÜCÜ büyük harp 
malzemesiyle beş Japon tümeni
nin yukan Bİrm.allya yaylasına 
saldn'dığını bildirmlştir. 
Yeni Gine'de: 

Müttefiklerlıı tebliğinde bfidi.. 
ııild"ğine göre Müttefik tayyare
leri Lae hava alanına hücum• 
derek bir millıimmat depoaıma 
tahrip etmişlerdir. 
(Jorregidor'da: 

Müttefik tebliğinde de denill
y-0r ki: ''Dıişm.an tayyareled 
yüksekten uça~ Co?Tegidot'u 
bo balamı. lardır. 

anil dan bildirildio"'ine güre, 
J pon eri Minden.ıı;o adlr 

o.aJIL«l.l.lö.to'ya çıkmışlaxdır. 
~ 30 da. ıt.ıJmamlamııı::tır. 

Karşılıklı akınlar 
de'"·a111 ediyor 

İngilizler Kiel'i 
Almanlar da York'u 
şiddetle bombaladılar 
Oslo radyosu Trondheime 
yapılan İngiliz hücumu
nun ·çok müthiş olduiunu 

sbyliyor 
[A .A. tclgraflarındt. 
1ı asa c lilmiştir.J 

ALMAN HÜCUMLARI 
Berlinden lahiyetli bir men 

badaıı kayrlıyle bildirildiğine 
gcire Kolony.l'ntn bombardıman 
edilmesine hır mukabele olmak 
tizere Alman tayyareleri dün 
gece 1ngıltcredc York şehrine 
taarruz etmiı;Jer clir . .Mühim ha. 

lar kaydedilmiş ve bir çok 
} an0ınlar çıkmıştır. 

İngiliz hava nazırlığının teb
Jığındc den ili) or ki: "Birkaç 
düşman tnyyaı esi Salı sabahı 
Ankaıanın iki sahil bölgesine 
kısa taarruzlarda bulunmuşlar
dır. Bir ~ı~de bir miktar ölü 
yaralı ve lıasar vardır.,, 

Alman tebliğinde de şu ma
liimat veriliyor: "Savas tayya
relerimiz Wight adasındaki ge
mi tezgahlaı ına ve lngilterenin 
cenup sahilindeki dem4!ryolu 
hedeflerine bombalar ve tayya
re silahlariyle hilclimn etmişler
dir. 

İngiliz ha:va. nezaretinin bir 
tebliğine göre bomba uçaklan 
Kief ve Trondheim'e şiddeili 
bir taarruz yal?.mışlardır. Her 
Brl yeroe cıe büyük ya.ngmw 
çıkmıştır. Oslo radyosu Trond
heime yapılan İngili& bomba.rdı
manı.n.uı şimdiye kadar yapıl
mış olan bombardımanların m 
şiddetlisi olduğunu bildirmiştir. 
Hasarların hayli mUhim, insan 
ka.yıplo.rımn da çok sayıda ol
duğu söylenmeh1:edir. 

.Alman tebliği de KielJe ~ 
lan İngiliz hücmnuntnı ehc:mmı. 
yctinı tcbarlız ettirmekte, evler. 
hastaluın !er ve ilbidelerin ~ 

p old gunu ilbe eb:ıtıelt:teeıtk.J 

RUSYA'DA 

Sovyet limanları 
yeniden bombalandı 

Ruslar merkez cephesin
de ve Laponya'da 

hücumlar yapıyorlar 
[A.A. tclgraflıamulan 
1ıullisa cdilmi§tir.] 

~lman tebliğinde deniliyor ki: 
"Kara.denizde ve A.zak Denizin
de Sovyet liman tesislerine ve 
gemilerine karşı tesirli ha\'a 1 
hUc.~Ian yapılmıştır. Doğu cep ı 
hesının merkez kesiminde düş
man birkaç yerde tesirsiz hü
cumlarına demm etmiııtir. Şi
mal kesiminde mevzii Alman 
taarruzları ve keşif teşebbüsle
ri muvaffakiyeUe yapılmıştır. 
Bir Alman piyade tümeninin 1 

düşmana ait bir köprü başını iş
gali esnasında, düsman 1400 
den fazla telefat vermiştir. La
ponyada Alınan ,·e Fın kıtnlan 
düşmanın birçok taarTıızlarmı 
püskürtmüşlerdir. 

Afrika harekatı 
[A.A. · t~lgmflan.ıdan 
huUiM edilmiştir.] 

Kaiıireden -verilen bir luı:bere 
göre, İskender.iyo bölgesine yw-

plian Jıücum esnasında 58 kişi 
öMn.i.il ve il1 lltişi yanh.nmışbr. 

1ngiliz orta şark ~e şu 
malftma.t Yardır: Devriye kolla
n 'fua.liyeti devam etmŞ:ir. T.aıy
~erimiz Sirte ~de bil' 
diiuman deniz kafileaine hücum 
etmişlerdir. Bir petrol gemisi
• isabetler olmuştur. Uça.klar:ı
mız dün do Libya ileri çevrcle
r.iDde hareketler yapınJŞln.rdır. 

Amum tebliğme göre de d&
Sili'nin doğıı c~ubund bir İn
giliz hücumu pi.iSkürtübn s Tob 
ruk ynkın.mdald ordugfilıl ve 
İııgiliz motörltl at\1;b ha-
va ~ yapılmı&f:ır. 

' 
zorlaştı 

Muaolini'nin nutku 

Halka haftada bir gOn 
ekmek verilemiyecek 
Ankara, 29 (Radyo Ga t,e. 

si) - İt.alyada iaşe '\e '!has a 
ekmek meselesi günden güne 
fena bir dm uma girmektedi1. 
Bu münasebetle dii11 Romada 
Vcnedik Saraymda valiler, Fa
~ift partisi umumi kftt ibi. ziraat 
ve kültiir nazırları :Mussolininin 
başkanlığında bir tcıplantı ya
parak vaziyeti mü.,akcı c etmirı
ler. bundan ::;onra Mu~.·olııi b ı 

nutuk SÖ.) liyerek dem· ir ki: 
''En mühim mc ·elt: i C' i idir. 

Bu iş bütün A vr ı ), cı-. h. ttu bi
taraf devletlerde bile ır sart
Iar doğurmu tur. İt hanların 

ekmeğini temin idn y nı tedbir
le!' alınacaktır. Alac·ı: mız lcd· 
biı lerle \' ıziyetimizi mulıafa· n 
edeceğimiz gibi diğer ba ı malı
zurl.ıra d., ı ihayc.t ver~ce•;.iz. 
Biitiin gayı etlcmıı,, ve b "Jhn~sa 
sanayi fauliyeti>ni.. harbııı mu

tan U7.a.lctır,., -

Erzincanda su baskımnın 
önü alındı 

Er-..:incan, (Yrn.i Salıalı) -
Karla.nn erimesinden ve yii'k
seklere <lüscn ynğmurlartlan 

sonra dağlardan fazla; miktarda 
inen sularla Firad nehri taşmu 
ve civanndadci kövleri tehdit al
tına almıştır. Vallıru.z bu müthi. 
su b.ıskın.ına karşı vaktinde ted
bir alması s.ı.ycsinde hiçbir za
yiat olmadan bu fı.f etin önü a
lınmL',tır. 

r ' Yeni Sabah 
~~ 

ABONE BEDEt.I 
'TUl'klye ••n•lı l 

l!Nl!LIK 1400 Kt'I. 2700 Krt 

vaffakiyP1 le icl::ım ine hası P· 1 AYLIK 
dilmclidir. Biziz. fer g\J :·reccl\. 1 AVLIK 400 " ıoo " 

1 AYLIK 7&0 11 14110 ., 

1 l 
150 .. 100 .. 

o an scy ıaıp cndiislriı:..ı ir... ı---------..;.;~~-B 
İlalynda ııUfus baı ıııa giinı:l T A ı~ V 1 M 

150 gram ekmek ' er'lccckti. KaBım 174 GÜN 129 AY 4 Buna imkan elvenneuiğind n 1 
hnlkın haftada bir günü kmek-1 30 
s;z gccirın i zaruri bulunmıLŞ· 1361 1358 
tur. İtnlyada iaşe clurwnu mağ- R.ahir Nisan 
lfıp Fran anın vaziyetinc.1 ·n bile 

14 
Nisan 

dar görülmektedir. 1 
1942 

17 
ikinci hava - ·--' 

PERŞEMBE 
GUnet Oile tklndJ 

9.Se s.08 8.59 Zunı 
6.00 13.ll 17.02 Vaaatt 
.Akpm Yatm lnualr 
12.00 1.43 8.01 J:ı:anJ 

20.04 21.47 4.05 VaıaU 

-DiKKAT-
~!Snderlllııı'l yuılar 

Wn ncırwlınesin iade 
Q% ve l:lyaından ma'uli7•t 

ul e ez. 



Dediktr.n y 
ıördilklfflim, bfldikl 
anlattı: 
-O 

B. Serv: 
"güm 

ye çıkını 
da gidivooink. Yol çok 
Bessiz idi. 

3 Ş,...,.0 ..... PHE..,._....Lt AD 
Bir .. kişi göı:(liik.. 

'Vaklıder~ dogru gidi~lardı. 
Arkadarnm bunlann şUpheli bir 
ırurette, etrn.flarına bakınarak 
gittiklerini söyledi. Aldırmadım. 
'Yüriimeğe devam ettik ve yuka
rıdan g<'lm kte olun Alınan Bü
yük Elçisi Ji on Pnpenle refika
sına tesadüf ettik.- Biraz soııra 
da bir infiliı.k oldu.,, 

Bayan Mefharet infilakın ye
fJil bir ap rtJman önünde vttkna 
geldiğini. yere dilşüp yaralan
dıklarını, biraz sonra bir moto
sikletle ıki otumobil gördü ii ü 
!e Sayın 1.ıa.reşal Fevzi Çak ıa
gı Bayan Bigüm ile kendı ini 
otomobilin ~tlr.ı.rak hasta.ha ya 
g"" ü düğünü söylemiş ve söz.lf:~. 
tıne şöyle devam etmiştir: 
İNF!LA NEREDE OLDT"' 
"- Kuvvetle ta.hm.in cttiği

ı:ne ğöro infilii.k bizim ve Fon 
Rapenin ru ın.'lında olmu.c:ıtuı. tn. 
fila:k sa.hası He Foıı P.aıpco ara
sındaki me:wıi ha:kkında t h
ı:nindc bulunaniıyacağım. F k t 
h,on Pa~ , bizim :ı.rnm:ızd 30 
nımre kader bir mesafe \ardı 
ve infilak naJdası bize dtı1ı ya
ıkındı. Çünkü biz dah faz'ln va
ralanmıştt.k. Çona.plarımız, elbı
selerimiz kan ıçindeyfü." 

O, MEÇHUL KIR'MIZI 
OTOMOBİL 

Bund;\n oonra şahide Wilak 1 
esnasında eJind ki bomba. ile 
parça.laıuı.n Om.er Tokn.dm rcs
Il).i gösterih.:.."'<ık bunu t:a:ıııyı.p ta
nımı.ıdığı \"{) yolun sağından ~
den üç !kişiden biri olup olma
<.Lğı soruhnu. tur. Bcı~ 1'1e1-
haret: 

. "- Bilm.iyurum. Ben göı m&-
1 

diın." d · v~· ııave atııniJ k: 
- B"gf.tıu bır kırmızı ot mo

bil gördüğluıü ve buna üç ki j. I 
itin bu cliği'ıi de söylemişti. Fa
kat ben görmedim. 

ŞAHlT MA!->RAFLAR.ll\TJ 
tsTEDl 

' 
İhza.ron. g tirılmiş olan P.a

yan Meflıa."""'et litıda.n sonra ls
ta nbuldan J n1 .u-ayn gclnı 'e 
ls~ula denme masr.üını, vol 
Pard.sım talep tmışUr. 1ıacİl'Si 
ııısçaya tôrcume ohmmu.5, maz
nunlar: 

"- Bh fürazımız yoktu.r." 
denıişleroir. ' 

KAPI 'I KlRKOR 
AHLATI YOR 

İkinc:i ol.arak; İstanbuldan gı'
lirilmi§ o! ın ... ~ıitlerden B -
Yohluncho Yardım apartı ıanı 
kapıcısı Ki ltor dinlcnn ı ir. 
Riı1kora, ıııınznwtlaiı 11)',p 
tanımadığı ~oruluncn., elile Kor
nilofu işı.~ cd rck: 

- Biı:iın kiracımızdı. nı. 
ka11ıcısı okln{mm apar"tmı:ında
ki .Mac:b ÔJ ninin paıı iyo
ntı:ıda ob.ırurdu. 

Dedikten ı;onra şu suretle s:ı
hadette bulwıınu. l11r: 

- Konflof .ılı ·iyle biı lixte 
5-6 •.:ı.y ol.urdu. Sonra onları Rmı
y . gön erdi. Kendisi 3 -ay Ja- , 
ha kuldı. Biliıha.ro bize J be-r 
vermeden ç :tı. Kru-yolas! k, l
mı .. tı. Onu 'ermek için 1stan ul
deı.ı:i ka::colosha.neye 'sordum. 
"Ankat :> gitti'" dediler. B r 
gün Kornilofa bir genç g ldi. 
Pakı t ~d; onu bumda J''Öl"e
ı:niy-0rum. Sobayı yaktık. Epey· 
ce oturdu. Konu. tular. 
KİR.KOR, Ö.°'!! atlN REISML~ 

'l'ANIDI 
Hü:km, Kh'kora; ıömer Toka· 

t1ın roErni...~ güstcrdi. Kapı ı göz 
lüğü.ııü t:ak.~rn:k. dikkııtle folc•ğ· 
rafa baktı ve kat'iyetlo: 

- Kornılofıl. gelen adnnı bu
dur!.. dedi. 

A bdl.ll"r'Jun:uıın avUk.atı · Kir
kordnı. Abduı:m.bma:nı tanıyıp 
tanımadığını sordu. Şahit yeni
den dikkatle ba.kailcrlt : 

- Tt:nımJyoruz dedik ya! .. 
cevabıru \~ 
·Kiı'kor, Koonilofun ne 'n.:kıt 

.Ankaııı.y gitmiş olduğu hak
lkınd, i hD.kmıin sualine: 

- İyice hatırlıyanuyorum. Fa 
kat kış lllC\rsimi idi. cm·roını 
Verdi. 

KORNlLOFUN ŞÜPHFl~l: 
I<lRıKOl~ DEL! Mİ? 

Kornilof, Kivkorun şah:::dcti
lle !karşı. wro.iği cevapta.: Y nr
dıın spra'tlma.nmdn. oturduğu 
tarihi va a!ı.em Rusyaya gön
derdiği 20 c.ylfilden ikinci ım-
tlin 26 k :.11' oturdugunu 
'le s ~;ıoloshanede · mmet 
ettiğini, ıbu tarihten sonra bir 
de.fa ra.dy unu b"r def ya
Blnı alın c; b r defa da k trn
tı feshr m ı n m. d 
ne gitti .•. I 
ti b" ' 
hep 

obnadığmdan. o.dll 'bakımda.n dok 
tora !lı\'u.:ı.yeue ettirilmesini is
tedi. . . 

- Bu talep dilşUııiilccektir. 
ŞD:ı:ı:li ~din sözlerin.o ne di
yor! diye sordu. 

Xorn.ilof: 
- Şahidin ifia.dcshıe cevaba. 

ltızmii görmüyorum. Vaziyeti a
noımal görülmektedir. Şimdilik 

şey demi. re ... eğim. Di!:>tr bir 1 

· de bu yolda. şa.hadette bu-
lıınacag1 o p ve-
receğbn.. droi. 

Pa.vlofu bir diyeceği olup o!
madığ:ı soruldu. 

Pa.vlof, şa.hiclin ıQVVeloe, Kor
nilof yaine kendisinin apartı
manda oturduğunu söylediğım 
ileri sür~ck, eski ifadesinin o
kunmasını istedi. Kirkorun es1 i 
Ha.desi okundu. Bu ifadesinde 
Kirkor, Pavlofun Yardım apa -
bma.nında oturmadığını söyhi
y,ordu. 

MilDDBlUMUM1N1N 
MÜ'l'ALEASI 

Müddeiumumi Muavıni Kemal 

1 

Bora, tahkikat esnasıııda Kir
kor tar<ıf ındnn hornilofını Yar
dım ap rtımarunın bir kiracısı 

1 
olduğunu söylcdiJini, Pnvlofun 
sözlermin bir tczvirden ıblrct 
olduğunu, ilk tahkikatta şahidin 
ıböylc bir şey . öylemediğini, ih
timal ki. Pa.vlofun bu SÖ7lerinin 
tezvir b hngıcı olduğunu söy
ledi 'e Kır '-ora tekr ı.r suall~ 
sorulmasını ı~tcdi. 

Şahide tc.-ln ar soruldu. Kir kor 
rerdii:ri CC\ ptn: 

- &vlofu tanımıyorum .. do--

di.. PAVLOFA :ffiTAR 1 
Pa.vlof, bu esnada. gülümsemi

ye bru 1 nısb. Heis, ihtar etti: 1 
- Bir daha muh kemc·niı1 ve

kanna u~ nuyacak bö\ le biı ha
rekette bulunursan lı. kkında ~ 
nöat ) a.panm. 

Kirkor en.m etti: 
- Pa\l...ı u d ,::n I\: rııilofu ta

nıvonım. İlk tahkikatta Pnvlo· 
fü~ Yardım aparumaııuıclıı otur
m.ı.dığını sövlcdim. d li \'e o da 
mahkemetle: masrafım istiyerok 
şunl ı.n UİL\ c etti: 

- Anlnraya ekspresle üçün
cü .nı..:\kı bilet alaı. k geldim. 
Bu p ıa hukiımd t.arafınd.ı.1 
venldi, ful~ t b~karn yiımi li
ra ka.d. r ın sı ,ıfını ıılJu. Bu d -
fa gcliı kc-n ıki lir. nuısr,tf et
tim. F.l1' t boı c' ırıı 1 vardı . On- ' 
lan verec klinı. Toptan 15 lira 
kadar m ısrafım v:.ı.tdıı. 

Bun 11 sonı ı ahit Öj n.i 
Abdullah dinlendi. Öjf':li 58 ya
sında, ~ ıyahl. ı gi:; in m~ b r ka
dındı. K•· .. uclisıne maznunlar gös
terildi. 

- Yalnız Yornil<ıfu t.1nıyo· 
rwn: dığerkı"ini \aıumıyonun .. 
dedi ve devanı la: 

- Kornilof bi ·m ki• ıcımı1..dı. 
Ailesi ile bıd kt gekli. 15 giin 
~nı~ ailesini gı:mdPr<Li. I\:cndisi 
bir mUd l t sonra ka.~ boldu. 
Konsolosh :'.l ye g-"ttim; sor
dum. Hus:; •yn. gittiğini sb~ltı
dilC"r. Bh ·, sonra Kornılof rre
lerck e :; <>ıı ı aldı, aparbman 
soğuk olılu~u i ·n konsoloshane
de votacağmı h yan tti. Kencü
sine iki üç riyan~tçi gddi. Bir 
t:mesi nz•.tn boylı i li Radyoyu 
şldı. Biı giin bir delik ınlı g J. 
dı. Sonr ı b ka b"r gün kcndbi 
krıpıyı ac-tıp 1 ... m ıı yine bir de· 
li"ı<anlı gl•lmi. ti. 10 dakika otur
du, cıktı . Bır p::ı.z r giinü. beıı 
t:V<fo vokke•ı kt'ncli ~:ne bir gl..w 
adamİn misiliı l ral• g,--Jdiğnti 
bana ·apıcı Kirkor söyledi .. Je
di. 

MA1)A'M Ö JENİ DE 
ÖMERİ 'l'AN1YOR 

M dam Öjcni sözlerint: şöyle 
devam etti: 

- Bu nusafiı·i bi1 giin yine 
gclmişti. Ben kapıyı :ı.cmıyn gi
clerkcı adı\ cııd ·n yuvarlan
dım. Koınılof kuldu dı. Oturttu. 
Son!' m · iri l dl 1{l d ki
ka konu tulnr. 

Rois kendi ine Ömcıin resmi
ni gösterdi. Öjeni gi"zliiğü ile bı
k"ru"a.k: 

- E\ et, budur. dedi ·ve Kor
nilofun bım.ktığı kaıyolamn ·e
maneten kenc8 ;ııd duı.ftıhUllU 
ilave etti. 1 

Bundan soma :nuıdnmın eski 
ifadesi o~undu. Had m Öj •.ni, 
eskıi ffıdc ni tammm.J1 ta dik 
ctıü. Abdurrahman ,.e SUIC'yn n 
şahidin ifadesine bit diycct 1 •ıi 
olmadığını söylcclil ;ı·. Komi· 
lof ve Pa\ lof a., Madrun Abdul
lahın s leti tercüme ettiıildi. 
Komik uı çok sinirli olduğu 
görünü,:ı ırdu. 

KOR:-..11.0FUN SUM ... I ... ERİ 
Korn.ilof, Madam Alxlulla.hın 

:ifadesine verdiği cevapta., fia}ıi
de bir iki sual soracağım söyle. 
eli ve şunları sordu: 

Sual 1 - IGrkoru,-::Mudron ne 
2.lall?1'fldaıı'beri tanıyor? 

- Kirkor apartımand:ı k pı
cı oldııociu tarihten, :;~ iki sc
nedcnbcri tanıyorum. 

Sual 2 - Kirkorun m kul ve 
iklı b::ı.. ındı. olup olmr..dıgı h ' ·
kıııd bır f kıi V:.U' mırur? 

1\ r t0r d · d - ıldir, f le-
d . H r 

'l bir ad 
l lı 

c hildir. 
Su 1 3 - Madam merdiven- ! 

den düştüğü zaman benim tav
siyem üzerine bir lı:u."tah ey 
yatmıştı. Hangi tarihte ve han
gıi hastaluneye yaiımıstı? 

- Hnstahaneyo yattığını ' aş.
ika bir defa sokakta. düsmili titm. 
O zaman hasta.hnııey ~ git
tim. Ayağım biraz ça.tlamı~tı. 
On giın .kadaı· Fransız hnstaha
nesindc tedavi cdıldim. Bu, Ö· 
mcrin Kornilofa geldıgi tarihten 
bir ay k dar 0VV1,; dı. 

Su:ı.l 4 - Mad.ımın yeni ifa
de.sinde, ikinciteşrin ve ilk on 
beş glin zarfında Öm rin Korni
lofa geldigmi söylüyor. Bu ifa
desinde musır mıdır? 

- Benim sokakta düşüşüm 
t~rinievveld idi. 10 gün hasta.
hanede y-ı tıın, 10 :,ün evde ynt
tım. M :rdıvrnden de bugiınlcr-

. cliı ti~1: Öııı t' hır pamr gü- 1 nu gelım.c;ti. ı 

Kornilof: 
- Madam, Ömeı in ıikincit.eş

rin içuıde bana geldiğini söylü
yor. Bunda musır mıdır? 

.Madam Öjcni: 
- Ben 8 teşıinle\·velde so-

1 ikakta dil tilin. H~i.ahancde kal
dığım rn evde yattığım tarihte
n buna eklerscık Ömerin ~eldiği 
t:<wlh meydana çıkar. ömer ibir 
pazar günü gclrnişti. 

Kornilof: 1 
Eylül ve tcşinicvvel cu1.ala-

rına kadJr mcı/kfıı· pansiyonda 
oturduğuma göre bun lw ev
\ el Abdurrahman ve Sili yma
nııı idd:a ettıklcri gıbi, <lemek 
o v..ıkıtler Ankaı ada buluıunu
y0tmuşum .. 

Rcis; 
- Bu müdnf a:amza ait bir 

hnsu::;tur. Siz şehadete ık~ ıne 
diyorsunuz? •. 

Kor:ıilof: 
- b jcnidclci .kaT)'olnmın e~-

h~-ı· . . ? 1 .ıw ı ne muş ... 
Öjeni; 
- Bir çocuk karyolnsıdıı. d~ 

di. 
Kornilof bir' su..'lli daha .oldu

ğunu söyliyerek: 
- Bana geldiğini söyJcdiği a

danını boyu bonden küçük mü
dür, büyiik müdür'? 

- Konıilofa gelen nciuın Kc r-ı 
.nilof Jrndu.r, bclı<l biraz dnha u
zwı.. Umwniyctlc orta .boylu-

1 dur. dedi.. 
Komilof: 
- Başka sualim yoktur .. de

di.. 
TARİHLER DEFTERDE 

l{Ai"l'I'IJll)IR 
Tanhler, iizcrinde kapıcı Kir

kor ,.c .M; d m .Abdullah :karşı
laştırıldı. Kirkor: 

- T ıfül..ırı halırlıyamı.·o-
rur<ı. Bunlaı· hep dcft.erde YM'J

lı lır .. dedi. 
1\ladRma soruldu. Şahit: 
- Eornilon.ı. yılba.ı;;;ıntlrut son

ra koıı ı.Ul'n.t.ı feshettim. Fak ı t 
kat 'i olarak Korniloftın evi jlk 
isgal ile son çıktığı t.a:r:ihi hatır
lıyanuyorum. Bunbr hep ~ayıt
lıdır .. CC\'abını \"Cl di. 

Pavlof, F.ahil Macbm Abclul
la.hın ilade. =ne b"r <'.liycceği ol
m:ıdığını söyledi. Bu suı tlc bi
rinci celseye nihayet verildi. 

ÖJleden sonra sn.at 14,30 da 
muhakemeye dc\'.llll edildi. Sa
balıki celsede E:oı nilof, Kirko
run akli malfıliyetini iddıa ede
rek muayenesini istemim. Müd
deiunıuıni mum ini Kemrıl Bora 
I irlwrun bi.ilün bilcliğini söyle
miş oldmhınu ve bundun sonr. · 
sı için t ıbibi adliy0 m ıııı ycn~i · 
ne lüzum hasıl olmadığını bil
dirdi. Bfıhimkr heyeti lfornilo
fun Kirkorı.ın mııa)•eneyc seYki 
h '·kınd Ji taL'.:>ini k bul etti. 
Ki korun Ruuı'llh1a halel bulu
mııı bulunmadığının b"r rapolra 
rnalıkemc;t> b"ldirilmesine ve di
ğer sahitlcrin yol masraflarının 
sonradan haksız çıkacak ttrıf
tan tahsil edilmek suretiyle clev
l"t hazinesinden krndilcdn"' tcs
YiVC edilmesine karar ,·erdi. Bun 
Ci:.uı sonra salıit Yusur Ataoğlu 
dinlendi. Şnhit Yusuf 1. ıde~i 
lbrahimle beraber tütünci.ilük 
yapmaktadır. 

ŞAHİ'l' YUSUl<' ANLATIYOR 

Sülcvm.anı Ömcl' ve AC. •ür
rahmaiun hem" ıisi olurak ta
nıyor. Kornilofu 'lanıyor ve Pav
lofu bir defo dükl<iıı:ıındnıı tütün 
aldığı icin tanıdığım söylüyor. 
Yemin ot.ti ve anlcıılmıya basla
dı: 

YENl SAR~H. 

REiS SOltGUSt:> 
Reis şahide soımıya. başladı: 
- Sonra Abdürralımaıu gö

riip bir -sey sordun mu? 
-:Hayır, sor.madun. Ona yru

ruz b.ir gün ömeri sordum. A b
dürra:hman, Ömerin ha oklu
ğu i~.in lzm"re gitti~lııi söyledi. 
O günd n a dükk • nım ı gcl
dit;>i..nde k a$llll sormak ha
tırıma gelmedi. -

Abd..rr hm n1 ı Süleyman bir 
diyecclderi olın <lığını söyledi
ler. Avuh • 'nr Zıya :Jı~t Yu
sufla müe1'.:Aili A dün ayman a
rasında sıkı bir münasebet bu
lun<l ğuna göı e Abclü..."Talırnanın 
sı; ası kana tleri hal;:kmda ıbir 
m IUmatı olup olmadığını ~ 
hitte.n sordu. Şahit Yusuf: 

- Art<r daşımdı. Konuşurd\ k. 
I<'::ı.xat bana siyasetten hiç bah
se .. m •zdi. dedi. 

PA VLOI tJN SUALLEHl 
P...ıvlof şahıde sormıya ba§la

dı: 
- Ömer, Abdürrahmnn ve 

Siileymaıı ş h~~ Yusufun dükka
nında sık sık toplanırlar mıydı? 

Yusuf cevap verdi: 
- Bazan Abdün"ahman ömer 

ile bir1ikte dükkfına_gelirlcr \ e 
akcamlan birlikte bir milddet 
v: .itlt geçirirlerdi. FrJrnt ben sa-ı 
tışla me. gul olduğum için ne ko
nuştuklannı pek anlıyD.mnzdım. 
Üçirnil bir ara.da görmedim hiç. 

BAVULLAR MESELESİ 
Pn' lof 1940 e\•lül \ eya birin

cit:i:...1Jin aylarınd'l bir bavul gc
tirıp getirmedığini şahit Yusufa 1 
sordu. Yusuf bilmiyorum, ve 
bbylt: b;r şey hatırlamıyorum,! 
cevabını verdi. 

Pavlof. bu il<ı ahbabuıdan hnn 
gisiyle fazla ar.ırndas olduğunu I 
sordu. Şahit, Abdürrahmanla 
daha çok ahbaplık ettiğim söy
ledi. Pavlof Yusufwı dostu olan 
Ömer ve Abdürrahnıanla mem
lekette bcr b r gezip eğlendik
lerine ve oynadıklruına gore ö
mcrin siinnetli olUJ> olmadığım 
bir defa da şahitten dinlemek is
tediğini ifade etti. 
Miıdd,:umum' muavini, bu 

t icbi yersiz buldu ve Ömerin 
siiımetli olup olmnchJ::r:ııın heı -
kesçe ınalfım olduğunu beyan 
etti. 

ŞAHİDİN BİR CEVABI 
Hı1kimler heyeti, Pavlofun 

arzu.-.una uyarak bu hususu da 
şahitten sorınıya karar \'erdiler. 
l\:eyfiyc..t soruldu ve şahit bu se
fer: 

- Beraberce banyo y pmn
dık, o haliıti de bilDJJyorum, d -
di. 

Pavlof, suallerini uzatmıya 
devam etti ve bu defa da. ahit 
Yusuf nısıtnsiyle ömere Abdür
rah:ınana ve Süleymm:ı n ..mle
ketindcn mektup gelip g(lm.c -
ğini sordu . ..,alıit, Yugoslavya
d:ın yalnız A.bdürrahınmıa ken
di vasıtasiylc mektup geldıgini 
söyliyerek dedi ki: 

- Bu mcı:~:tuplann kinılerd n 
geldiğini pek bilınıyorum. Ab· 
diirrahmanın mektep adresine 
de m ktuplar gönderilebilirdi. 
Fakat mektuplan gönderen kim 
seler benim vru:ntamla gönderir
lerdi. 

ŞAHİT, B!LMİYOR 
Pa' lof, bınıun sebebinin ne 

olduğ1ınu ve şahltin ne m:ıksnt
la ı,encli Yasıtasiyle mc.h.."1.up gel
diğini nlaYJp anla.mndığmı sor
du. Yusuf. Abdürrahmanın ne 
sebeple k,ndi ''asıt.asiyle mck
tuplru ını gctiı ttiğinı bilmediğini 
ifadl! etti. . 

Pa\ lof sözlerine devanıln, Yu
suf un dükiti:trunın B~yazıtta ol
duh'l.lnu 'c. nerede bulunduğı.ıau 
bilmedi0mi, ve bu şalıiti truuma .. 
dığını sü~ liycr-ck bu defa dn 
kendisinden Abdürrahmanla bc
m beı gelere'· .tendi mden Enaliı 
sigara al, n ndamı iyice tamyıp 
tanım.ıdı,Jıııı ve bunuJl1ne 7.a.man 
olduğunu sordu. Şahit Lütüncü 
Yusuf ı•._' n p vererek: 
. - Saat .ıltıyla yedi ru asında 
idi, d~<li. Pavlof Yusufuıı ilk i
fadesiılllc HU.hidin kcndL<ıile km·
şıla.r.:..tığı ?,aman .znbıtta yazılı ol
duğu vcçh:ic;: Yu.,,ufun dükkfı
nıntla AlxliirraJımanı kendi ar
klsınclan gördüğiiııü söylediği 
halde bngünki.i ifadesinde dük
kciııı kapayıp bizi takip edeı cik 
A1.ak sinemasına yniı<m sokakta 
biz-Lat gördilh.oiiııü söylüyor. Şn
fıidin o günkü ifadesi ile bugiin
kü ifad$i biribirini tutmuyor, 
dedi. 

ZABIT OKUNUYOR 
Zabıt okundu. ŞJhit. Pavlofla 

Abdürrahmo.nı beraberce gördü
ifünü, fakat dükkô.ndnn cıkm-ak 
onları takip "'uretiylc gördüğü
nü tasrih etmiyordu. 

Pavlof §alıidin dükkiıxlan si
gar almıs olmasının ihtimal da
hilhıdc bulunduğunu, fakat bu 
adı:ı.ırnm dükku11111ın nerc<lo ol
duJumı bilme, ·~ni söyl di. Söz
lerine devam etm~k i tiyen Pav
lo re· -n ilua.rıııa m uz Cmldı. 
Müdafaada öyl ı i l zımae-
lcn s ""zleri o z n hını' m ı-
m istiyen reis t rr ıt • 
siyle: 

-S h" I· 
se ı ··)iı · 
yor. Fazla lif din y 
d e !iliz, dOOi. 

Uehmct Gokmene öğret.ilmiş o
lacak. Ben bu adamla yalnız 
meyva hakkında konu tum, ~ 
di. 

1ıc"'ADED!t1 ISRAR . 
Şal . M hmet Gökm üa.00-

S:nde .srar etti. Bir kadınla b<>
ra bcr geldiklerini ve bunun .ka
r.ısı olduğunu JcendisW.c söy edi
ğini Heri sürerek: 

-Ben, Ru:. mültccisı dei,;u:m, 
be~ tmı tamamen doğıııdur. 
Ban d kimse ru- şey ö~~ 
dcğildlr, deJi. 
_ Bu ifada de Pav.lofa anlatıl
dı. O gülerek başka sözüm yt&
tur, dedi. Müdde ımumi mua
vini Kemal Bora, Mehmet Gök- 1 

men ta.rafınd1D. söyle ·en ve 
Pavl<>fun yoında gôrdüğl.inü 
bildirdiği kadının nasıl bir tipOO 
olduğunu sordu. Şahit: 

- Orta.dan biraz kı n boylu, 
dnima gö7.lük kullanır. Şi.~mmıla 
zayıf at ası bir şey, dedi. 

Reis de: 
- y r..ni balık eti ... dedi. 
Şahlt: 
- Şişmandan bir~ zayıf~ .. 

diye tekrarladı. 
Reis: 
- lcıte ona halık eti. d ler .. 

dedi ve celseye on beş dakika 
faSıla verildi. 

Üç .. ncü ceJ e 
Üçüncü celse ~ :t 17 de çıl

dı. Evvela şahitlerden Selami 
cFnlendi. Yi.iksek İktısat v~ l'i· 
caret meı.{.teıbi talobesmdeıı olan 
Selami şunları sö) ledi: j 

"- Ab~lürrahmanı t.anııım. 

mirden posta; 
lfuni İÇlıt 1s 
nı sô31 ledi. 

~AHİT ENVER 
Kırmıİı manav M~ S 

nınd ç :a.kltlt yapan şahit En
ver do Mehmedin ifudelerlne uy
gwı ifade verdi. Pavlofu ayni 
saatlerde taıudığıpı. en son ge-

inin de 1 art Q d ınınu söy
ledi. 

Mnznun bu şah.adete bir 
diJ Oc'k.leri olm. dığmı bildirdi
lE.r. Bundan .. onra I. tmı'bul Taf
lan lok&.n ı sahibi Ahmet Ka
yalar dınlendi. 

P \"lofun · · günd bir l 
·antaya gel~ yemek yediği

m öyliy bu • · o.ıuın siııW. 
li b · mili olduğunu, rson-

la s k k ,·ga eı..'t" mi, 
yüzd n kc fi" ı ı n P a lıiz.. 
met elm k ı c;buı •.Y .ni duy
dugwıu s""ylt-rlı. 

Abdti.rrahm w, Sille :nan ve 
1 oı n l f b ı · bir diyc
c ·kleri olm ~1-1111 sö~ lodile.r, f -
kat PaYlof: 

- Ben d jj ne bu loka.ut.a.yı, 
n d bu a • ta ) oı m. Bu 
adanı yalan ıyiüy r Tür :e 
bilıruyorunı .• ~asıl o yor da bu 
adamla ani :.ıp lokantasın yf?r 
mek yiy bıli; orum? 
Bunwı iize ine l ık nm sahlbi 
B1R HATIP.r B1 i. TEDAİ 

Ahmet Kayalar, P vl (un ~o
mc-k isimlerıni tiıı ~cc ol 
s6ylediJını ek riya taskei.>abl 
ve hindi dolması yedif;>ini, tat
lılurd~ın da ı,abak t!ıtlı mı ter
cih ettiğini . nıc'·Ieı n soma 
da daıma elm 1 ye<.l',: · ni söyledi 
ve sozleıine .vle d \ am etti: 

- Pavlof ,) r gUn lokantam 
g ·lcrok kôşed~ bir masada otur
du On yet iyi hatırlı) oram 
kendisini de gayet b i tanı~'<>-

Sül~ymaıu da !stanbulda gör
düm. Abd.ürrahm.:Jıla ilk defa 
talebe yurdunda konuc;tum. Bir 
gün A'bdürrahman yolda bana. 
rasladı ve yurtta rahatça ça
lışan:ıadığını söyliyerok bir ev 
tutmmnızı miınasip gördiiğünü 
anı., ...... ,. ruro. 

............. Abd ürruhman, eV\ elce vıerdi-
Sclaminin anlattıklanna gö- ğ:i ifadeleri arasında Pavlofla 

re, o da bir ev tutmayı dü.'.jtin- a.yııi loka.nt.a~a gitt"gini. a n 
düğü için Ahdürı ahın anın tek- avrı masada yemek :y d U 'l!I. 
lifini kabul etmiş ,.e biılikte bir aÔnr...ı.. dış n ı.·:ım.k bulu.5up 
etv tutımu.51;ur. Abdürrahma.n ô- konw tu1d ını soylemişti. 
mcri bir gün bu eYe getirerek MAH.:-. ,LıN çm. a 
Seliimi.ye tıanıtmıştır. Marsel B tber sa om ;,da cı-

1.;:ı,.ıı..it: 
':J'<LU rak 18 '' lf:l ~ • luiz, n RZı mı-
- Ömeri de bu evde Abdiiı- ları ı:;n a· ile ,z~len geciı dik;:.cn 

nı.hma.n vasıtasiyle tnıııdıın, de- "oma Stile) ıanla Karlof ve 
eli, ömer bizimle beraber (1) uy Korııiloftı o~tererek: 
k"da.r oturdu. İlk defa tal be _ Bun'aı tanıyorum. dedi 'C 

yurduna gcleı'ek Abdürrahmaıu de,•am etti: 
arodığı zaman elinde bavul yok- _ Bir saban saat 6.30 sımln-
1.u. Bunlat ın siyasi fikir ve ka.- rın la clfü: mm armıştnn. 'J.'cmiz· 
~tleruıden komiln.izın taraf- lik yapncal,um. Kalfalar saat 
tarı okluklı.ırını söyliyebillrim. d gcliı lcr. Ka:talnr gelmede.ı 

S. l ıt 8t: • ı, v u ·1 ,."' ıre e\T ı elinde hır paketle Sliley-
.harG]tet arilum 15 nı rt göster- K 
miştı. Müddeiumumi b::ı. mun.'l.'lni m'ln geldi. Bir.az onra da or-
Kem:ı.l Bora, Ömcrın lzmiı ha- n l\f k :·i e gı -eli. Süleynm•ı 
reı et. tarıhinde Selfu ıuıin hata- I om lofu tıra~ etmek isledi. Pat 

Ö 
ıon darılır, d··uinl. Fakat o ıs-

yv_, diıştüğüııü. merin 15 ımart- rar et.ti. E', . ,.e diPt ·anda ç.a
t.a !mıiı e gıtmesinc imlcln ola-
mıyaeağım, 1,ünkü hadise günü n lığını Ye u.,tayı ga) d iyi ta-
p~.alaudığını söyledi. nırlı-Tını sövly l"C'k Kornilofu kol 

Ş:ı.h.it ifu.desinOOki lbu ha.tayı tuğa oturttu, ben de bir şey söy-
kıa:bul etti. liy meclirn. 

Abdı.iıTa.hma.run a' ukah Şa • • NELER KONUŞTULAR? 
kir Ziya. söz istiyerek, Seliıminin l\:oınilofuıı otmdıı~ koltuk 
yiiksek tahsil gençliğine mensup kırılttı. Tnu; c.-snaı:nnd Türkr.e 
olınaaı dolayısiyle hadisede ba7.l ohnıyan bir dille konu~uyorla.r
noktnları aydınlatması bakınun- dı. Tra..'] bittikten sonra Komi
dan kendisİııdcn bir .kısım suad- lof 20 ktu-uı;; '\-erdi. Süleyman da 
ler soracağım söyledi. bunun 10 kıırtı unu kasa iistü-

SELA?ltlNL~ A \'UKATA ne bırakarak ·ıkıp gitti. 
CEVAPLARI Çırak tr.uiz sorulan bir e 

Selfınıi verdiği cevaplarda Atr u cevabı 'C'rdi: 
dii.rrahınaıun karakter itibariyle - Onları tra.'j için GlCak su 
yala."1 söy!;;>en bır adam u. ıjljı- almağa gittiğim zamnn yalntz 
ğını, kendh;ınin de bu yüzden bırakmı;,?bm. Bu sırada Süley
Abdiirrahm uıla. ark: daşlık et- rnan J\:ornilof.a birtakım kağıt
tiğini fikirlerinin biı tclkhı no- !ar verdi. 1ste bunlar bavuldan 
ticesiııdc vücut bulduğu kaııaa-ı cıkn.n vesilrnlardı. 
•tinde olduğunu. ayy3.c; olmadığı- Konıilof Muiziıı s;ahadetine i
nı, barumlannın fenalı..ğnıı ıstiye- tiraz etti. Saat 6 bucukta dük
et>.k bir haleti ru.hiyedc de bu- kanın açılamıyacağını kendisi
hmmadığını söylcdikmıı sonra mn an ak ı;a kestirmek için ber 
dedi hi.: 1 bere gittiğ'ıni :;akal trtu~ını keıı-

- Abdürro.hmanın Fon P..1.· 1 di ı yaptıg•nı söyledi \C dedi kt: 
pen aleyhinde konuştuğunu duy- - Bu l(Ocugun yaşı da küçük
madım. Abdürrahm n miinaka- tüı. Hfıc1is si yi habrl .. ynmaz, 
ffa.larmdn asnbi olmamakla 00-j SahiUC'rin hepsi dinlennti ti. 
rabi?'r luzlı ~esle konu ur . .Ruhi Pavlof sa.hah else "nde Reisten 
18' 'alinde bir gayıi t:.ı.bi'lik gör.. wz iskmi<ı, reis de şahitleriu 
ıncd n1 • • ,. bı (1 :.. ı ·ll lcı vef hepsi dınlendikt:en sonra kendi-
pTOP3b:mdalm· esc.ılcri okudu- ine söz verileceğini söylemi9ti. 
ğuııu bilmiyorum. t Saat 20,30 a yaklaşıyordu. 

itl li maka.mı, Ömer·n İzmit'" Reiı;. Pavlofa sÖ7. verdi. Fa at 
d:!Il Abdüı rahman ve Selami:; Paflov sözlerinin 4 saat kadar 
hafiyen yn.zdığı bir mektuptan üre<--eğini bildirdi. Reis. Pavlo-
bclısetti \'e bu ~mektup ha.kkın- ıa sözün )Bnnki oolsed TI!rile
d Selaminin milunuıt.ı olup ceğini tebliğ etti. 
olı.nadığııu sordu. Muhakemeye yann t 9,30 

Selami, böyle bir nıckıtubun da devam edilecek ~e Pavlof din 
Abdi.ir:rahman tarafJııdan açU. l· nc-cektir. Akli haStalıkla ma.lftl 
m1" bir zarf içinde kendisi.ne ve- olup olmn.dığının an!aşılmaaı. i
ıildi~ini, Önıcrin bu mddupla cin muayeneye sevkedilec Ka
h.t~ b ' an ba·~ nıckt P kıtap- yıkçı Kirkor hakkındaki tabibi 
lan iı:;tcdiğiııi nnl ttı. . Adli raporunun da yannki (bu-

Eu sırada -.;öz alan Abdurrah- "nkii) celseye yetistirilmesi 
ıruı.n, mevzuubahs mektubun İz.. muht.enıeldır. • 
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KAŞELERi 

BAŞ, net~ N-F.Z--ı .E GRİP ROMATİZMA 
~, ' 

Ye bOtOn qnları derhal keser. 
7 7 7 \4• )+W' • ruhııetpıı bah-Oır. 1eabmda gllnde a ır... aknııbDir. 

T AZAJlıt ... C p Jf rvRlu Ne I.., 

Y6R0KALI 
HUrriyet davası 
yolunda : Tllrkiye 

- 8ıı!> iıulllı 1 laeide -
mesine son bir engel olduğunu 
ve Alman ta.arnwınun baışlıya
cağı söylenmekte olan ilkbahar 

._ ..... ~ Nakil 'le iktibas hakkı mahfuzdur ;(-M94~ 

BıITTlAlı T9ıbire de aşniyle bare
!ıet tıtti. Katiyen güreşe girmi
)'<ırdu. BurMlı Tahir. Yörük Ali-

• nin kendl.!!mdeıı korkarak mud.a.
f.,.. güre$ne girdiğini anlaıın.ı.ş
tı Halbuki, dilşilnce6İ. boştu. 
Yörüğii tan.ımadJğı iç;. ölıııeye 
twıacağı yU7de yüzdU. 

Hattiı. Yörüğii, tanıynnlar bi
nt>•rlenne şöyle söylüyorlardı: 

Yörük ~ girmiyor. 
Ha:ınıını bclcliyor. Kurna'< Yö
n;ı ! .. 

Hıırs.ill. basmJnI hı:m l(iireşe 
l';nLez V<' hem de yumıı...ı.k tıı
far 'abi.yettt> görünce büsbütün 
hı"'" gt-locek S&ldnmıya başladı. 
Yi.•riık. da.ima yumuşak n, gev
il">" tııtan bır adamdı. Kendisini 
!'"' t-1 ek yonna.:ııdı. K:ın.a-esi 
ıtt-Jdlğl "3IDllll şmı.şekleşir, müt
iub hir kuvvetle tuıta.n:lı. Yani 
;L<·/lı .. Je yeı;ı ku\rvetiııi saı·fet
ırıezdi. Uursalı Tahir, ha.smının 1 
bu. kurna..l.ddarını ve, wıtahk- 1 
fo:ını bilmediği i~in kü~ül< hasmı 
m . üzerine demir leblebi gibi 
yiıklt·ndi. 

tmn manasiyle yerini bulmuş ol- mevsiminin geldiği şu anda Al-
88~ yüzde yüz Bnrsah. has- manya.run mutadı olduğu gibi 
mını üstünden sıynlıp öniiııe dü- diplomatik Ve propaganda ta.ar

. ııeriren tepetaklak olm-alc yenik ruzlarına başladığını kaydetmiş 
düşebilirdi. Bursalı, ayağa kal- ve fakat bu propagandalarm 
kar kalkmaz, çırpındı vo. nara Türkleri şimdiye kadar ne kor-
tııttı: lrutmu§, ne de aldatabilntif ol-

- Hayda be!.. duğunu illi.ve eylemiştir. 
Yörük Ali, hasmının nirasma M. Pepper, 'rurk devlet adam 

mukabelede bulunmadı. Çırpi- !arının itidal ve nezaketi azim 
naraılr ~ yürüdü. Seyirci- ve kat'ilikle kanştırınayı pek 
ter, Yörüğün son hareketiyle iyi bildiklerini ve beşinci kol fa
heyecanJanmJştı. Bağrışmalar aliyctlerini şiddetle tenkil et-
oldu: mek~ hiç bir tereddüt göster-

- Yıışa Yörük!.. mediklerinl iıöyliyerelı: lnönünün 
her türlü arazi vaadlerine karşı , 

- Göz açtırma Yörük!... hudut haricinde bir karış yer 
Yörük Ali, yine müdafaada. ıstemediğini söylediğini hatır

kalmıştı. Burıu.lı, hücumlarına !atmış ve Avrupa tarafındaki 
devam ediyordu. Güreş böylece Türk budutlannda Alman ordu
yirmi beş, otuz dakika. kadar su bulunmasına, Çanakkale Bo
devam etti. Bıırsa.lırun hücum- ğazının ha va tehlikesine maruz 
lan gittfü~e eksileceğine artı- kalmasına rağmen Türklerin hiç 
yordu. &bepteri vardı: Çünkü bir suretle boyun eğmediklerini 
Bursalı, sağlı sollu güreş uydu- söylemiştir. 
ran bir pehlivandı. Yaııi Yöriik, Pepper lnönünün "sebatkir-
kendioine sol.ak gelmyordu. lığımızın sırrı hakkımı:ı:.a. riayet 

Y anm saat sonra tarna>niyle olunacağına imanımızda, beşka
.htasmını kavramış ve. ne yapa- lannın hakkına riayette ve va
bıleceğini karara almıJj olan Yö- tanın müdafaaaı huııuswıdaki 
rüJ, ALi. giireııe girmiyt> .başladı. kati azmimiı:dedir,. dediğini zik 
Çırpınara.k. niı.ralar atıyordu: ı rettikten eonra, Amerikanın ki-

- H•vdıı. Bursalı be!.. ralarna v,e borç verme kanunu 
- H~~da be!... ile Tilrkiyeye hayli mühimmat 

Dam•h Çay 
ç.,euı. :loiı 1tıne Kurumuna 
"8111 Daltırköy Doğumevl 

tandıo-od:ın 

Taksim Belediye 
Gazinosunda 

2,IJlay./194:1 Ouı$ıfıııııl. 
8ııa& ı . 8 Jıadıııo 

Güzel mmıaralar - Z""ifn pi
,...,,..., becllreler; bluzluk rophlk 
ipekli -mi~..-. mendiller, 
-!ar, lıı.ı7loeW yatak -.e ma-

ea ertmı.ri, Yeseire. 

HARP 
DURUMU 

( ... tııır9'ı ı ~ 

... da t-.ır Ab nyaa111. ta.. 
em. 

Fransa kıyılarına gelince: 
Al Yakın yoldan çıkarmalar 

mümkündür, fakat, 
B) Bu kıyılar da müetahlıem· 

dir, 
C) lı.hn&11 ordularına. karşı 

harek&tın geliştirilmesi zordur. 
Gerçi, büyük Fransız ordusu 

Alman taarruzları karşısında 
sendelemif, İngiliz hareket or
dusu da atır zayiatla çekilmek 
zorunda kalmı§b.. Fakat, bugün 
çıkarma dileklerine kuvvet ve
ren, Allll&n ordusunun b!lyülc 
kuvvetleriyle lloğuda san.ema
ıııdır. 

Bu muazzam teııebbüs için: 

A) Çok üstün hava orduları
na, 

B) Büyük luıvvetleri defaten 
iletecek deniz tasıatıanna. 

CJ Bu kafıieleri himayeyo 
kadir um&dalara, 

DJ Yalu.ı& .. b{r kaç köprü ba
ı;<ında tutunmaktan ziyade e&\.9-

lı bir cephe tesisiyle, teşebbıi
ı;ilnü bu cephenin derinliklerine 
götürecek kudrette bliyük bir 
orduya kat.l llizum vardır. 

Ang'IO - Sak.eonlar, bir giln . 
hasımlariyle Avrupa toprakia· 
nnda da ~arpılın\lil gayesi güt
ı.oektedirler. Bun, n doğudal!:ik
re terafuk eC:nıeai Müttefikleri-

1 
dn de en ,_. te>newıilerinder.
d!r. Ancak, ,Bllyllk Britanyad:ı
k! yığuı&kıarııı bu maks•ll• is· 
tihdaf ed!p ~i olı>ylll · 
nıı r.eli'IJmi ile 1..Dhyabilece~iz. 

. ' ' . .. .. ~·.,. . .. . ' -

İLE SABAH, 

Parti mensuplm'I 
dağıtma birlikle
rine müzaheret 

edecek 
Ada.na, ( y eoi Sabah) - Dün 

şehrimiıı Cumhuriyet H. :Puti
sinde mtıh.im bir toplantı y.pıl
mıştır. Toplantıda merk~ kua., 
meri<eız nıaJtiye ve tehir parti o
cakları idare heye.t1eri ve izar 
lan ha.zır buhsmıu.~tur. C' H' P. 
Genel SElknıterini:n "HaHr birlik
leri" «un.ılmasmda. bütün Parti 
mensuplarmı hükumete müza- r 
harete çağıran tamimi ve dıa
ğıtma birlikleri kaıw projesi o
kunarak Parti 8..zalan ta.rafın.. 
dan memnuniyetle k&bul edil- ı' 
miştir. Bttli!derin lrurulmal!llllda ' 
ve harekete geçmesinde li\zım
gelch a.liı.lı:a ve miimharetin 
canla başla gösterilmesi Parti 
ödevi olarak kabul edilmip. 

Müessif Ölüm • i 

ÔGLE ve AKŞAM 

1pekçJzade merhwn Halli Rıfat 
lle,yin luu, Şehremaneti emekli mü
meyyizlerinden Sami Noyarun eşi, 

ı~tanbuJ Meb'usu Abidin Daverle 
merhum Doktor 'Yarbay ŞemM."'ddin 
Atoı:in ka.:r1nvalidesl, Topr~k Obsi 
Umumi Müdür Muavini Ş~kir Tura
lının, Sirkesi Gümriieti Mtidüril Cez
mi Şalıi,ngiraym, tsı.anbı>J l!.lektrlk I 
idaresi müdur\erinden Neemeddin1 
Yabnanın ,.e Zafir Metyanın bUyük 
k..aj'mvali~. ötreeınen Nuri No- 1 
yan a~ ~ ffftU§ıeri ve K.Jrm.w -

lleya2 mttDWOlan ııalııbi T•lıo.t H4'm
terinin teyzesi, 

T. İŞ BAN K AS 1 
8ayan FE\IZIVI'. NOYAN 

dün .. l>ab irtihal ctmitilr. 

Küçük tasal'fuf 

hesapları 1942 
iKRAMiYE PLANI 

1942 İKRA~lft E~ 
1 - :ıooo LinWl< = 2000.- lM• 
1 > lUOI > = IOOI.-- > 
2 • 7ll0 • = ~- • 
J > IOW > =1500- • 

Yörük. hasmının bemlel<>rini 
ıu:<n t:diyordu. Fakat en ufak 
uoktasına va.rınca.:va kadar fır
sa.t b<~hvordu.. BUrı;alı, bir a.ra
J.lir <' 4n-Ü.a girdi. Ağır gövde
tıınıı i<;ine Yörüğti aldı ~ yürü
dlı. Yumu:_aJ: olan Yörü:k. bir· 
deniı>iıt- çelikl(;ljl'Ilİşti. Bursalı, 
1.a.~ııunı fl.llCo.li dört adım kadar 
ırurcıilmhtti. Bırd<'n ve, &ni ır 
!ar ait yan ba"lt !"<'idi Köstekle
nt-rel· u~tu. Buroolının ça.prazı 
bı: HJe boşa gitmiı;lti. Usta o
Jw, Eursıılı k~illı: hasmmın ilk 
de! a .. :ara:ı. maharet dakknsını 
&-mni>,ii. İk! p<:hlıv""' ense en· 
~tye J!"('lmt><it'fı Bursalı, çırpındı, 
fakn ıcd.ra atmadı. Ha"'11lının 
fu>Rnnı.: geieı·<'k t'nse bağladı. 
Y orük Ali. sakındi. Yönığün 
yaı tru;; ı.eyircilerin gözünden I 
ıırnçwanııı;ıtı. Ve. Yörüğün bu 
hill ek<: ti r;c'6U'mrişti ki, Burs>ıh, 
or...ı hı~bir şe) yapamaz. 

Güre>; şıddeUendi. İki taraf ta verdiğini ve Almanyanın bu mU 
roüthi~ hücumlar yapıyordu. dafaa hazırlığını '11ürkiyenin 
Tl<Ill yıarım saat daha ayak gü- kendil!ine meydan okuması ma
reıij.i oldu. \" e güreş bir ııaati bul- nasında telli.kiti etmesine karşı 
du. Yöriiğün bi ran evvel güreşi Cumburreislnin "Bize tecavüz 
bitirmı.-lı istediği seziliyordu. Bi- niyeti bulunmıyan memleketler "•••••••••••.._ 
raz sonra Yörük, çapraz.a girdi, hazırlığımızdan endişe etmeme- İhtı" ra ı"la'"' nı 

Cenausi, bueün sut 10 da KMlı
kilyünde, Altıyolapmda, SötutıU<;ee
ıne caddesindeki evinden kaldtrıla

raK namazı ö&:le,-in BeylilıJıt camiinde 
k•lınacak, Şeb.itlikteki aile k.ubrine 1 

df'fnedilecektir. Merb:.ımeye rahmet 
diler, ai~ı efradına taı.tyetlerimizi 

KEflOELl.11: 
lG > 2ftO > -= UOI.-- > 
.. > llO > = 4ılOO.-- > 
50 > 11 • =- aoo.- > 

Yürüğüıı lıaba..ıı. kı.>kıs gill ü- ı 
yorJu. Y""'111lda oturduğu Ç.u
gıra: 

- Görüyor musun Yöriiğü ? .. 
Ne yaptı Bunıalıya ? .. 

- Daha dur bakalım .. Neler 
y .... pac·ak ona! .. 

Demef.e ka.ar.• · , ...., nki d<"rııi
fi! alinı.~mı~ o!aı, Bun;alı, Yörü
~ .. : l.t·lir.U" 4.,;apra ... ~ alıp ~ürdU.. 
MdıK<..;.1dı JJk ~~Pt-a?..ın H-cısıru çı- ı 
fa,nna.k. hi~ o nıv-~a küçük ha.<;
mı.nı _.ı]tır.a alm.a1tL 

Fn·kafadı kurnaz olan Yörük. 
bu ,,.fl'ı dı: b<IJlkh IK>lgaya geç-
1 Hasmının ç~pr:ıziyle beraber 
h:,J:ı.nd:. Bursalı ı.I küçük has-ı 
ntıııı alınıı, kol .ylıkla yürüy<ır
mıı'i ı.:ınnıyle halıire sürdürdü. 
Eıırnalı bir yandan da çengel ye- ı 
tışlirm"lie ça.lııµyordu. Fırsat bu 
fırı,:ıttı. Yöriiğü, kolaylıkla ye
m bilırdL 

Bul'salı. hülya ile hasmını sü
nJı, gı)tdriiyor. Yörük Ali de · 
yap;;oaıj'ını hazırlamak için fır
sat arı:vordu. Bıır&a.lı. her nasıl
sa bi~imi.ıe getirerek hamıuna 
Çl'n._• l vı.ınna.k f.ıreatını buldu. 
Y oıiik Ali, kazaen çengele gel
nuşti. Fakat o, öyle YöriHı:tli ki, 
k=ıya d&bi gelse mukaheleııi. ha 
zırdı. Ve, nitcltiın böyle oldu. 

Yörük. çengeli yeryemez bir
denbire döndü. Sırtililtil ywe 
git:mt>mel.. için bi.rdaı dönüp yüz 
üstü kendini vere attı Bw1!Alı 
d • Yörükft· hE-r.ı.ber olduğu hal-_ 
uc üstiiste diiıştüler. Bursalı, 
\ cıruğün sırtına Ye ii7.erine o
Jn nta ağırlığı ile düşmüştü. 

~'akat Yörük, bu, tehlikeli dü
~ı.i}ıc rağmen birden toparlanıp 
kı~ını havaya dikti. Bu ani h:\
rr-kc-t karşısında Yörüğün üze.. 
rinde bulunan Bursalı havalana
rak kayıp Yöri.igiin önüne Jııı.
m:ı.m bohçası gibi dli.')tii. Yö
rü!: derhal h"'8ınının üzerine 
hamle ederek yürüdü. Ukiıı 
Bı ·s:ı.lı, tetik ve çabuk davra
narak kedi gibi bir sıçrıı.yışta 
fırlayıp kaı;tı. 

Yörük Ali, basıniyle ayağıı. 
iııaılktı. Btl!"sıı.lı, allak bulliıJ< ol
muştu. O. bu kada.r h.ızlı ve re
ıtik güreoı görnıeım~ti. Hatta ne
Yf' uğra<lığJ.ııı.n farioııa. bıle var
madı Y nriik. hasmına tam ye
rinôe. t ran" Ye seri bir kıç 
kılı;ıı-'1 ) etıı;tirmişti Ej!'eı· kılçık 

hasmını sürdü. Biçimine getire- lidirler. Bmılar hakkımw mu
rek, budayıp altına aldı, Ve, haf aza. etmek istediğimizden 
beldetmedıın sarmaladı. Künte- dolayı bizi tehdit edemezler.,, 
ye aldı. dediğini hatırlatmış, Tiirkiyenin 

Bursalı. künteye girince, Kün- taruTuza karşı koymak azmini 
tooiye yaptığı topıik elleme<>"iııi 1nönünün Phemmiyetle belirtti, 
hatırladi. Yörük Aliye de bu işi ğinl ve bütün kararının Amen
yapabilec.-eğini düşündü. Burııalı, ka i~in olan önemi fil.erinde dur 
küntedeu kurt.ulm:ıık İçin çırpm- duklan oonrn sözlerine şu su
dı. Fa.kat kurtulamadı. Yörük, retle son vermiştir. 
hasmını ireeti ve, hıavaJa.ndırdı. - Türkler kendi istiklallerini 

Bursalı, topuk ellemek ma- vt> toprak bUtünlüklerini müda
nevr3Slllda idi. Sey\rclk>r, bağı- faaya karar vermekle, beser 
rıyordu hürriyeti davasına büyük bir 

- Aııır Yörük!.. hizmet etmişlerdir. Birle.•,miş 
- Diktkat et Yörük! .• müttefik milletler yarın sulh 
- Topuk ellemeye dikkat!.. masasında. gayesi esarete karşı 
Yörük. bir an için künteyi t'.11- hürriyeti müdafaa olan bu cihan 

oıeJedi v< , h~ım, iyice ka.ı;ığı harbinde şerefli Türklerin şeref. 
uz:rıne b IL'dı. şoylt> biı ool~a \'E"kar ve hürriyet yolunu tıırcilı 
dogru sa,·u~du. H~ de hı;h- ettiklerini unutmıyacaklardır. 
savurdu. Bırden sagınıı dogrul ı-------------. I 
gelen hasmını aşırdı. Bursalı, , 1 
tam eırtü..%ii. düııerek ma.ğı~ıp Askerlik işler~ 
oldu. • 

Seyrrciler, heyecana düştü. 

S....s' ~i hu.ırlayıp pi. 
yuaya kayduftBn ıastiklı ka- sunarız . 

bartmnb (Orhlde) nam mayo 11••••••••••••-
veso.irenbı ~ ttrı.ali hakkmd~ Sa.har B_ayraun olan MayUı.u1 bj .. 
3178 ıumıarab ihtira beratJ. e-Iirn- rincı Cuma h,'tiııü Türlt Maarif Ce._ 
dedir. TaJrtit;çlltt ve utıcılnr ka- miyetinin rozet datıtma günüdıir .. , 
nunon takiıı edılecelılerdir. Ali- Toplanan paralar ise memleket.in 
.kadarlarıa 4ılrkati celbolı..m.ut". muhtac; Ye kimeesrz genclerınin tah-

t tı<;. ŞEHJRLiYAN sillerine imk.8.n rerecek noksonları ı 
- t.amamlamağa s~r ~lecekUr.. 

1 Şube&, 'MIQ'ıo. • ~ 2 ıkia
~ lırrlhlorinde yapalır. 

Yurttru;: 
Bi rikmiş pat·starını elinde tu\ı:rw. 

B~nkalareıı y;.ıtır k.i i:-l~in ve işl.f"ri-

ır>i:z xıeni~in. 

ve 

Arttırma t< urumw 

200 > • ,. = 5000.-- • 

200 > 10 > = IOOO.- > 

ZA Yt 
Nutus kbı;ıdıını ka.ybeı.-Urn. Yeı")I~ 

sini alaeaa"ınıdan esk Finhı hUkfl\I 
yolttur. 

Osküda,. Tcıyoartı•mn matıaı1 '" 
Jeeı CambaUıı Mkak 
EFIOIL . 

HUMy)fl 

-ti 
==========:;:::::::::======~==.======== . l////m------------------------.-ıı:~ 

OENIZYOLLARI İŞLETMESi KOOPERATİF 1 

• B A y A N L AR 1 . 
ŞIK BİR BAY AN; ŞAPKASTh'DAN .B'ELLl OIXR! 

Şirketi idare Mecli•inden: . ş EN Ş A p· K A. ' 
28 Nosan U42 Sah ı;ilnli !e\"ka!ade olarak toplanan umuml heyette ekse- . 

riyet ha.ı;ıl cMamad.l11ndan içi.ima ııs Mayıs ıfMı4 Cuma günü sa~t 15 e te-
hir edilmii n içtimaın Tophanede Kılavuzluk serv"imn bulundugu Seyya- Miağazasınm ZC\"ki.le giyiniıı;eniz da.ima şık görünürsüııliz. 
hin .. ıooıuıda akil takarrür eylemiştir. Ortakların •nezkür IÜJl ve saatte Yazlık Açık Renk Fötr ve Hasırlar 
lwmr bullll)fflQl&n rica olunur. Gt<;J..Mİ.."iTIR. 

RUZNAME: 1 - Müttefikan isi.ifa eden İdare Medısi Ala01nın yerine Taşra. için Kip:m• kalı,ı!" edilir. SULTANHAMAM No 4ü 
esas muka"'~amenin 21 n<.i maddes

1 
mucibince mü.atili Meclisin kanun.! lı••••m•İlllım••••••••••••iııilıııılııiııııİİİıı-

möddednJ )k.mal e1:mek üzere yeniler r:n intihabı. -

Bağrıştılar: 
-Aferin Yörük! .. 

BeyoOlu Yef'H Ae. fub ... inden: 

~ğıda künyeleri yazılı subayla- ========================== 1 Devlet Demiryolları ilanlarıJ - PE"hlivanaın be! .. 
Yörük Ali, hasmına topuk el

leme fırsatını vermeıd·şti. Has
nunı kiifl/l.ede iken solu doğru 
hızla ııavump sağına ala.raık"' bir
denbire a.'llJ'flUlSl bu sebepleydi. 
Burs:ıılının vaziyeti borulmuş ol
dıığundan topuk eli~.~~~ )'.eti- I 
!fememişti. Bunlar Yörüğ\in ıcat 
J.anydı. 

rın acele şubeye muracaatları nan · 
olunur. ı 

Yd. P. Atım. Selım 0&. lsmali 
(+o895) lırt. 325, Yd. Tbb. Yı.b. Ah
met oe. Ali (38206J _Nablıs. sıo. 

( 5206/l l 11) 

Beyeilu Veril Ao. Ş. •tl<· l•Ot•-
15 Şubat H2 tarihinde başlıyan '< 

15 Mart 942 tarihinde hıtam buhııın 

şul)em;zde kayıtlı Yd. Sb. ve Al Me. 
}ardan yokfuma:r11 gelmtyenlerin 
nelik yoklamaları ,.ap.ılm<dk fuue 
acele ıuH,-e •uracaatları ilAn ohı-

İstanbul Belediyesi İlanları 
Muhammerı bed';!li (4250) J!ra olan muhte.lir numaralarda :;ooo \cLlt 

1U:...iye if)ıel'jode k.ullamJmak üzere al1nacak 5000 metre kendir hortum eczane kaşesi· (18.5.1942) ~zıırt..-si gllnü ı-ıaJt (11) on b rde Hayd;arp~J· 
kapalı zart Uı1Uhlııe eksiltmeye konulmuştur. Mel:rnuWlua tahmin be- Gar binası dahilindeki k:omı..ı~ un tarJ.tınd:.cn a{·ık ek!<lllrne u~ulile StJtın ;ı.t 
Rb. 202~ lira ve ilk tffnin'ib 151~ lira 75 kuruıtur. Şartname Zabıt ve nacaktır. 
JıluameıAı M\WürlütU ICaleminde gOn.Uebilir. !hale 15/5/94! Cuma günü şoJat Bu .fe J(.irmek isti.veı,lıe-r·n (318) lira (75) kuruşluk muvak.IL.ıt t1·mir1 

15 de Dalmf Eııcümend.e yar.ıJ~cakbr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya ve kanunun tayin f>tti~: \ ~ııkle bi r l.kte ek~ltme günli saatiJlf' knd;,r k 
mektupW°rJ, 942 yılına ait T:icaret Odaıı vesikabn·ı ve kanunen ibraı.ı. lizım misyona müı·~tüatlar ı ı:t;-ımdır 
gelen dijer vesaik ile 2-tOO numaralı kanunun Urlf.atı çevresinde bazırlıya- Bu il-' alt t-artnaı-ıelc>. kornL'ıyondan par~Fız olarak d~,tıtıım"ktndtr· 
caklan teklif Jfte'ktuplıwını ihale günü &Hıliit 14 de kadar Daimt Enc."ilmene _______________ _:_ ____ ....:.,..:..--..=.:.;.:-
,,...,,,elttl *ıımdır. (4919) 

Bunw.h. Mah.c;up ve mütered
dit bir halde meydanı terkedip 
gö.W. Artık büyük ortada güreş 
llıalmamı.ş bulunuyordu. nur. (5201/ .... l ================================ TÜRKiYE CÜMHURiYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Yörük Ali, hiç bir muvaffalo-

yet elde etmemiş gibi bir taNlr- ••1 .. ıw v ... 11 M. •••..ı-
la gayet mütevazı bir hal ile Yd. Demiryolu Aljtm. Ali Rua Ol. 
meydaııı bınkıp ~idi. &ıhası- Hasan Hıoyr! Kay- (39999) in 
nın yemna geidıiği zameıı §llllla- acdo pıııe:,e ıınilrace•lt Ut.n olunoar. 
n söyledi (8554). 

- Hamdolsun gMılık tıi.tti d&- !!!!!'!~~~~~~~~~~ 
lil mi babaı? miıı ile Piç M:ustat.ya!.. ~ 

- Allah, seni her yerdıe mu- Jım losmetirıe oe çıkaoak! 
_,,._ı. etsin -"um. ,.. ..... _..._.., - Ne çıkaza ~mT .. Allah 
b;"L;fu.eş ya~! ; ~:furl büyUlctür. 1ein soru gitti. Sonu 
yorma.dln da!.. kaldı. 

- Beıı bama! uııyım baba.?.. - Kel )(emiş, Piı: lluetafayı 
- Bilirim .. Pehllvansın! .. Ha- zorluyor .. Bak, dilıbt et bil gö.-

mallığı basımlarına verirsin... reşe, çok menıidı. .. 
Taşıtırsın kerıdini .. F'aıkat Bur- Dedi. Yörük Ali, ~ 'bİ!' 
salı, sem mç benimsememıııti- :ı-ı ıu alııu§, cıturuyol'du. litel. 

- Ben, ftrkındaydım. Herif lıletMıle ~ )(ustafayı 8e)1I elir 
belni hiçe e&yvak tutuyordu. Li yor ve, ııetlıceyi beidtyordu. 
kin ııeler yaptmı ona. gördün Güreeln -ıanm. 4oğru tıc. 
ya!.. yip bir botlurım& d4ıı. Piç ~ 

- .-'-. çapra.adıı <;Ellf;ele tıafa ~ iMemipı b2tanıedı p 
gekliıı!.. mişli. Mmııi8 .. dlkDerelı: .. 

- E! Ohır bunlar .. FMıat ıııım- mırıa tıir ~ wMıı. Çeııgel. 
!cahilini gördün ya!.. ~Piç lıllJlltafa -

- Çolı: güzeldi. Ne glilıel bir ra.cağına Kel ~ fırat w. 

lstanbul De/terdar/ığından: 
MUoh.llMmen 

~·iM: N•V'I Mffl 
IJUU-11~ Meel~yünde 12 pofta iM oda 2 por-

..ı N•Ju (1121) meı... mw-al>baı ananın 
tamamı. ,:__ ~.69 

iN Jl~el<Ö7Üıode 12 pafta 61 ada ı4 par
MI Ji'oJa ('40) metre murabbaı ananın 
........... 138 

- lhcı<llyeioôJ"(lnde 12 P8"- t7 ada U 
parııei NoJn (800) m~ttt ınurabbaı uııa-
_, ı.manu. ül 

• lkcidl,..ı.ö)oünde 12 podta 97 ado lJ par. 
MI w.Jıı. ('420) ırı.lre murabboı ana-
mn tamamı. 14M 

• ~liıyilnde 12 pafto iT ada 1 par
..ı lfo.hı 1-) mettt mlll"abbaı anıa-
_. tamamı . ltsl 

- ~rinde 12 patla iM ada 4 pat

..ı. :NeJu (A'tl) ••lr• IMlr8bbaı --·-

- --- ·-M 

T._hııat 

U.2 

IH 

2il0 

~ ,.,..ı. ~- 11/5/942 PazariMi 888t 15 .. Mitil Em. 
ilk Mu '•'''I? S •it-ııakkll Komisyonda Q'Tl ~ Ye açat: arttırn,._ ile 
_.,._,..• ._ bM&t llhı mezlı:ür Müdiirlfiie aıllracaat. (4879) 

~--=-- ..... -ı·--~- ...... ..._ __ 
..... ,,._. ....... ..,, .............. ~. •fl 
... .... • ......... oc: , ... , ........ ~ •• • ... 

...... . t ..... .-uınblı.raa.ı ... ~-.- ......... - .. 
• H - b-nlaro -..S. t dd9 oolril""* 

_.., ile _,._.. 

pl&n• llllre ıt ... mly. 4'.l>i<.'ocalı:tu ·- ,_ 
Le.u.k 4.- Lır• Jı oı .._. .. L"- ~ LI" 

' • - • ....., .. .1 ]IO ,. • • .... • 
• • - • t.GICI • /ı ılO • • • ..- • 

41 • 100 • 4.000 • 

ı 

kıl<:ık.!.. ı hıp vmımuı;>ı ııı:mtata çıeıngdi 
- Kılçığı tam ruwırm.uş ole yrymee ç&ülüp kıçJwn ~ =================== 

11&ydım, o vakıt biterdi bu 1"··. j dlöttli ve, 8';1ldı. Yani JeDik]l. 

DiKKAT: Hesaplorırırl•~ I '""'°lor bir - lçin<k 1111 llndaıı -
t6fmlyenlere lknım!:-e 'Jktıtı tıo~dl·llo 11 20 fulaııı_vle Hri!eeet11'· 

Kar'alu -ıe ııii•r defı. 11 Mart. U ilıuo.inuı, 11 Ey• 
itil ve ll Biriıı~ut.ı ~· ill:~·t...ubtı tı:."•'w·ektir, 

- E! .. Şimdi ıeielia Kel :u~ (A.dıMı var) 
W A. O leollll• -.._.ıa ..... ,.. MOdGrll: N • ..,,., K<ıra)'el 
aa ...... - (H, hklr Gıı-ytar va A. 0-ale<Uia loraı;<ijlu _U. .. .,) 
, 


