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MAREŞAL Pet.enlc goru.:· 
~n sonra Lavallc mil- 1 

lakat yapan bir g117.etecl eslı:i b:ı~
\'eldlle Vl3I hUkftmctinde bir na
tırlık kabul edip etmiyeccğini sor. 
du, Lanı gazeteciye kısaca !)unu 
!iiiyledl: 

•
1
- NaZll'hk haberi bir Jıaynt 

dir.,, ı 

rnb 

tınerin ocsodindcn kalan parçalar 
.nvanoz iı;el"<lnde (Tayyare po-.ta. 

1 ne gelen ı-eslmlerden) 

Jıınerika mebusan meclisi 

1 
haricıye encUmem 

reısı dedi kı : 

t 

nzn 
iki cel em 
t /si/Atı 
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R us maznunlar isterlerse 
. Türkiye barosuna mensup 

müdafi tutabilecekler 

Muhakeme gelecek çarşambaya kaldı ' 
Ankara (husuıl muhabirimizden) 

Atatürk bulvarında paUayan bOmba
h!dlseslnln 1t1uhakemesine bu sabah 
Ankara all'trceza mahkemesinde de • 
vam edildi. 

Saat ona aoğnı suçlular birer birer 
geUrıldller ve hepsi de geçen celsede 
oturdukları yerlere oturdular. 

Riyaset kürsilsünlin üzonnde 
N.r kavanoz vardt ve kavanozun 
içinde de bombanın infiliıkı ile 
parçalanan Ömerin vilcudwıdan 
~plıuınb.ilcn parçalar bulunuyor • 
du. Bunlar Ômerin başmdaıı kop
muş 17 santim uzunluğundnk.ı saç.• 

... Devamı 2 nd ııaytoda 

La'\'al bunu söylerken çok muz.

1 
tarlptl De\'let lrutıunu ba5ındnn 1 
u~urmu' bir adamın duydultla.rmı 

hissediyordu. 1 
Lo\•al Pctenlc görüştükten soıı-

Tokyo 
üzerine 

Amerikan bomba
larının düşeceği 

zaman uzak 

1'1\ neden ümit.sizliğe dfü;tü. La \'al 
ı ._, Pcten de blribirlerlni anla.mı· 
yacak, anlaı~aınıyucıılt adamlar 
de~ldirler. Ji'iklrleıi itibarile ara
la.rnulakl fark hl. iı:cyfiyet farkı 
değildir. Olsa, olsa. bir derece far
lm\ır. J..a\·al ile Pet.cn nru-.rnrlAld 
cmlaşa.ınamazhk (lrcnsip1crde de • 
ğil, tatbikatta Berlinle \'işi birli
ğin'n derecesini tnyin iJndedir. 
l..e.val PeU-Jtin, Vl i lıilkfımetlalu 
Alınanya ile daha s1kı lıir surette 
iş birliği yapmasını hnttfı icap e
derse Rommcl ordusu için Fran· 
sadan ve Fran ız Afrikasmclan is
tifade edilmesini arz.u etmektedir. 
l..a\'BHn bo arzusuna muknbil Pe
ten Amcıika.yla. a.nlasnmı bulun• 
nıakt.adır. Pctenln Amerika ile an
lqmış bulnnıruı ı da yine bir fi. 
kir, bir prensip meselesi değildir. 
Bu anıa~ma ancak Fransanm ihU
yaçlan \'C bu ihtiyaçların mihver 
tarafından t.cmin edilmemesi ile 
ali.kah buhınınamadır. 

Fransanm Amerika ile anla.'818-
sı Fransanm, hele Afrika Frnll.8a· 
sınm gıda lhtiyac;lan ile sıkı bir 
surette münasebctlidlr. 

Vişf J•rıın asının bazı menfa.ata 
leri hattA politik dllşünoeleri mi~· 
' 'ere aykın dc[."1.ldir. Fakat lktısa-
di irtibatı bu politik irübatm tam 
zıddına olarak demokrasilerle aJi.. 
kalıdır. Visi FransaSı açtır. Bu 
açllğı Almanyanm ortadan kaldır
nıaı,,nıı Irn'knn yokt;ur. Afrika Fran. 
Bası ise imali Amerikadan gelen 
gıda maddeleri lle g~inmcktedlr. 
~ğer bu gıda maddeleri gelmez&C 
)).ansanm mU11Jca.ati her gün bir 
a:r. daha müşküi şartlar içlnde ken
dini gösterir. 

Şimali Afrika ll'ransası gıdayı 
elde edemcdl{:ri gün Dö Gol cep • 
hesine 1:eçebllir \'e o zaman Vişt 
ll'ransasmm da, mihverin de vazi• 
YeU daha İyi bir &ekil almaz. Bu. 
n1111 iı:ln Pot.en h\ikfunetl ortalama 
bir yol tutarak mümkün olan şo
kllde l1şinln otorit~inl Afrikada 
de\"am ettirmektedir. 

Petenin Fransız donanmasmı 
Almanlara teslim etmemek husu
sunda Amcrtkaıı sefirine verdlğt 
teminatın hakiki sebebi de yine 
Afrlkada. Vişl nüfuzunun devamı. 
nı temın etmek gayretidir. 

İktisadi menfaatleri ' bak1D1m
dan demokrasilere, politik tema. 
Ytllleri bakorunda.n mihvere t;e\"• 
:rllnıtı olan Vişl Fransası ge~ek. 
ten mtl!fkW vaziyettedir. Ne Pe
ten, ne de mihver ekonomJ ile po
lit&a arasmdaki tezatlan ortadan 
~lclıramadığı için ne tam bir ao-
~aya, ne de tam bir anlaşma

l'llazlıR& varıyorlar. • 
d" Dalma bhibirl•rine ya.km görün. 

i\klert hal<le arnlannda büyük ll• 

ı:u~ıa!" muhafaza ediyorlar. 
etenın 1.avalle konuo;mıı.-.mdan 

tollı'a B 4 

1 erllnden blra'l <laha uzak. 

8~:ıJ;;"bl olrna..<Jı J!40rllnle Vlşl ara .. 
ı;<iz .~:ıtlann bir kere dnhn 

le gorUlmeslnden ileri geliyor. 

değlldir 
Bunun celıennem ateıinden 

farksız olacağım temin 
UJ!.lapa 

tıe!sesi.Dilett hir görüııtt5, 
gelen :resimlerden) 

''aıtngton, 8 (A.A.) - Kentuckyde 
söylediği bir nutukta mebu.ean mec • 
Uslnln hariciye encUmeni relai demif· 
Ur ki: 

Amerikan bombal&nnuı Tokyonun 
Uzerlne dUşeceğl zaman uzak değil • 
dir. 

ingiliz ve italyan yarahları 
izmirde mübadele edildiler 

Hatip §Unları ilO.ve etınl§tlr: hmir, S (Husıı~i n;ıdıtılm iıııi.:. 
Bunun cehennem ateolnden farkBtZ I den telefonla) - S n k at 

<ecağmI size temin ederim. Sene 110. • ve ma.lUl İngiliz ve ltalyaıı cslr 
nunda lstlhsallerimlz o kadar büyük lerinill. n:ıüıbadele5i bu sahalı li . 
blr ölçUde artacaktır ki Amerlkalıla. maamuZda yapıldı. Dün saat on 
rm bUtUn cephelerde taarruza gec;ebi· beşte 14.000 tonluk llalyan Gra
ıeceklerinden artık hiç kimse §Uphe , disca hastane gemi::.i ve sant 
edemiye<:ektır. 16,30 da da 22.000 tonluk Gado-

Y.enişehirde cinayet 
'' Erkeklik ,, meselesi yüzünden 

bir kahveci öldUrUldP 
Bugiln Beyoğlu, Yenişehir Ser

dar ömer caddetıılnde bir dnayer. 
işlenmiştir. 

Saat 14 raddelcrlııde Yenişehir
de Va.silin meyhancttnde Kahveci 
Nerimanm dostu nam~ manıi 
Necmi Ça.kırsoy, arkadaşı Ha.zun, 
bahrlyeli Arif, Şuayip' bir maaadı:ı., 
Tahtakaleli KUrt Kemal, yin<; 
Talıtakalcli Abdi oğhı Ahmet, Ha· 
cı Bayram diğer masada. ve Em • 
sal, Mlijgfuı adlı iki ka.dm tıçUncU 
masada kafa tussUlenıeğc başla -
mJŞla.rdir. 

içki alemi bir milddet devam et 
miş, bir aralık Kürt }{cmal, lıfli;· 
gA.nı masasına davet etmiştir. 
MUjgftn bu davetJ kabul etmemi'!i. 
bunun tızeıine hiddetlenen Hacı 
Bayram sust.alISınI çekerek Milj
g§.na hUcu:m etmiş, Kiirt Kemal 
de: 

- Bize 'l'aht&kaleli det-ler. • 
Hep erkek adamlanz. Zlbe.lrlu g·. 
bi değDiz, ada.mm anasını belık • 
riz, demiştir. 

Bunun üzerine diğer masadan 
N Cemi ka.lka.rak : 

- Zibalılar erkektir, asıl !it.al • 
leş Kürtlerdir, diye mukabele et . 
miştir. 

Kavga büyilmilş, hepsi dıı,a.rı 
fırlamışlar, patırtı ya.pa yapa ~ 
sap Stratlnin önUne kadar ge~ 
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... 

üstte: llaN Bayram 
AlUa: ()len Nooml ve Emsal 

I 

lskenderye 
bombalandı 
Roma. 8 (A.A.) - İtalyan orduları 

umumt karargtüımm 676 numaran 
tebliği: 

Doğu Sirenalkada dll§man, müfreze. 
lerimlzin ba.sklsı karuısmda birkaç 
ileri mevzu bo§altmıştır. 

.Mısırda lskenderlye deniz UssU, 7 
nisan ge<:esl mihver ıayyarelerinln 

fJİddetıı bir taarruzuna uğramıııtrr. 
Liman çevresine ablan en bUyUk çap. 
ta. birçok bomba, askeri ve sınat tesıs. 
lcre çok hasarlar vermiş ve mUteaddit 
isabeUer alan bu tesislerde yangmtıı.r 
çıkarılmwtır. 

Berlla, 8 (A.A.) - Sal!hiyeW blr 
nskeri kaynaktan bildiriliyor: 

1Skenderiyeyc yapılan akma iotlrak 
eden Alman tayyareleri Yu.88 Upl 
Stukalar idi. lçlnde Krall~ Ellzabet 

ı amıfmdan blr zırhlı bulunan yllzer 
havuz yakınma. 1r1 çapta bombalar 

,\ mUr1tUr: ho kadar projektörün t§Iğt 
altında yapılan mukabele çok tiddet· 

ı ıı olmuotur. Deniz garına düşen bOm-
balar, yangınlar çıkarmıştır. 

Maliye Vekilinin 
beyanabndan : 

Milli 
p11Jangonun 

941 yıhndaki 
safi karı 

2. 737.873 liradır 
au para tamimile müdafa 

vekalet n n havae1hk 
kısmma tahsısat 
kaydolunac ı k 1 ı r 

Maliye ''cklll Puat Ağralı bugiln 
A6ıkJirada gareteollere beyanatta bu. 
Jıınmu", mllli piyango ldamslnln ça • 
lışma.l:ı.n hakkında ı;ö~le demlıUr: 

"- Milli piyango ldarcal !Hl tak· 
vlm yılınn alt bllAnçosuna, hasılatm. 

Hindıstanda 

iln Hind hüküm ti 
kurulmasını 
hedef tutan 

fr a ıaşma ibtl 
ablllne ırıyor 

.... 

Yeni Delbi, 8 (A. A.) - KrlJ 
il~ Hint kongresi arasındaki gö • 
rüşmelerin yeni bir şekil aldığı 
sö)•leruncktedir. Kongre iera komi 
tcsi toplantısmdan sonra. blr Hint 
milli hllkllnıetinin kurulmasmı he
def tutan bil- aııleşm:ınm ihtimal 
d~dn olmadığı söyleniyordu, ?Ctl 
da.faa meselesine gelince, kongn: 
ic.m komite3ln..'n yeni b!:r foımUUi 
mUzakere ettiği ve bu fonnillilıı 
gerc-k .kongre zlmam.darlan ve ge
rek Krips tarafmrlan kabul edile. 
b:i'lir mahiy"tte olduğu sanılmak • 
tadır. 

Ruzveltin mümessili Conson, ~ 
nı formilllin lmbulilc neticelene • 
cek olan mllnaks.şalara önemli su. 
'l'Ctte iştiro.k etmiş deniliyor. 

Lord Halifaks 
· diyor ki: 

Hindliler 
ingiliz teklifini 

reddedecek 
olurlarsa 

da ve salt ktmnda mühim bir inkişaf· lnglltere l:endlılne 
kaydederek knpamıııtır. 

Harp buhranının memle~tlmlzde dlŞ8D YIZlleyl 
hissedllcn ekonomik serplnUierlne ~ .. 
~ğmen, bu inkişafı halkımızın devlet yapm.... zoraıuım 
piyangosuna karşı olan yUksek alAJ<a lialacaktır 
ve teveccUhilne borçluyum, Mılli piyan 
gonun 1941 takvim yılma ait safi kl. 
n 2.737.678 liradır. Bu para santimine 
kad!ır M. :MUdnfcı.ıı. vekAleU havacılık 
kısmı bUtc;estne tahsisat kaydoluna • 
caktır, . 

Bu rakam l!Hl yılının daha zor 
ııartınrma rağmen evvelki yıldan 

117.1561 lira bir fazlalık göstermekte· 
'<lir. 

1941 yılı içinde halka dağıtılan ik
ramiye mıktan da 5.174.783 liraya bn. 
Uğ olm~tur. Piyangoda görmen bu 

edilmesine 
gibi bu sene de 

Yazaıı: BiR MUHARRiR 

HAV~'\'IN a~tığım görünce 
in.san hem se'1niyor, hem 

de kederleniyor. Se\iniyor; ~ünkü 
yüz elli Flda bir gelen o mUthi~ 
kııJı atlatıyoruz, güneşe, cılız ve 
esmer ı~klı, paltomu:ıun kumaşı. 
m '.)t."llmsiz <lillyle yal!l)'IP gc~en 
yalancı gilnese <leğil, samimi ~ü
nese, do•t glinCl'<', sahici ~ünesc 
~rn vuşuyonız . 

Fnkat bu gUnes içimize derin 
hir hliziın de ı:ökturüyor: Cephe· 
lerde yine kım ~ö,·dcyi götüN. 
cck, yine milyonlarca insan anas·. 
nın ~lizleri Rkar «;.('Şmeler halim• 
~l"lcccl•, yine ı:ehirlcr harabeye, 
köyler \inı.neye dönecek. n~ı:bn.har 
güneşi ferdiyetlınizle lnssnlıj;rım11.ı 
çarpıştırıyor, birinin yüzü göler· 
ken öteki somurtuyor. Fakat bu 
giinlln cemiyetlerinde fer<llyetten 
de, beşeri zaaflardan da ustun, 
moka<l<les bir duygu 'v: milli 
,·ar1.'k emeli ve eodlşesl! Fertler, 
mensup olduklan mmetıerfn var 
olabilme!ti lçln oa.nlannı se\·e seve 
,·eriyorlar. thtiysr bir Japon ka
dmı, bu harpte oğlunu askere al
madıklan için, bı!.'8kla kamını <le. 

Nevyork, 8 (A.A,) - Nevyork bele. 
diye dairesinde bir nutuk söyll.yen 
Lord Halifaks demiştir ki: 

Hind parUlcrinin §elleri tngiUere 
hilltllmotlnln tekllnerinl reddedec&k 
olurlarsa İngiltere hUkflmetl bOyük 
oiyaa1 Hind partilorlnln yardonma ye
ya işbirliğine mUracaat etmeden kan. 
dine dil§cn vazifesini yapmak zonın. 
da kalacaktır. 

Hlndistanda umuınl vali sıfatilo gc. 
çlrdlğ'l beş seneye telmih eden Hall
faks f(>yle dcml§tlr: 
Hlndlstanı ve Hindistan halkını sev 

meğl ögrendlm. ıs inci aarm .:ınun • 
· ~ Devamı 2 ncl sayfada 

şerek kendini ölıdürebiHyor. E&kl 
fsı>arta ans.ıı~indenberi kahra· 
man ana.lan ağlatan ı;ey, oğullan
rım SB\'aşta ölümü değil, bilakis 
cepheye gitmemeleridir. Bunları 

düşi.inlinoo i!.imize çöken hllzün 
crkc.'kçe duy~Jara yerini veri
yor. 

Harp ameliyata benur, uzun 
t;ÜrclUkı;c fazla Jm.n kaybettirir n 
§ifayı geclktJrf:-. Bu bakmulaıı 
cephelerde savaş nekadar ~ddetl i 
ohırı-ıa olsun netice o kadar ya.k 
hışır. 1lkba.lıann bize ,·erdiği ar
zulardan biri de sn oluyor: Güne· 
'11n barış lehine imdada yetişme
sini bekliyormuşuz gibi cephelcr
d,. uzun sürunceme savaşlannı sc· 
na erdirmesini bekliyoruz. Göl."} 1 -
züne h:tkarkcn "Artık .ne olurs:t 
olsun ela netice nnla§ılsm'' der gi 
lıi bir halimiz var. 

Harbin bu yaz bltıııeSi ümidi 
tıek azdır. Fakat, karanlık bir tü
nelin yan.,mdan fazlasını geçtik. 
ten <;onnı uzaktan yer yUı.Unün 
,.~·dınhğı nasıl görünürse, bu YBJ. 
da, harbin neticesiyle beraber llUl
lıiin ışığını uzaktan olsun gönnck 
iimidimiz çolı.tur. Çünkü Alııwıla
rın noğu eepbesinde muvaffak o'• 
luklarına :\'eya olrruulıklanna g ·• 

re, bu yaz, i'ki ta.raft.an biri lehine 
bUyUl• neticenin kestirilebilir bir 
hale gelmesi miimklindür. 

Öt:UmUzdeki yaz, f~inde bulun· 
duğumuz tiinelln yunııaıa... ~
"'mı geçip geçmediğimi-.ıi anl8mat; 
iınkinmt bolıa.cai;'ı7. 
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Vqlngton, 8 (A.A.) - Tayyareler tır. Henüz t:ı.m rapor alınmamış manın 19 s:ı.yfa tutan ifadesinin bul edllmedL onun için Abdunahma. ve aua.rıer AhdUil"l"llhmeD& *>l'Wdn. Haldm bu kadar evbama ltSum 1* 
Rusyaya ve Çine blrleşik .Amerika ha. ise de 4 dü.,.cman tayyarc't:.;nidli kelime kelime tercüme edilmeal nm lfadeelne JUrazmı yoktur. Ben ° · Abduırnhman dedi ld: tur, acıaıetten emm o1&1ılllnlDfz. dedi. 

~ kuvveUer1nln hava aktarma ser - §ÜrWdUğü, bir tayyarenin muhtP. istenildiği ve bu §Ckilde verildiği nun §imdilik ifadesinden fazla ~ • - Ben. 'bOUl:n hayatımı aol&t. BWm Abdurrabm&a Ue sme~ 
ı~ vaaıtulle gönderllmekt.edir. Bu mel olarak tahrip edildiği, iki tay için Süleymanın ifadesinin tercü. nm ne olduğunu i!§A edece.::~. tmı. Geçen hi.diaeleıri uzun umın phltlerin bugQn dfnlemDe1erlDe 'bl:r 1-

h&berl veren harbiye nezareti eunıarı yarenin de '•nsara uğradığı bilı mesine vakit kalmadrğr yazılıyor- Geçen celaede bellluı deve olma. izah ettim. Tllıtiyede JromOnlıııt t1n.z1&n olup olmadrtlm ....._ X.. 
Dl.e etmektedir. n· du. dıım..ı isbat& lüzum görmUyonım. atkadaşım Y<*'bzr. Y1J&'(l8lav)'8da mmıar: 

ı~r. Bundan sonra reis maznunlar- ı:.·~ d ıMUm 
Bu ltlbarla dlinyaıım her tarafında u hu··cwn, Pazartesi criinü ter dem'•Um ÇUnk1l ben deve eı;• ' vardn- u-- »L ._.__ 

lllll .. ,it bek •-rl 11 t .... ~-- ılan Pavlofa Abdürrahınanm ifa- '11 • d kle • · - ~-· - .,--. • •·• ~· e..: e rasa ..... ruı. sane çevresine ve hava alanlarına beni deve yapmak istlyorıar, eme Re~: - Adlan nedir? para,e ~ cltdlJ•. - g. 
-•- Am "·-- 1 a"-''-•--· ·~ desine ne diyeceğini sordu. anı '"'Or -..ıı--"-• Yu-n ve er........ .. .,.,.....IAT.... ........ yapılıp Almanların iki tayyare. ne dediğim a§l..... . memNp m~. ııeltne ..,.,e4wa• 1 Olill Alllır 

ftka. Rusya, Cin, Hlndlatan ve cenubl kavbetmelerine, lbir tayyarelerı PAVLOFUN tl'1RAZLARI Rela müdahale ettl: - Hiç birisi part.i1i değildir. ili& aldı •e f&yte dedi: 
Puitik lbarp mey<lanlarma bağlıyan niıi. de hnsara uğramasına sebe- Pavlof yazdrğı bir !kiğrdı ayağa - Bunıarm tabklkat tızıertnde e - Nihat Taloviç, HaHm tç, veeeir'e.. - CwenJn ne glıi lıkrıllr ta. 
tııııler fbdu edllmlıtJr. biyct veren taarnradan sonra ol- kalkarak parça parça okuııuı.ğn. bemmlyetı yoktur. Bu gibi kellmeler Hepst hatırıma gelml)"or. Banlar • lilt edileoei1 Jrmuında ._.. edlı-

muştur. başladı. M.'.ı.znun okud'Wcça terc\i. uzerlnde durulursa davıı. aylarca uzar. dan NDıat, mektep adıtadqlmdır. miştir. Tabki.lrat cıc:.,ı ım bltlıl. Halifaksm beyanatı 
_.... Bqtarafı ı ncl 51\yfada 

danberi lnglll.zler Hlndistana birlik, 
enınlyet ve daha yükaek bir içtimai 
ve iktiaadt eeviye temin ctmeğe uğ • 
ra.,m&ktadırlar. İnglllzler Hlndistamn 
siyns1 lı.ayatma da hız vermeğe çalı§
maktadırıar. Hindistan harp halinde • 
dtr. Arzu ile eaıfedllıen bu gayretler 
harikul&dedlr. HlndJatan orduau ı mil 
yon 600 bin gönUllllnUn lltihakile tak. 
lVe edllml§Ur. Hincıı.tanuı endUstri 
llahaamda göstrdiğl mJdfaf pek bü • 
yllkUlr. Bu memlekeUn gösterdlği 

lıarp pyreU hlçb1r a.h&da vatan aeY· 

gt.ııfnin ekalkllğt yüstlnden tahdit 

Yenışehirdeki cinayet 
.... .Bqtara!ı ı Del aylada 

leırdir. Burada .Ahınet, Kemal, 
HaQ Be.~ Necmiııin üzerine hü 
cum e1mişlıer, milteaddkl yerinden 
l.?Ça.klıyaraık ~. 
Vakayı saat 15 i 6 geÇe Köpıii 

kan31ıolu lıaber ~. aldJğI ya -
1.lamı teeiriyle ölen Necmiyi Ye. 
:şcJ:ı:!r' eeaııeSDıe kaldJrmış ve 

1970 ııwnaıı-aJıı polis Edip elinde 
kanh b1çağı ile Gölbqı ~ 
loğru kaÇlll ve b.til ae.aduı Ke
mali yaJm.lanu§tir. 

'l'a1aıim polis memurlarmdıan 
273 nmna.ralı Mahmut ~ cad• 
dede devri.ve gezerlcen gayritabii 
bir halde kopn bir adam gör • 
mtll, ftlphelenereik: Çe~. tah • 
k:ibt neticesinde bunun Hacı Bay• 
't'alll oldufu a.n.laşılnıış, o da 81.JSta
lJ ~ lle yakalanarak Köprii 
braltoluna gön~eıilmi!ftl,r. 

Katil sanılan Kemal yakalanır • 
ken dll§erek yara]anınıştır. üçnn
cii ~lu Ahmet henüz ele geçme• 
ırüştir. 

Baıın Birliği Azalarına 
8-&m Blrllii lstaabwl Mmt.aka· 

"I Refsliğinden: 
Buın kartl Pi'lamnamesi l tirilı• 

füğe girdi. Arkadqlamruzm Basın 
kartlanıu HUkümetten istıyebi!
mek itin bu nizatnnameyc göre 
kart ala.calda.rm list~ini hazrrl • 
maklığımız lfıwngeliyor. Listeye 
<le sdı yıwlF.b lcccklerin Birliğe 
r\denecek bir borcu olmaması bu 
ııir:amnamc hlikümlerindcndir. 

Ka.rtl:ı.rrrun n.hnmruııı gecikme
mek fı:lıı heMp ilf1'iği olanların 
bwılPn hemen kapatmalarmı rica 
c:derlz. 

Dünkü Salı günü sabahı yapı- man türitce olarak reise ndkıedj. :Maamafih, deve meselesini de zapta mılim İç ise Kıral Alebandr me(l.. noktalan baklanda _,, at ... 
lan akını müteakıp .Alrr.anlar, öğ. yordu. Pa~Jof göyle diyordu: yuanz. 1tpat:-neyml1! onu söyleeln. resem adh mektepten meGmdtır. msı: mazmmJıann 1*' beldmlpr. 
leden sonra pike :t:ombardıınan "- İfadelerin ve evrakın ter Tercllman reisin s5zlerlnl Pavlofa Reis: - Hatn-ına bqka isiınler A.bdilrrahmamn Wadelll lLedla.n • 
tayyarclerı de dahil olmak Ü1.ere cllmeleri bize aynı iltıi.cfınde veri. nakletti Bu sırada Kornllot elini kal- gelmiyor mu? ne bir naib huzunmda tereOmılala 
biribirini takip eden dnlgulı:ı: leooği yenle 6 Nisanda okunmuş· dırarak .söz istedi ve ounlan ııöyledi: - Ölen ömer var. amatı!m:ştzr. Mahkemeee 1* Ilı. 
halinde en büyi.ik gayretlerini tur. Abd11ıTaıbmanm ifadesinden K.OBNILOF MtJHAKEMENlN Rds: - ÖntC'l' partiye mensup kuk müşaviri tEunıqe \annen 
sarfederek hava hücumuna geç· başka SUleymamn ifadesi ve di• TALIJilNl :ısTttoa mu idi? .imkA.n yoktur. Kanma ela.- W 
mişler, liman çevresine ve hava ğer !ıazı evrak tercümeleri veril- - Benim de Abdurrahm.ana ııc-ruJa_ - Hayır, değildir. bedıeııen malfil obmlv lt.....,. 
alanlarına taarruz etmişlerdir. :mem~r. Bu divl :ile eiban efka- cak ııuallertm var. l'akat muhakeme· Reis: - Bqh anadqlann mahkemece bLr m1ldaf.a -- .. 
Dii§man, sahilin muhtelif nokta- rı umumiycai a:ıilt&da.rdll'. Dlva· tı1D tallkiD118UyorUm· Bunun OG eebebl yok muydu? yin cdileıb!l:lr. KOl'Dllafm ı. tıltc
larına, ibeSbelli hangi hedeflere nm gaye ve mebedmm doğnı bir vardır: ı - Kalıkemede dl1D alq&ma - Tilrltiyede bulunan CelaI, ğine ka.r§ı e~ 'ftRtllllile--. 
hücum edeceğinin mü:bfaa kuv- §cadlde inki§afı vo h.'\kikatin,.an• ltadar yalnız Abdurrabmanm ifadele. Muammer, Hüs:ıU, Vahit ~· fi cevap veriJmiştfr. Şeldtledll _,. 
vetleri tarafından anlaşüamaı:ıa- ~dıms! için bunlara ihtiyadmız rl terctıme edllebUdl. BugQne kadar Bnnlar bir parUye meosup değil- gün dinlenmem.esi için lamuDl 1t1f 
sı için da.ha kfü;ük t~ller gön vardır. Dlin bir i5dda ve'f'(llm, ka. bunu ancak oıwduk, UzeriDde dOfOne. <lir. Yalım: komllniıet f"ıkri taşırlar. bir sebep yoktur. PaTlala llllle 
dermek hilesine başvurmll§tur. bul edilmedi. Bugiln ikinci bir :i&- medik. ~" cenp verme· ·~Aa~~:!'!".m bu cevabı Pav' ıattan meni haömcüid tl''nU 
Pikehücumları yapan bomba tay- tida .ile milraıcaat edeceğim. mlS tç1ıı ~timia o&muı kap eder. lUL ~ de doğm deiildir. &A hllı:lııii • 
yareleri, bu hareketlerini tayya- · Burada reis 80r'du: ı - Cesa m mOdClrtl ......n.ue bir ta. ABD1JWBKAJIDi' OSYABI rafmdim vcrilcn iht:ilAttılım ... 
re ka.r§ı koyma topçusunun sıkı - Hangi m.'\bına istida ver .. öda ;parak 28 mart 9'2 ~medde· Abdurra.bmall, Pavlotun diğer karan SOlp hAıı.nJI*' - tllll • 
ateşi arasından geçerek yapm~ :niş de kabul edilmem.iş? ıumumt maavllll Kemal Bora7& gön. &UBllerine !)U cevaplan verdi: ldkat ~ cın.ıılMl 'Z "" 
medburiyetinde kalmı0lardır. lkı Pavlof cevap verdi: derdim. Tllrk.çe n wıuıtıne unun 7&- - Stiley.ııwı bana~ fn'. Şlmdl kendielrine ı-ca pzr 
Yunkers 88, iki Meser&§Mit 109 - Tercüman Vahab vaartaalle zıımıı ba iat!da De TOrk ceza usul" yazdmyordu. Bu mektupls.rm bi. • tele vetilryor. OturdutJan oda4& 
düşilıiilmüş ve daha ba.'ika Yun- mah~ilme kltlpijğine :yolladmı. kanımtmu bUmedil'im lÇln baD& bir rinde Fahriye benden ~. beraber konuşuyorlar. fstedlkJe. 
kers 88 tayyareleri mulıtemel ola- Ten:ilman geme geri ~. Bun-- hukuk mGpTlrl veram.tııı tstdm. ve zararsız. iyi bir arlmdaş oldu - :ıi adamlarla gi5rilşüyorlar. ADD11k 
rak ötlşürülmüş ,diğer iki tayya- dan btt4ka cera mehkeme-leri ,_. enap aJamamn ao...,..t ..ıantlDe ğmmı y&Zllll§. Ü~ pttiğün za- cezaevi nizomnamc.ı!d ... ...._ 
re h~ara uğramıştır. ıu kammunuırı 295 ncl maddeli mu mUwtla bunun temfn1D1 rica etum. men Fa:bri gelip beni buldu. Böy .. 8Crbeet olmalanna mtnMlr. ~ 

Vale.da. limanı ve diğer bazı cibince oeılbedilecek p.1ıiUeırin i· H&blr aııtıtnna göre llOfanııt buU te- lece tanıştıktan sonm ba.vulllan lof tercOmuı va.sıtuile itlıamıl& 
bölgeler ha.sara uğramış. bura- simlerinin de biT..e v&rilmeei ıa..n• ııaJa edeeektir. f1md1 bir Tirit JuaJmk g5tllnnıeımıi zb. etti. l'all.rt uzun bulmıdu. Koırnilot'a tebllp.t yapı'• 
lat'da. insanca kayıplnr olmuş- gdirlten iJildiriJ~. Bu eebep_ ..._wtıılbl wılbııa,...nt ~. boylu, uzunca ve dolgun yll:r;lü, ol- dı Jı5e benim gti.nahrm nedfr, dedi. 
tur. 1e'l'd-en doayı muhakemenin talSk:i- 3 - PaYJotım da llÖ)'le4lll gibi pJılt- dokça §işm.aıı, d~lmemiş sa.çh Meeeleıtn da.ha Vuzuh keepetmeılll 

Orta şarka 
Boyadan binlerce 
Polonyalı asker 

gidiyor 
i'alıran, (A.A,) - Rusyadaıı lrana 

gelen blnlen::e Polonyalı askerler ara. 
sındn tank, tayyare, topQU ve piyade 
kuvveUeriyle kadınlardan mürekkep 
yardımcı mU!rezeıer bulunmaktadır, 

Rusyaya cephane götilren kamyonlar 
lngillz Unlforma.sını ta§ıyan Polonyalı 
latalarla yüklU olarak dönmektedir . 
ıer. !nglllz Ievnzım dairesi bunları 

techlz ve iaşe etmektedir. Bu kıtala. 
rm nereye sevkcdlleceklcrl söylenmek. 
te Lse de bunların ortll§arkta bulun • 
mataTI buradan ayrılan Avustralya 
latalarınm eksikliğini tel!fl etmekte. 
dir. 

Bir ıtalyan vapura 
torpillendi 

Bern, 8 (A.A.J Bir kafile tç'lnde 
bulunan asker yUklU bir İtalyan va • 
puru Yunanistan ıtıı.hlll nçığmda bir 
denizaltı tarafından torpllleıunl§Ur. 

nj istiyorum. Mndcmki istidamı leria ~ ve adreslerinin bize bildiril. ve Karadaitt tipli bir adamd!r. h ve öytece devamı ic;tn mahakeme-
kabul etmiyorlar, o halde Abdür- me.mıl bt!y~. radan iiç 9eDe ~ i~ dall& iYi n'n hqka. bir ;;ilne t&llkinıi ilte • 
rahmanın ifa.dea:.ne karşı söyli.ye- Rei•, Pavlofa sordu: ı.tırlayamryonm. Nlyuişi hiç rim. Şahit 1~...ooi bana 1ııaltbl saat 
coklcrlmi ve kendi.sbe tevcllı ede. -Abdurralıman hakkmdakl it ... a. g6mıediın ve t.anırrwn. Yalmz h- 13 de tebliğ olundu, dedi. 
ceğim sualleri bildireyim. Lt ve .ııoracatx ,eyler nelerdir? tan.bıtlda nezaret alıtmdayken fo • Mllddeiınnumf şahit 1iBte1erJ.Dfa 

Abdür.ı1unan!:ı Sül~-mruu ta• Pavlof cevap verdi: toğrafmı gördtlm. 4 ?&ıanda CC" ...... evine ~ 
myıp tan.mrıa<llğ:m sonılm.uş, ben - Abdurrabmanın diğer komllnilt PrlfUnede a'V11k&t kl.tlbl !ıllla~ halde bu iıııtc bir iluml oldultmu 
de t&nımadığnnı söylem.ittim ve arkada§l&rmm kim otduklannı ıstren· mektuplar yazardım. Kaç mektup yaz söytıedt B.'Ulun ilzeıine mahkeme 
(Kornilofu t:uuyorum, beraber ça.. mek iatlyorum. Muelenln aydınlanma. dığ'mu btlmlyonım. Eaasen ınırtuplar heyeti müzakereye ~Jdi ~ .. 
lıştnn) dem~tim. Bu cevabım ı:ıı için bunları öğrenmek ıazımdır. benim namıma değil Sllleymana ge • karan Yerdi: 
mahkeme zıı.btma 0 ~.kjlde geç- KomUnl.stllkle hiç al!kaları olmadığı lirdi. Ömer hiç bir partiye mensup de. Teırcilme-lerin devam etmenl jıt 
miştir ki adeta ben, guya bUtlln hBlde kendilerini komUnlst gösteren ğlldl. Türklyeye de NSyle bir maksat· <;:in mtiukkere yanhnuma, 1\19 
bu i.ı:lerj J{onıilofla birlikte haz:r• bu adamlarm ortaya çıkması ile me . la geımcmi§tlr. Onun hayatı acılarla maznunlar bııterlcrae '1'8rkfn baro 
IamtŞJm gibi bir ına.na ifa.de edi- sele aydmlıınacakt1r. ÇQnkU btınlnr doludur. • ~ mensup bir m11daf! tutablle
yor. Hclbuki KornUof luırict tica• tahrik edllm~er<lir ve komünist de • Abdurrahmanm bu 116zlerlnden son ceklerine, ga.h.itlerin dinlemneai f. 
ret memurudur. Bense hariciye r,illerdlr. tktııcı sual olarak OskUpte ı·a mahkeme ısııe tatm yaptı. ç:in kendfterlnc gönderilen JflteJ .. 
\' ekfıleti ıooınuruyum. 11dsi de oturan ve komtln1st olduğu ııöylene") iki el Is rin bir Bmıal ytizthıden daha enet 
Sovyet ıniles~:ıesi olduğundan Fahri lle Abdurrabmanı kim tanı§ • 8 CI 8 tebliğ edilemediği clhetJe mulla • 
İstanbulda ayni binada çalı{ııyo- tır1X111ta? Abdurrahmaum tanı§tığt ve Jklncl celse saat H,' de açıldı, KA- kemeniıı gele-cek ÇU'lllDba glnl 
ruz. Ben, (ayni cin.ad& çamıırız) . diğer adiyle Posko 1'1111\viç olan ada tip §ahit listelerinin dört maznuna sabah saat 9 a taıildne Dnr ~ • 
demek istemı,tı.m. Zı:bıtta J>wın mın eşkA.linin tarl!lni ~ğrenmek isti gönderlldiğıne dair tezkereyi okudu. rildi. 
benzer cksiltl .kler ve ya.n}Lc;lı:ldar . yorum. Uc;Uncn sual olarak .A bdur Maznunlardan OçU Uat.cleri aımı,ııııtdır -----,..--~---
vardır. Ha.lJbuki :reis, muhakemede rahman, Fahrinin arkadil§I olan NI · Yalnız Pıı.vıof imzadan istlnklf ede • W ••-
çercya.n edecek her ueyin zapta yazlyi görmU, mU ve tanır mı? Dör rek atmamıştır. Pavlot' listeler ruhça l"lorya pll.jlan mtlsteclıterindl 
geçir;I.reesl lirlmgel.eceğini söyk• ı.lü.ncU 6Ual: Abdurrahmana Yupıav ynrh olmadığı için almam111L Kebmet ununca vefat etmlfUr. C.. 
mişU. Bunl!ı.nn t8.!hihin1 istiyorum. yadan gelen bazı bavul ve mektupla Reis mahkemenin bu gibi tebligatı nazeaS ça.rpmba gtınll AmnlbD .._ 

Ro:s: rm kimler tarafından ne zaman gön rusça yapm:ı.ya mecbur olmadığmı, tanestnden kaldınlarak at'e -
- Usule göre istidaıun sal!bL clerildiğlni, kimin adrcshı•J gelmlf ol · Pavlof isterse bcr~I birisine tercU. Maçka.da te§vl.ldyc camJ8bMle lalm. • 

yetli makama. \·erilmesl 13.mn.ge- dutunu bilmek isterim. Altıncı sual: me ettirebileceğini slSyle<ii. diktan 80IU'a, ıuır1 mezartCa defnedl • 
lir. Ve bu takdlroc istida, muame· Abdurrahman, ômctr ile arasın.da çok Pavlof, ben infiradt hapisteyim. Na. Iecektlr. Allah rahmet "''19· 

- ı·a ııen'! .• 

Tokat Nafia Müdürliiğünden: 
- Hamı. gelince .. onu hlbı'I. sc"1yo. 

runı. Bu sabah yataktan kalkınca a.). 
nanın ka~ı!lma geçtim .. oöyle kendi. 
mc bir baktım. \'allabl .evllmlyecek 
bir kadın deflllaı be.n •• helıllz )1nnl 
dört )~mdayım. Zaten 31rml yaşma 
kadar olan genı;W. çıığım taJı il ile 
mekteplerde geçti,. Bütlln ailem ab14· 
kımı beA-enlr .• hele büyük annem her 
zaman ~Şahika pırlanta parf88ıdır. 

Onu alan erltek ne ltadar bl\htıyar oı.-ı . 
cak !,. derdi. İki yıllık e\·llyh:.. ko<'a. 
mın benlw üzerime çirkin ''t' toıı:ıl l:lr 
ka<1mı .metres tutma!'ı doJruını bana 
~ole ağır geldL BUtUn ömrümde izzeti 
11rfıdmln bu 'derece ayııklar altmıı. a. 
lındığını bilmiyorum. \'e bunun içindir 
kt, klıDlleye bir şey ııöyllyemlyonım. 

Mukaddes Uçurum O 111 ela alaıl pbl yaz mill&d ....... 

~ 
Bay 8edılı& htanbaJa ........... 

akeam cl&lötOnde klprll s 1 7 t 1 M 
ada ftPU"**IUD su &atllmde _.. e 
ğmı stJrtbwe, köprttcıe lılle ..._.... 

1 - Tokat _ Turhal :rotunun 2ı+s10-3+045 kilometreleri arasında 
"zar olunacak olan •'4301,. metrem.lk!p ham ta§ lhzaratı vekll.letçe tasdik.. 

ke.,ıt mucibince arttırma, eksiltme ve ihale kanununun bUkUmlerl dalrc
•ndo 1.4.942 gUnUnden lı>.4.942 gUnllne kadar 15 giln mUddetle kapalı :ıarf 

.xllle eksiltmeye konulmu§lur. 
2 - lhzaratm keşif bedeli (19827) lira (61) kuruş olup muvakkat tc. 

nat mlktan (1486) lira (08) kuruştur. 
S - Eksiltme 15.4.942 tarihine mUsadif çarşamba gUnU saat 15 le vi. 

·et daim! encümeninde yapılacaktır. 
4 - Taliplerin 1fhı ekslltmeslnc girebilmek ıçln ihaleden en az Uç gUn 

cc mllracaatıa ehliyet veslluuıı almıı.aln Hl.zıındır. 
5 - ı.teklller:ln Oıaleden bir saat evvcUne kadar ehliyet vo ticaret oda. 

kaydma aıahS\111 vealkaıart~ teminatın teslimi v.:!zne cdllcllğln,.. dair malt· 
ızla blrUkte zarflannı kom.layoııa te.sum edccckll.!,.~ı ... 

S - Daha ıazıa ı.zahat almak, ke§lf ve projeyi t rmek lstlyenlerln vı. 

LYet n.atıa m.DdOrlttğtıne mnracaatıan Utın olunur. f 432il 

·I· Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 
bir )°11 öacıo evlenm~. 8ea iki yıl. 
lık ev1181n.. ben de öç yıldanbert evlly _ 
dlın. K009111 lılrde.alıire 1ıı1r lauJ9UZlok, 
bir kavp rlbnb. ·~ecetl& ... 
aynlabm Neel&!,. dedi. Mabkrmeye 
dDpak ve •fnldık. Sea1n ki de ealn. 
de llODUllda benimki atbl olacak. Ba· 
bala ODU bot yere bekliyor. lleyottun. 
da ..ıa lze.rbacı metre. mt..a ltlr u
kek tekrar eKl )'Uvuma dllaer mi 't 

lcrde tama rıkar, dertteıstp ağl8§ırlar. 
dı. 

Onlar dertli, taııhslz iki arkadlıftı. 
lar. Fakat, çok aamoaıuydular. Bllllaa 
.a evleııcllkteneonra birbir erkellJe 
nört yapmamfllar, hasdı koealanna 
hlyanetl akıllanndan bite ~rmemft 
lr.rdl .. 
Nec~ gUzeı kemaın, ŞahB<a da plya. 

ııo ı;-alardı. 

deıfual llarald519 ~ .......... lıa. 
Janmata '-fJanb. •1 8ee.ı ... ... 
retle sık sık l\lnç.Jmclald ftllle pter, 
lodoebı pcelert orada ıllllbtnlL 

Maçkadalıd ewlerl de .... .... 
Esld bir aile emektan .,.. bdı.ı bL 
fa evde bekçlllk ,....... 'ft ftla ,.a 
KddJfl zamuı Jıeadlalae lııllmet eter. 
dl. 

, ••••••••••• ~·····~~"1YJ~llf~••••ll: Bu dakikn.ya kadar, kocanım nl~ P. " ,.e gclmedlğfnl sana blle 96ylemlfUm. 
• • Sadece ''ben t&Jlbslzlın, Necl&!,. der 

- Hem de topal, alyaasos ... ratıı 
bir IMdmnut. NeclAcapm ! lllyle lılr 
-:lrkeft kocam bllu 11&111 teralll etti f 
fıtte bunu anlamak letlyorum. 

Gece.. vakit seçiyordu. 

Şahikanın oturclutu kö~ bir pi • 
~ano \IUdı, çok defa lld arkaclaf bu· 
rıub keman 'liC piyano ralarak vaktt 
grçlrlrlf'r ,.e iakelmln o kozmopolit 
l•alabalıfı araama kanpnanıak Içla 
bllhas&a akpm tı.uı lakeleye bile bi. 
mc:r.lerdl . 

o rtta sene deniz 1mı........... IN
deW bir lodoe r8zg&rı ......-. J1A7 
Stıclat tstanbola mut ............. 
ve deDlzba kabe.rdıtau .. ...._ • kip. 
rlye bile llllDedeo • tnww.,ı. ...._ 
ka7& peılp rttmltıL 

G R 1 P ?{ N damrdum. ı,te, llmdl eea :tsılD1 döktllı-
• 1 tt, belalm de ........... --

lıaldkd 116)1D:J'W UIQ, 

#~ ŞülkaaiWMla'Jl 
~eea-•r' a ı a • _...._ 

BAŞ, DIŞ. llEZLE, GRRf ROMATiZMA 

N.oralii, Kmlılılı. oe Bütün Ajrılarınızr Derhal Keıer 

l~ GCnml; "CÇ 1\.-\~t; ,\LJNAD1L1J\. 

rek: 
- Atie'Mı' 

arada M311mDt lld ...... edı '-..Z 
Ben .... fllr 1111 ... 

7 

L fılbt 

,._ bet 11M "' 
2 

-.k Dk 
.,..aı . ırz: ..... 

tk1 arluwlq çamlardan caddeye in. 
dllu ve 7&'1ll yavaı ay 11ıfı altıadlı 
eTleriae clöadtllar. 

• ~ * 
Nlramcla deıılr.c baJ<an bir 11rtta, 

kapdlan ayn, ratıları bir, iki k~kte 
af:unQ'wlardı. 

Neelllun babası yoktu. 
Ş&lalkum barlelyeclen emekli babuı 

l1e ~k defa tatanbolda, t\façkadakl c. 
Ttnde Ulırdı. 

• lld cJul arka.dat ıııehluvu ıec.r 

7.aten Şablkanıa babaaı oldakça da 
muta&ISlp bir adamdı. Qerfl uzun za. 
man barlelye memurlup ,.apaiJIU da, 
blrldk kızmra terbiyesini la)çblr •· 
man ihmal etmemlıtl. 

R:ıy Sedat hariciyeden t.ekallt ol4u. 
Aıı güııdcnberl kızmm t&bslll Ue de 
111CJIUI OlmUf, Şahikaya hususi bir 
inıtllh:cr mualllıoeel tutıııuıtu. 

Bay Sedat lodoıtan çok korkardı. 

Şüllm kleldbı peneenıllıllt ..... 
lmn 

- Anne, ba reee ...._ ....., 
Deniz ~ dalgalı. • 

~ erkea yemelı ,....., -
Ortalık kararmea Ned67J llllp ....... 
ra dotnı manrmttı. 

Çamlarda bir mlddel k~tan 
ııonra &rkadafUe blrUktıP niPrlDl' d 
nen Ş11hlkn o ~ hlddf'tlndfon k n 
kendini ylylordu. 

( (D1.;v..L.Wl ı. 


