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çinordusu 
Müşkül vazi
yete düştü 

Amercka· 
Kararını 

vermek için 
bekliyecek 

Su kast davasının 
bu sabahki celsesi 
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.Japon ordusu 
yandan 

tehdide başladı 
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T op yok, uçak 
Vi§i elçisinin raporu 

bekleniyor 
--o-

~eca&!~ 
Venedikte 
Gazeteciler 
Konferansı 

Bu tuhaf meelis, gazeteciLğin 
tnilli vicdana ve tarihe karşı me- ; 
~liyeti olduğunu tabit etmişse 1 
kendi kendisiui mahküm etmek_ ı 
ten başka bir• iş görmemış de. 
tnektir. 

yok, tank az 
--()--

~ \ .!aron önciUeri pet-
1 rol sabasına girdi 
" 1 S:ıygu.n, 16 (A.A.) - Japon.la -

1 rın devamlı su.rette takviyeler al • 
f d!kla.rınr ve Saluen cephesindeki 

Vaziyet aydın-
ıanın clya kadar 
Şimali Alrlkaya 
iaşe sevkıyatı 
durdaruıacak 

-0-

l§gal al.tında olmıyan top. 
raklardaki Amerikan teba. 

an 8Üratle çağrddı 

---~-........,, ........ ~_.."._.__._.._,..,._ __ __ 
Hüseyın Cahid YALÇIN 

v F.NEDİKTE bir gazeteciler 
konferansı toplandığını ra.d. 

:tolarclan ha.her alıyoruz. Her Jıu
~usta mübaliii;"a'fO. \'e gösteri~e pek 
düşkün olan fasi'>t makrunları bu 
~Onferıuısa ''bt'yncl.milel" vasfını 
•la.ve ettiler. Halbuki Ycnediğe 
topıaıniı,ı;a mo\"nffak oldukları ga. 
ıetecııer topu topiı on <lört mem. 
1«ıketi temsil ediyor. Bu mrmle'ket. 
lerin de ı;oğunon j<;mini dünyada 
lıenüz işitmemls pek biiyük bir ek· 
berjyetin mevcut e>ldu~uoda. 5uphe 

Infi13.ka şahit olanlar 
hadiseyi anlattılar 

Çin mevziler.i.rı~ karşı şiddetli ta
arruzlar yaptıklarını bildiren Çun 
king radyosu. Bimıanyadaki Çin 
durumunu tehlikeli olarak vasıf • 
land•rmaktad.n-. Aynı kaynağa. 
~öre, Japonlar, Mandalay demir • 
rolu istikametinde Chans eyaletle. 
rinin oenubunda bıi.T taarruz ha.re. 
kettiıe ~iş bulunuyorlar. Ma.n
dalay • Laşl:ılyo demiryolu isitka. 
metinde g.irişi:loo bu taa'l"rtlz Çin 
kuvvetlerinin kanadını tehdit al. 
tma almak.tadır. 

Japonlar, ileri hareketlerini Man 
dala.y demiryolu boyunca. uzattı!k
lan takdirde, halen Çha.ns eyale. 
tinde bulunan Çin birlikleri ha.ttm 

(Devamı S öncüde) 

V~l~ta,n 16 (A..A,) - Va§ingto. 
nun iyi haber alan malıfillerinde Vi • 
ş!deki birleşik Amerika büyük elçi.al 
amiral Leahinln gerek istişare için 
ça.ğ'rllmaaı ve gerek Fransadakl geıi§. 
meler ba.lmnmdan iki memleket ara.. 
sındaki mtl.nasebeUerin kesilmesini 
dil,şUnmenin mevsimsiz olduğu belirtil 
mektedlr. Ma&mafih bu her iki ted • 
blrtn de l.mkAnStZ olmadığı: ayrıca 

kıİ.ydolunmak.ta.dı:r. La valin iktiôar 
mevkiine dönüşline ait mesele hakkın.. 
da resmt mahfillerde dtlşUnUş aynllğı 
oım.e.masma. rağmen, birle§ik Ameri
ka için t&kip edilecek en akUA.ne siya. 
set yolu iÇln hen.Uz hiçbir kar&r veril. 
memlşlir. Birleşik Amerika h~meti 

.roktur. 
İşte bu düzmece beynelmilel 

~a.zeteciler konferansı hakkında. 
!\lınn.n radyosu ~o ha.ndisi t.ebliğ 
etti: 

Parçalanan Öm.er hadise sa· 
bahı da her zamanki gibi neş
eli bir halde ot~lden çıkmış 

1 yalnız şu JJ?.tlabet nokta tlzerinde dur. 
r maktadır: Vaziyet aydınlanıncaya 

kadar Fra.nsn: şimal Afrikasma yapı. 

(Devamı S üncüde) 

\ Sark cephesinde 
' 

Leningratta 
bir Alman 
taarruzu 

"Vcne<llktel•i beYn.elmilel gu:ıe. 
tecillk kongresi beynl'lmilel kapı.. 
lalim; tesirlere tabi olan matbua. 
tın bu harpten mes'ul olduğunu, 
g.azeteciliğin milli vicdana ve ta.
l'ıbe ~al'!I büyük mes'uliyetleri bu. 
lQnduğıınu teı;bit eylemiştir • ., 

İtalyan rady~u biraz daha. taf. 

ariciye V k81eti motörc"s" 
bombanın sefirin önünde 
patladığmı iddia ediyor Mtlddeiumwni Cemil Altay dünku cl'lsedc • .l\Iüılde1umn..'lli muavini Kemal -0--

•Hat 'erdi: 
Bora Paır,Jofmı JddJalarma cıms.p wdyor Sovyetlere göre 

'•t)ı:Jü misaka mensup 14 mille. 
Un matbuat mümcssi11erinden mü. 
tekkep beynelmilel gazrledler kon. 
f • 
el'an~ı fe,·knlade o;ıurctte toplan 

infilakta yaralartan Bayan Bigüm 
aksini söyledi ve muvacehe yapıldı 

ı-A-vu-st-ur-al-ya-da_k_i Burada Alman i 1 ti yatları 
ileri sürülmüş 

;' 1~tır. l\liitend<lit delcgelel' 1:4mı. 
11ldan ve bilhassa Alman heyeti 

tf'!i~i Dr Dietıicb ta.rafından irad 
~dilen ~utukl:ırdnn sonra, Na.zır -J.---o----

ll\'Olinj nutlmna ba.5lıı.mt.zdan esv- Df Aer şalllt1'Jr neler anlabyorıar 7 
\'~l Dııı:cmln csJ;i bir gazet.ecı sıfa. 8 
tlle e. ki :ırka<la.~lanna. selimmı 1 A!.ıkMa 16 (Sureti mab"'4sad& gön. 
~l\bJiğ eylemi" ,·e bu sürekli alkış. derdi~ a.rkada§I"'rzdM telefonla) 
nrı:ı. rnuliabelc gönnUştur. Sonra, - Suikast hA.dlııeslnln rJubakeme.sln.e 
~ver manzumesine dahil devlet bu sabah saat onda .A'ıkara ağırcıeZ9. 
\~ milletlerin gazcteciUğlnJn dil • mahkemesinde deva.m ~dildi, 

Büyük elçinin ilk e6zl1 : 
-Polis! oldu. 

O sn-ada, oraya gelen Alman ata. -
şemlliterinin araba.sma. binerek btıyük 
elçi ve kal'ISI uza.kla§tüar. Vaka ma· 

(Devamı 3 üncüde) 

Dttn ak§am dinle ru· n lJ.k ııahi t lııl'llllk
ta yaralananlıuodan Bl.gttnı Tokg&L 

Amerikan tayyare 
filoları 

ruıpınıere blylk 
bir akın yaptı 

--0--

4 Japon gemisi batırıldı, 6 
tayyare düşürüldü 

-<>---

Moekova 16 (A.A.) - Röyter: Blr 
Sovyet tebliği eki şöyle demektedir: 

Topçu ve hUcum ara.bal.a..rile destek. 
lenen Alman lhtiyaUan, Rus ».eri ha.. 
reketini durdurmak için I.Amingrad 
cephesindeki Alman taarruzu aıraa:ın. 
d& muharebe hattına. sUrUlmll§lerdir, 

Almanlar yalnız pilSkUrtWmekle 
kalmamı§lar, Ruslar yeni bir llerl ha. 
reketi kaydetmişler ve dllşmanm m1l8-
talıkeın bölge ha.J.ine getirdiği difer 
mesk:Qn bir mahalli de almışlardır. ~lii~ \'e ha'kika.!J>e~\"erllği !le Maznunlar ve heyrfi hft.ldme yerle· 

tı· okrnt. gazetecillğinın rlyaki.r- rint aldıktan sonra Jahitlerin dinlen4 

l....gıuı mukayese e-yleml~ ve bu mat. melerine devam edndi. 
u~atın tnmamile y ahndj senmıye. 
~lllin ve Yahudilerin ellerinde bu. 

1 
lllııJnğnud:ı.n bihi.s uzun bil' nutnk 

ŞAHlT ADIJ KANMAZIN 
SÖYLf D1KLER1 

Adalarda tayyare meydan-
.! ,arı ve tesisat tahrip edildi 

Kalinin cephesinde bir günde yapı
lan çarpışmalar esnasında elde edilen 
ganimetler arasındaki harp malzeme. 
sinden başka 11 Alman topu da alm. 
mıııtır. 

l'1'cJ. etmiştir." 
Şu t.afı;i!attaıı anla.,dıyor ki nrlh· 

~ . 
lttrl'flcr b'r araya. t.opa.1nıp kendi 

EvveıA §&bit ı,dll Kanmaz dinlendi. 
HUviyeti teablt l)lundu. Harieiya ve -
kAleti motöre\µıü olduğunu sısyllyerek 
dedi ki: 
"- HMi8' günü vekAletten ayrıla.· 

rak se!aretl( -:e gidiyordum. tta.ıyan 
sefareti clvıt'1ndan ~erken, birden· 
bire bir intil"k oldu. MotörlUmU dur 
durdum. .AlJ"'la?l sefiri Ue kansını ye 
re yuvarlanmış ve ayağa kalkmak 
Uzere c:t;luklarmı gördüm. Setir vf 
sefireyi kolla.rmda.n tutup kaldırdım. 

Onlara: 
Ka.çalıın! dedl:m. 

_ _ ... ft .. !i!<>kir Ziya ve mll:Lllun yerinin ona '""''~ k"·.....,-d 
AMliralıJD8Jllll~ua-~ J._... o-D~e 

oıuran Abd1irrabman 

lıl!!1ıdiıerini bir de ~azetecillk sa,. 
~ 11.stnda methcd~rek biraz hoş va. 

11 
tt :eçirmck \'e belki bu müstes. 

ıJ. a. t.opla.ntlllln ba.lışettlği imtiya.z
ı::ı,~ isutade ile kai'mlarmı blıiia~ 
ı. ın. için olsun Iayikile doyurmak 
~ll\rdacıma dU.smu,ıer, bu kadar bir 
l:Yit uğnınd.a hnkikate ve reali • 
ııö"i<? birkaç tekme atmı~lar, biraz 
Ot lnrnuşlar ama, ne zara.n var! 
tQ.0 liter ve totaliter rejimler a.1 • 
la da gazetecilik etmiye katlanan
~ htthmabllir • .FaJm.t bo emir kulu 
ltl et..-cUf'rio artık demokratik 
., ~ınıeıı:et.lerdekl gazetecilerin ko.. 

1 lltlatnıda.n ba.hsetmeğe hııklan o. 
ı~'l. l{endi hallerlnı düşiinın-e. 
ti~ "e düştillderi bu hale ge<!e gün 

aastalara 11.oaser 88 Amerikan 
petrol gemisi 

a!:i;larnaıarı daha. doj;nı olur. 

'l.e{ ene<Iikte toplana.n mihver ga.
tta~ilert geçen Cihan Hs.rbinde 
s Yanın lngUtere ''e Fransarun 

Müzeyyen Senar bugün Cerrahpaşa 
hastanesinde hastalara şarkı söyleyecek 

il a~, sıra harbe girmesi i!:ln müca. Tanmmış ses sa.na.tkarlarmdan 
~ e eden bir imlyao gazetedsinın Müzeyyen Senarrn. bundan bir 
t~ anRadan yani ecnebi bir devlet. müddet evvel Belediye reisliğine 
ilı~rıara. almasını hatırlamış oJss.:lar yaptığı bir teklifte hast.anelerdP, 
tıl' tı gibi hakikatleri hatırlan. ge.- yatan hastalara me<:canen konser 
le eC<!k rnegcJclere temas etnıe1r. vermek istediğini ya.zımştrk. 
rı.t. hiç Silphesh <;ekinirlerdi Ve • M~mleketimizde böyle bir usule 
lll dık kongresı denilen bu tuhaf önayak olmak istiyen Müzeyyen 
,.1~rlis, Berlin radyo41unun dediği ı Senarm bu teklifi, o zaman mem• 
1
ta ~· gaz<'f«illğin ~illi \'lcdana. ve :ıuniyetle karşılanmrş ve teklif et.. 
}"~~e ke.rşı mes'uliyeti olclnğuno !'afmda ~e~lt"re.. başlanmıştı. 
t":llı •1• etmlş-;e lı:endi kendisiııi Haber verıldıgın~ gore Si'S sanat.: 
•ıı(' kıun ctmekt.f'n başka bir j;j gör. kanııuzm bu alicenabane teklııı 

ınıs demektir, hastaneler muhtQnde me.m.nuni • 

vetle karşİıa.mruşt.ır. sana.tıtarııı 
meccani konserlerini bir program 
da.bilinde verip vemıiye-0eği ma. • 
füm değEdir. Yalnız, ma.lftm olan 
cihet M'ı.i.zeyyen Senarm ilk kon • 
~erini bugün öğleden soll.I'3 saa.t 
14 de Cerrahpaşa hastanesiııde 
vereceğidir. Hastanenin konfemns 
salonu konsere tahsis edilmiştir. 
Srhbi vaziyeti müsait olan hıı.stalar 
konfera.n.s salonu.na gelerek konse. 
ri dinHyebilecektir. İkinci konserin 
Heybeliada sanatoryomunda ve • 
rilmeei kuvvetle m.u.:h.temeldir. 

batırıldı 
. ---0--

A l m an gazetelerine göre 

Amerika tezgAhları 
gemi kayıplarını 

beniz 
karşılıyamıyor 

:Berlin 16 (A.A.) - Ofi: 
"l 2 lİhrblııtt" ga.retesinin yaz. 

<lığına göre BirleŞik Amerik.annı 

380 petrol gemisinden şimdiyıe ka. 
dar 88 i bn tmlm.Iştlr · 

Bu a:ızete. Amerika den;z tez • 
!?Shla.r~ muazzam sipa?'i.şler al -
"' (Devamı 3 ilneUde) 

(Yazısı 3 üncüde) 

Devlet fabrikala
rında istihsal arttı 
Daha şimdiden birçok fabri· 
kalarda artış yüzde 33 ü buldu 

Devlet fa.brıikaları.nm ima.lıitmm 1 'ı' eııi haı.ıeıkıetin de aynı şeltikl:.. 
tezyid.~ ve istillsalft.t rnndmanmm muvaffak ola.ca.ğmıa şüphe edil -
:ı:::a.nıi hadde çılrartlmas1 ü;in ge • mmeıktcdir. Bir de işçilere devlet 
çen sene verilen k.a.ı:ıarlaır çok iyı fnıbri.kal.ıa.rı:nd:s. sroolk yemek ve el. 
neticeler vercli,,,öinden ve bugünün bi.se verilmesi ist:i.h:sa.latm a.rıt.mı.m .. 
icaplarr dıı lüzum göste'l'diğinden da e<Jaslı b~r limit telakki edilmek. 
fabrikalar im."3.lat.mm ycıniıden yUk. tedir. 
<ıcltilmesi ta.ka.rrür ebniştir. ------------

1941 senesinde yalınız memleıke
tintizde en e::ık.i fabr.i!kaiar olan Def 
t'::'rdar ve Hereke mensucat fa.bri • 
:uıarın.m istihsalat hacmi değiş • 
memiş buna mııkabil ba.5ta Rünyar. 
faıbrikası olmak üzere sıra.sile Na. 
zilli, Gemlik sıın'i ipek, Baklrköy, 
Kayseri, Ereğli. Beykoz deri, kö.. 
sele ve kundura fabrikalarında i· 
rnalat yüzde 9.33 a.rasrnda a.rtmL'}.. 

tır. Bilhassa iyi çalışan i.şçi'er üc. 
':"'3tinin inıa.J.arf:l:lı. artışr ile mütena • 
sip olarak a.rhrılmış ve muayyen 
randma.mn fevkine çrk~m i~ilere 
aynca ikramiye verilmesi hu.su.su 
QClk iyi neticele-r vermiştir. 

., Oğlundan mektup 
getiriyorum,, 
diyen misafir 

Yatırıldı· ı yatak 
yorganıda çalarak 

kaçtı 
( y 8-J s Öllk'Oİle) 



l\ıfaaradald mnhal<enıenin sahalı 

celsesine ı:ı.it tafsllUtı dün 'er. 
mi,. tik. Diinkü müteakip cel el(',. 
rin cereyanını da 8{ja rıda nsldt>. 
diyoruz: 

Pavlof, okunan Eab.t \ııra.kalnrı· 
nm keeim.i.nde imzam buluıınuı4ı • 
ğmcbn, kim.isiııin te!'CfimCSi vcr.ıl • 
mc.miş o1duğundl.n bah'JC!tti. Pav -
!ofun evvel ve nhır zabıt varıı.kn
lanm im:m otmd:t mutadı olmıı.dı.. 
ğmdan fsti.nkM zab:tları tutulmuF,.. 
tu. Maam:ı.fih istediklerin~ meal. 
leıi gene kendisine cümle elimle 
tc:-rcilme edildi Ye anla.ttldı. 

Pavlof, bu ifadelttdeın bir kıs • 
mmm kendisine t.ercllme edilme • 
cliğinden bahsederek: 
"- Bundıın kn h<'n bumda 

olum:ın ifadPlcrdc aç!k, sarih sah. 
tddi.rlrlt görilyorum, dedi: Abdur • 
:rı:ı.lıman çı:'karrldiktan sonra Komi. 
!of getirildi, deniyor. Bu muvncc. 
he zaptı doğru değildir. Komilof 
gctirildiğ! zaman AbdurmhmanL-ı 
kn:rşr karşıya oturuyorduk.'' 

Reis: - Memurlar sahtekiı.rltk 
yapmaz, yanbşl.Ik dlizc'lelfılir. Mün 
ller~tm cltsi islınt edilmek SllrC'. 

til tashih olunu:r. lddin olunnn 
ııoksanlnr hakkmda itiraz hnıkkıu 
zııahfuzduı. 

Bu sırnda m~•avin l{t>mal Bora 
söz aklrok dedi ki· 
Sahtrlı!rhk TU '• :ı<lliye"lnin n la 
tenezzlil ('f:mi~ cceği bir lce;rflyettir 

- Pa.vlo!, 8 m:nt 942 truilıll w. 
ibrt varnkasmı <.>le olar:ı•~ mcmuri -
yetimize l'.nl'!}l nğır ve çirkin bi.• 
tıuir.de bulunnıu.,tur. Gerçi bu ta. 
rizin icap ettiği ihta.n yUH:sck mn. 
kmnınrz yapmı;ı.-tır. Ftı.kn.t memuri. 
yctim!ze mUteveceih olduğundan 
ccvııp vc-rmek :ıstırnrı:ndayız. Pa.v • 
Iof, 7.nbtt vnral'.ssmdo. hakikate uy. 
mıyan iki noktanın mevcut oldu • 
ğımd:ın tn.ıısetti. Gfıyn. kapıcı Kir. 
koru tıtnryorum deml3 do tammı. 
yorum. diye ynzı!mış, Konıflof gc. 
Urildiği zaman Abdurrob.ma.u ora
da iken hBZir d.eğLlıfır diye ı;~tc. 
rilmiıı. Bımu terbiye \'c neZlkct 
kai<lelerinclen de 1ızaklaşarak eah. 
tekfırlık fi tavsif etti. Salı. 
tekfı.rljc, Tiirlt adliJ.•e makamları • 
nın asl..:ı. t.enez:ıül ctmiycccğı. bir 
~-eyr .. yettir, Türlt R?Ji makammı 
hakikat n: ise onu tesbit etmeğl 
~r cdinrui!]lerdfr. Pavfofun enhte
karllk kelimcstni kendisine> nc>fret. 
Je VE' ist.r.crahln iade ccle>rim. Kor. 
nilof odnyıı. altndığr zaman Abdur
:ra'hmanın hazır <i.d uğu t.ekllndeki 
ifadesi de ru;ılsrzo;dtr. A'bdumıh • 
man huzunmuzd:a.dtr. lddiancmc
nin 13 marta. kaa.r kendisine tdlHğ 
edilmediğim söyleyip duruyor. 13 
martta iddianame ynnfnmmı lı ki. 
kendisine tebliği mevzubahs olsun. 
Müdsfaa hnadan:a. hllnnetimiz ol. 
::ı:aklo. ibmı.ber mfidafaa. hukukunu 
tccavilı: edecek sözler söyJetilmc • 
me.sini htı.sMtcn rica ederim. 
kbdumılımamn avu'katı Şakir 

Z!!ya, .Paviof, t:ırofmdan sahteliği 
fddb cdil:n z:ıbtt vnrola!smda. mü.. 
ckkı1inin de imz3m bulunduğunu, 

sebeple bu iddianın kendi.sini 
<ıe da.r ettiğini, Pavlofun bu 
i.muı.dım F!ddetle reddettiğini söy. 
!cdl. 

Reis ibıt- d::ıha nezahete ve mah. 
keme Adabına. riııyet elm<!zsc bak. 
kmdc :kanuni mtremele }-ııprlnca.i;"Inr 

ııtar etti. Ve dosyadaki evrakın 
okur.m"1sına devam olundu. Ş. ben. 
dind,..• i 9.39942 tarihli za.brtta, Pav 
lof. I<ornllofun itiraflarda bulun -
duEu söylenmesi Uzerine (Rusya 
tir tahe.vvıu ge~innektedlr. Eğer 
Kornilof dsı böyle söylüyorsa talı • 
rikçi te15kilfı.tı kon.cıoloshaneye ke. 
dar girmiş dcmekUr. Mnamaflh 
Kornilofun bir tahrikçi oldui;"'Unu 
Adin cdc:nı-.m) demişti?'. 

Lconid Kornnor &.3-942 1arlhli 
zabıt vnnı.kaeı müna.scbetile yUzleş 
tinn"ğe getircliklcri znman Pavlo 
Cıı göz kırpmadığı gibi işaret de et
mediğ ni söy iyerck znı>tm bu nok.. 
tasınn ıtimz etti, Celseye istinı. 
hat ctrnok iizere ara verildi. 

iKİNCİ CELSE: 
17,5 ta ikinci celse açıldı. E·;. 

rakın okunmnstl'!"l devam olundu. 
İnfilakı mUte-akiu tutulan z:ı.bıt o. 
lrundu. İnfilak merkezi olnrak kn· 
bul edı'en noktruıın et:rnfmda yer 
yer beyin ptı.rçahn, bir insanın kop 
muş sol rocağ', şapkanm 1,5 met_ 
re g~r"sinde altı kauçuktan siyah 
re'Jlkli bir tek erk"!l{ iska.r\)llıi, b:::.h 
çıvn.n lsmnlle nit b:ı.hçe içinde a • 
yııkka.bmın diğer teki. cesedden 
kopmu§ sağ bacak, vücudun muh -
telif mahallerinden kopmuş et, k<'· 
m:k, deri ve bahçenin tarhları o.ra
smdn va:ter ma:rknlı tabancn.nın 
iğrilmiıı pg,rç:ılnrı, b:ızt ağaçların 
gövde lcr.Eundo. knn lekeleri mli • 
§tıhede cdilht.s. İtalya sefn.rctl ö. 
nünde bir on kuruşluk, Uç kurllfi 
ve bir on p:ıra bulunmuş, berhava 
olan şalı5!ll ı.Jst gövde lruımmın ta. 
uıruniyle parçnln.ndığı anla!lıhnış. 
Semih apa.rtmnnmm alt kısm:nda. 
ki kı, bahçı:si camlan ve diğer baJ. 
km pencere cam lnn ktı.milen kın!. 
rmş, bazı et, kemik beyin parçaları 
npartımana mÇTa111?Şttr. 

"H \'ALAR ÇOK BOZPLDUl" 
Abdurralımanın 2:S şubat tari . 

!".inde .A.nSaroya berber Sillcymnna 
ı\b'bas imnsllc gönderdiği mcktub 
okundu. Bu mektupta, hemŞt'rile -
ı inden blrçoZıı ere gittiği için 
ço'..t kotny iş bul?.cn.ğı ve İstanbu1• 
d:ı. <hha tok ltnza.ııa.bileccğl ynzı -
lıyöı. Abdurrahnınn, soyadı Abbas 
oğullo.n oldu rundıın ve · deki nr 
1'ndnf1ları dahi kendisine Abbas di 
ye hitap cttik1erindcn Slllc)ınıanm 
da Abbas cLlyc bildiği için bu imza. 
~'I nltrğmı v ebu mektubu Pavlofun 
dil'clctifile yazdır-inı ooyledl. Aynı 
dosyada. Silelyman tnrafmdan ya. 
zı1mağa başlnmp yan knlmış olan 
ve Abdurrelımana göndcrilm is. 
tenon 2G şubat t11.rihH mektup o • 
kundu. SUleyman: ".C.ıı.n::ı iş bı.ıbnuş 
sun. Bumda kalmnk istemiyorun1. 
Hnvıı lar <:ok bozuldu" diyorctu. 

MUddeiumumt havaların o tnrihtc 
iyl gttUğinden bahisle ne lcnstedlldiğ{
nln sonılmaamı istedi. Berber SUley 
mıuı: 

''- ŞUphe ediyordum. ömerln istas. 
yond kl llkırduıı da bonl ıUphele.ndtr. 
ml§U. Fakııt Von Papen hakkındaki 
s!SzilnQ önced n pçın!' zannetmiştim, 

lna nama.mışbm., Cledl, 
Reis, öı:ner suikastı ynpncağıııı s!Sy 

ledl mi diye sorunca berber SU!ey. 
man: 
"- Hayır, sulkastten bahsetmedi. 

Yalnız Von P ı>eııı tcmlzlJyccetfnJ aöy 
lcdl,, dedi. 

tnnIAk eden maddenin t kllogrnm 

Harbin ı, nntln kudreti, n§kın amm tinden yaratılan • 
bny\\k eser 

BU sinemasında 

P,tJDYAltU 1 IPL1NG'~ bUtün dünya lls:uıın.rına çenllco 
en bfiylik C5ttl 

L Gol '·n Rudrcttno l·cnı uercı katan · ' 1 ' en büyUk mu~ffaklyctl 

LUPiNO'nun ;·~ :r:~n:. yaratan 

He.)'ccruıb titremek, :takdiri ağlamnlc zevkle scyretmeğc hazırlanınız. 
l'rog-rıı.n:m lınve ol rak: 
\\i\l/.r Dt l."İN cn g07.cl RENK.ı.t MlKl t 

RAB ER 

nğtrltğmda olup ate§lcıımesl.nln bir 
mekanlzma ile tcm.ID edilen ytlkaek 
lnflıaklı dinamit veya trotll tasılcs1n· 
den bir madde oıacağınQ. dıılr rapor 
da okundu. 

Abdürrahman, evvelki ifadelerlJlde 
Pavlotun lata.nbuld.a Dolmababçe Ue 
acyaz1ttak1 randevuya A. E. 0631 plA. 
ka numanılt otomobille gelcUginl eö)'. 
ıcml§U. Bu otomobilin Sovyet buyök 
elçlllğine ait bulunduğuna dair Ankn 
rn emnl)~t dördUncü §Ubeden mUd· 
delumumlllğo gelen ccv p ok.wı<Su. 

Bundan sonra maznunlara, evraka 
karşı diyecekleri olup olmadığı ııorul· 
du. SWeyma.n, diyeceğim yok.tur, de.. 
dl. KornUo!, llml rapor bir tarazıye. 
den lb&retUr. §lmdlllk blr dlyeecğtm 
yoktur, sadece Payto'nun raporunda 
hll.dlae sıraamda G rakamlı olduğU dk. 
n:ıdlldlği halde sonradan 178190 nu • 
maralı olarak zapta geçml§ oldugunu 
kaydcltl, 

Pavıot, aöyllyccek çok ylerl oldu· 
ğunu, bunları §imdi veya 80llr& aöy\e.. 
meal hWN5Ulldak1 kararı yükaek ıııah. 
kemeye bıraktığmı kaydodonık dedi 
ki: 

.. _ Suikast tesmiye edine l§le hiç. 
bir allkam yoktur, oımanuııtır. ola • 
mazdı. Bu bir trajedi komedidir. Ha· 
kiki mllaebblblerinln mahkemenllı bL 
uıratane tabklkaWo meydana çıkaea. 
ğmdıın emin bulunuyorum., dedi, 

Relli, söyl1yeceklertrJ söylesin dedL 
Pavlot söze ba§ladı: 

"- 'T'altrlkı;Ucr evvelden lUIUı. ile 
hazırladıktan plln llı:ertnde yilrQmllf. 
ler ve ytlrUyorlar. Suikast adını ver • 
dikleri bu ige slyas1 bir mlllla ve ifade 
vermek husuınmda da faüa gayret sar 
!ediyorlar. Bu l§in adına pntaJ, t!U. 
ra denir, sulkllat tasnll de denebilir, 
tahrikçiler Sovyetıerln proleter birli. 
g1nln gaddar düşmanıdırlar. Demokra. 
•inin dl\§maıudtrlar. Dolayıslle 'nlrkl
yenln dll§mamdtrlar. HakUd tahrlkçL 
n1n !Jlmdlye kadar mahkeme tahldka· 
tından kaÇmmağa muvatf&k oldupnu 
görüyorum, Do3~ mcmlekcUerde ko • 
mllniaUere itimadı aanmıak, dolayıalle 
Türkiye llc Sovyetl rlD araamı boz • 
mak gayealle bu tertibi yapmı§l rdır. 

Abdurrahmanla SWcymanın huırıık 
ve aon tahklkattakl ifadeleri do bunu 
teyit eder. 8 mart tarlhll iaUcvabul. 
d& .A.bdllrrnhm&D demlfUr ki~ 

''Bu suikastla TUrktye ile Almanya. 
nm ıırasmı açmak ve Türkiyeyi harbe 
sUrüklemekle Dcmokrui cephtısine 

çekmek ve bu BUretle pro~taryanm 

:ıo.!orlnl temin etmek gayesi gUdUl • 
mllJtUr • ., lııte Abdllmıhman bu ııl!zle. 
ri~ hem lıendla1nl, hem de hocalarmı 
tamamlle clc ~ oluyor. Gayet ba. 
rtz gcltilde anlqılıyor ki bu trajedi de 
Troçldstıerln kUlllyatma dahil olan 
esc.ırlerdcndlr. BugtlnkU SovyeUer it .. 
tıhadına dahil mllleUer, içUmal mUca. 
dele değil, vatan mllcadeleai. ölUtn dl· 
ı im ltavgas1 yapıyorlar. Bu da 2G mil. 
lctin deklarasyonu dahilinde na.mua, 
şeref ve milletlerin ilJUklftl ve hUrri. 
veli içl.n yapılıyor. Yllkaek mahkeme. 
nln dikkatini auna da ceıtıcder1.m ki 
ne Abdllrrnhmann, ne arkad.1\§lan na 
de ustaları Tllrk değildirler. Olaalar 
bile muayyen zaman lçl.n mentatı.t mu. 
kablllndc ve auı: lıılcımek için Türk Ol· 
mu§lardtr. Yarın bu ın.anıar ayet 
kolaylıkla Arap ve İtalyan da olabDlr 
ıer. 

Abdllrrahmıuıl& Btlleyman kölll ha. 
zırl,8.nmı§ b1r ınılkaat teınslllne daalr 
JA.flar ı;öyıediler. Bu maznuntann m . 
rasmd& ne benim, ne de tıemoertm 
RornUofun ycr1 vardır. Bu m1lo1'& bu 

l'cmnçinlıı önllndckl masada uturan 
Çinli ~erden biri, arkadaflarma 
hltabcıı: 

_ şn ~ plc, pis bir a.n IDU!ial. 

lnt oldu. 
Dlyerd< ~ gmrützoap ha!. 

ladı. 

Arkıuİ.qı au cefthı vorıu: 
- Ga,ysaJa,r pl&eı t1rklno bakınaı

lar.. lnsanaı keseıılnc l:ıkarlar. 
DellkAıılı oamg.ıınu llkll: 
- nen de zengin bir f•rkcğlm: Gll

ulllğim 'ftr. yakışıklı, tllZe bir nda . 
nan. O lıerlf sU>l çlrl•ln, kanbarlaş. 
mıt ve lçlnı kurtlar rm11 ihtiyar bir 
akaç gövdC!ilne benUmem ya. Onnn 
parasına tama eden PY a, elbette a;ö. 

_,-·...ott nm=nW yC1ferfnW 61'.kerıden knpntınt7. Telefon: 4859j--• 
rıh blrbıcfo de t>enlm kürpcu nıo göz 
stacaktır. • ~p SiNE • ASIN DA 

- İyi ama, seni güreblllrııep! .. 
- Ben o- kendimi rustıermeetnı 

blllrlm. 

TÜRKÇE SÖZLÜ, senenin en büyük KOMEDiSi DD 
Ll:ıy&ntlm:ız derecede glllünç ,.o gilldUrüeU 

hnrllnılAdc komedi 

Bu filme ilave olarak: 
1 - l\1ATBUAT U. MÜDÜRLÜC'iÜNÜN YENl 

MEMLEKET JURNALi 
r.?Eı:·· t MiKt MAUS 

- No yapmak tlkrlndcslıı T 
- SakUı bir gürilltü çıkarm:t! Yıı. 

txı.ncılar pek çok. D yıı.k yenin •• 
- Bende dayak yiyecek göz vıır 

mı T Bak, tsnraclakl l<öeede bazı seıır.
ler, ga)'Bftıarıa cbnscdlyor. Bt>n de onn 
danım knldırt\()8 i;"llll. 

- 80!1 yere r.nhmct etme. 'llyen • 
ro &imdi tnUı c ı~tyor "'e tatlı tat. 
h Jconıışuyor. Senlnlo dansa L.ıılkmıır.. 
1IMwp o!umın! 

Çlnll dellknnlı arklldııtınm c.ııözUnli 

dinlemedi. Ycrlndea tırJııaı •• onc doğ. 

nı gitti ' Tiy·en.I'onun &mrtıısında 

• durdu: 

köttl te:nalli h:ızırlıyan 
oturtmak icap ederL.. 

Pavıot, lntilAk yerinin Von Papcnıe 
ol&n mcaateaıııe dair tahmllllerdeıı 
b&hııettlkten aonra: 

- Hedefi öyle tıesa.plamıııl&r ki, 
dedi, Von Pr.pcnc bir 11cy olmıyacnk. 
tır. Bomba. Alman b11J11k elçl81ne de· 
ğll, blZ Soryet ınaanıarma atıımlŞtır.,. 
~ SOn.EI>U<ı.pı 

Şahld!ertn dinlenmcsin19 başlaııdı. 

Büyük Millet 
Meclisinde 

---0-

a madde
leri tevziatı Iıırut.k sırasmda yaralanan Dr. Server 

KAmilln ıım Big(lm Tokgöz catnıdı. 
ycmtn etUrlldi BAdilC gUnQ aaat 10 
ımalAJ'mda e.rkadBfl lıılelhar tle bir • 
ilkte Kavaklıdere ıatıkametlnde yUrll. 
d11klert ııırada Semih apartmıaıuna 
Yakla§tıklan zıunl.\Jl §iddcW bir ı.nıı. 

llk oıduğWıu. kendillniıı ve arkadap. 
nm h&fıfçe yant.landığmı. lrıtUlktan 

evvel von l'apen ve reflkaaın.m da 
gelmekte oldukl&rmı görUdklertut. o 
IU'&da ceçaı111kte otan MarC§&l Fevzi 
CaJuı:ıağm. yaralı olduklarını ıörme& 

llzertne llendilerlnl otomoblllne alarak 
Merkez Hıtzı&!lhha ensUttıaUn.e gö • 
UlrdtıgUnU ııöyledl. Ömer Tokadm fo. 
toğrafı dosyadan çıkanıarak kendt.ı. 
ne cöaterUdi: • 

Karabeklrl te ıııı 
ıra al edilmedi 

el aru ı ı 
ıar ya ılıyor 

.. _ Gazetelerde de ramini gördUm. 

lııfUAktan evvel bU §alıaı o civarda 
görD1$dlm ve biç tanımıyorum. Yalnız 
lnfilAktan 2..3 dıı.kıka evvel Kavaklı. 
dere tamımdan gelen bir kırmw oto
mobu gönn~tllın. içinde, blri DOför 
maballlnde oturan . iki erkek vardı. 
A.§:\81 taraftan Uç kl§l gelmekte ldl. 
Otomobilden çııtan bu iki kifUe bir • 
l~p konu,tuklarmı g5rdUm. Sonra. 
bindUer ve k&yboldUlnr • ., 

Bundan sonra tahit Fahri Uçar aa. 
ıona çağnldl. HuvlyeU teııbit edildik. 
tan sonra JP&munlan tanıyıp tanıma. 
dJğı wnııcn eoruldUğU zaman maznun. 
ıara baktı ve Kornllofu göstererek 
.. Bunu tanıyorum., dedi. 

Reli - Nereden tanıyorsun? 
F&hrl Uçar - BG.disedcn blr ilU da· 

kik& evvel gördUm. latasyoııda 9,•0 
treninden bir müşteri nlml§tım. lhtL 
yar bir kadındı. Şoför yerine oturt 
tum. Ke.vnklıdercye doğru gidiyor

dum. sarı kö§kte yoı t.ekle§lr. Eten 
se.tnreU önüne gelml§Um k1 320 nu. 
maralı otomobile ka!'§Il&§lım. Sefaret 
§Oförtermdm yanık yağ alinz. oto. 
mobil ~ yağ rica edecektim. Şo 
!örün yanma gtlUm (KorJlllofU gös. 
tererek). bu adam ootörUn yanında l
dl. tçerdc sol tarafta oturan blri daha 
vardı. Fakat ııuratmı ~rmcdlm, nc
rUedlm, )'Ö\M llO\ tarafta: blrtıll gör. 

dUm. Göğsllne dayadığı beze sanlı 

bir pakeUe yoluna devam ediyordu. 
Korna ça.ıdığmı zaman baktı, otomobl. 
le binmek isteyip iatemediğlnl eor • 
dum. Kafasını yuknn kaldırarak iııa
reUe binmek lsternediğlnl söyledi. 
Tam Kavakbderede kaclıı{ı lndlrece • 
ğim .ııır:ıda. bir ıntllflk lolttım ... 
Şoför Fahri, infllAk yerine doğru 

dönUııünde kendisinin otomobil teklif 
etUği f;!Bh.&ı göremediğini, hnlbukl yer 
de §aPk88UU gördugunU, bunu ihbar 
ettiğini, karakola g6tUrUldUğUnU, tnh 
klkata 'ba§lıındığtnı ııave etti. 

Reis sordu: 
- 320 numaralı otomobilln rengini 

biliyor mwıun T 
- On senedir taksi ~letlrlm. Sov • 

yet aefaretlne alt kırmızı bir otomo. 
bildir. 

- G6rUrscm tanınm dcdi#lniZ ıo . 
rısr de b1r ecnebi tl,pl var mıydı? 

-Zayıf .simalı lcll, bO§ı açıktı. sı. 
ması ccnebly bcJız1yordu. 

Kornllo!a ne diyeceği soruldu, Kor
nllof, o cUn böyle bir ototnohllde ol • 
ı:nndıtmı 8Öylcdl. 

Bu sabaW cıelııeye an safbalan bl. 
r1ncl anyfadan ba~layarak okuyu. 
nuz.) 

BUyük Millet Mecllsl diin Lop • 
lanmış, Tilrit in.kil!p tarihi enısti. 
tilsii teş'ki~.i. lfı.yihasmm geçen cc!. 
sede ikinci mümkercısine bıı.şla.ıur. 
'eo Mııarl:f Vekil Din bulunmama • 
~dan dolayı tehir edilen İstanbul 
:rı.cbusu Kti..,..mı Ka.rahekirin "TUl'k 
ınkılilp tnrlhi en.stitUstl" yerine 
• '1'il rk i:stikliıl ve inltı'.A p e nti t ü.sll" 
den!'mesı hacrkındaki takriri okun· 
muş ve Başvcltı1 Refik Snydnm 
kürsüye gelerelt şu beyanatta bu. 
t~nmuştur: 

"Arkada.,lo.r, biz bu enstitünün 
kanuhunu gönderirken, bundan 
evvel inkılAp dersleri vardı. Onun 
yerine bu cıısUtUyU kurduk. ls
min değiştirilmesine bendcni.z bir 
lOmm görmüyorum. Zaten tekl"f 
kn.nunun ruhunda milndcmlçtir. 
Blnaennlcyh inkılAp enstittistl şek. 
llnde kalmasını :cannedcrim ki ar
kadaşımız d:ı tercih buyururlar. O 
§ekilde knlm:a dalın muvafık o-

Tıcaret ofisi İstanbul vfül.ycu 
ihtiyacma tahsis edilmiş olan 20v 
teneke Niğdb ~ Aksaray malı 
sadeyağ ile 1200 teneke beyaz 
peynirin rnutemcd bakkalkmı. 
tevzii işini dün akşama knd.ır 
ikmal etm.ştir. Yalnız bir kısın. 
hastahane!erlc mektepler bcniız 
istihkaklarını alarnam:5tır. Mck.. 
tep1er resmi mektepler, hususi 
mC:.rt:eplı:-r ve azlık mektepleriyle 
yabancı mektepleri Olmak Uzerc 
üç grupa ayr:ılmJŞtır. Bu üç grup 
üç mutemed vasıtas·yıe istlh· 
kakları olan pcynır ve yağı a:a
cak sonra aralarında taksim e. 
deccklerdir. Toprak mahsulicr~ 
ofisi ise henüz tevziat yapma· 
mıştır, 

Bölge iaşe müdü.rlüğü ikinci 
parti i~ nxıddeleri tevziatı i~ 
hazırlıklar yapmakta.dil'. Bu par
tide bulgur yoktur. Sadeyağı o
larak Trabzon yağı ve aynca 

tu~~nu müteakip Kü.zmı Knrnbc- 3000 teneke Turyağı verilecek. 
il tir. 

ltir (btanbnl) un bu takriri 1 c Diğer taraftan Ticaret VekU.· 
Türk istı"ltlAl savaşı ve TUrk inkl· 
tabı yerine Türk btildAlinin ve !etinden iaşe müdürlüğü emrine 
Türk inkıta.bmm denilmesine dair verilmiş olan üç yüz ton pİTİnç 
ikinci talairl okunmuş ve reye ve üç yüz ton .. f~ycye !l~ve 
korum her iki takrir nazarı diklm- olarak ~niden UÇ yüz ton ~nnç 
te alomuyıı.rnk k:mun layihası ny- ~ al~ı _yüz ton fasulye. ve"!lml§. 
nen .kabul edilmiştir. J tır. ?ınnç ~ f~yclerın bırlncı 
Taşlan aulara ve eu hlicumlnnna part! . tevzıo.tı bittikten soma l· 

kaey konmma bnkkındaki kamın klncısme ~an~rr. Bu sefer 
layihası iBteklerl üzerine biltçe ve mali~ ~ır ~ J?IYMa ve ko. 
maliye enctiJnenlcrine verihnlştir. operatiflere veril-OcCKtir. 

Türkiye ile Mncnrlstan ar.ısnıda, 
SümC'rbtuW: ve Tits.m:n Mo.caristan
da knln Manfred V1CS9 ve Mııvag 
nrmaımı. akrlctmiı;ı oldukları iki 
rnuknvelcnin 3 mayıs 1941 tarihli 
'l'il~ - Macar t.loaret ruıl~ 
hUkUmlerl haıiclnd olanı.k tatbi-
kine mUsa.ade edilmesine dair ya~ 
prlan anl:ışmanm tasdiki hakkın-
daki kanun la}'iha!:mın birinci mU-
za.kPresi yap~. • 

Devlet demiryollanna kısmı 
ıefi yetittirilecek 

Devlet demiryollarmda kmmı 
şefi olarak yetistirilınek tiz.ere. 
ilk dda olarak, lhıe mezuDları ile 
lise d~ 8ddedilmi3 olan 
bölge san'at mektepleri mezun.· 
larınm alınmasına Milnn:kal t 
Veka.Ietincc karar verilmiştir. 
Bunun için bir müsabaka. imtilıa.. 
nı açılacakt.tr. 

( KDÇb 
HABERLE 

* ~ehr;:ıı c. ... ~un ve kömür ihüyn .. 
cmı kar»ılamak için nakil va.sıtaıa.. 
nna mlikellef"ıyet konulması hus.ı• 
..nnda. bPlediyeye teklif vô.ki ôlmu.cı. 
tul'. Bcledl.Ye bu teklifi tetkik et. 
roekt<'<lır. 

:J ı Mayısm dördilndıe Hnydo.rpa.şa 
Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Ma.· 
latya, Kayseri, Adana, Afyon, 
İzmir Erzunmıda bulunan işlet'" 
me müdürlüklerinde ya.prlaca.k o
lan bu nuisanhkn imtihanmda ks._ 
zanaca.klar kısım şube şefi olnınk 
üzere stnja başlayncaklardrr. Bu 
stni esnasında kendilerine 74 li· 
ra 'ücret venleccktir. Bundan 
sonra nazaıi bir kurstan geçin· 
lecek olan stajyerler kısım ~eri 
olanı.ık tayin olunacaktır. Kısım 
§eflcrmc birer ev de verilecektir. 

• Bölge İf..!je mUllürhiğünUn yeni 
lmdrosu dün iaşe müdllılüğüne teb 
Jiğ cılilmiştir. Yenı kadro .120 ki. 
~Hiktir. Yen! memuriyetlere ımti • 
hanh memur alınacaktır. 

Gelibolu Feneri tamir 
edilecek 

* Bcyoğlund:ı. oturan Ki.milenln 
cocuğumı dü§iln~n ve ölilmiine sc. 
tebiyet veren Dokto:- Ragıp, dün, 
hirinei ağır ~ rnshkf'mcsin.dc bir 
Eenc haps:, 500 lira pa.""'3. eczası ö. Gelibolu civanndnki Zincir 
dcm~ğe m.:ı.hküm edilmiştir, !bozan feneri zaman zaman ar?· 

" füiçükp:ıza.rdn oturan Mc-hmet za gösterdiğinden bu fenerin bUS. 
<liln, aynr semtte Petronun tez • 1 bulün sonmesi ihtlmnline kıı:·
~iıh tıın Koçodan ald~ 77 adet gün §I buraya bfr fener dubası konu· 
lük ('\.~mek !işini satnrkcn yakalan- \ tarak diğerinin tstanbula gct.irillp 
mrş, ııdliyaye verllıniştir. ı trunlr edilmesi takan-Ur et:rni§tir. 

\1rmezler!) di.}enler nm lılr. ,·L 
hnyet !l'iycn.l<"o dn blr lnsno 4 D 
Onua c:1ıı kıılbl yak mu~ Onun da 
l"ebllcceğt. bo lan:ıbll l bir 
bulunmaz mıT demek ld, o aradığı 
erkek benim •• olı, ne rmrtlu bo&ıa! 

utR HAZADM' KURTULlJŞ 

• 47. 
- Seninle berkf'JS clbt ben de d&D· 

'!Ctmek lstlyoruın, cthd. melell! 
BektaJ' blcMGUeDCll: 
- HaydJ, defol urad:ln .. 
Ti.ren • Fo dellknnlıya öyle Wr ıik. 

bana tıayatm'1an biç ırıcmnurı olma. 
dığan söf1edl: .. BIJ'Çok Asıklanm nr. 
Fakat, burılann bepsl de benim etimi 
<11evlyor. Unhuoıu ıscvı•n, ruhumu an. 
ı yan bir ertteic rastlam:ı.dım . ., dedi. 
mmdlslne bUtün ömrtirıd hiçbir erkek 
ee'l"lp eevınedlğtnl sordum. Şu cevabı 
verdi: o~agaaeklde bh moK-ol asn~ 
ckıelle taJU1Ull tım. o; bmlm rubumu 
anlamış ve kalblmo r;lroıı yolu pek 
çüa.k kfı6(~tL Ne 3'Ulk ki, ooo 
da elimden kaçırd"°'" 

~ 1 gUıı Temutln otelden s;ıktl. • 
ddelcrdcn birinde dol ~ırkea, mıil 

bir evin önllndcn geçiyordu. Bn 
darnmdıın, bOyOk klremmor blrdmıbl· 
ro yerinden oyn:ımı tı ok:ığa di.lklllil-
301'\hı. Tcmucln bunun t rkınn \"ar • 
mndı, tnm klrcmttlt rln ıiltından 
çerken, evin cnç kızı pencereden r. 
lmnk seslendi: attı: 

-Sen ne f 

- Peklnll;rlm. 
- Kao,,. f 
- Ylrml cl6rt .• 
'.nyen • Fo Aeıkma döndll: 
- Bu bir ~ •• kınnap ıeı. 

me-% .. biraz doaeytm; §imdi gdlrlm, 
Belday delllaınlıya fada bir tr'I 86y 

llyanedl, fakat omm bn cUftttııdnt 
o kndar mut Ir olmu , o derece kır
mr~h ki.. ne yapacatuu b~rdn. 

De<llkanlı •kızıl rakl\Aac,,yl koluııtı 

taktı, cJruıs kliııcsluc a:ötllrdl\. Orac!a 
mlltlk dUrmadan tabYordu. 

Diinnt("ğe bcı ladılıır, 

lllra;G 10o.ra yerine dönea ÇIJaU d~ 
llkanlr, llJ'kad:ı uı.a aıılatq-ordu: 

- Bıı batakh1ncye büyle ince nıb. 

•o bir kadın nıml d~mU,, bllmMn,. 

- Yay b7van lıerlf n.y.. böyle 
bfr kaduıı ~ mi~ Neden •Y· 
rıhnı aeabat 

- Sc~ süylemedi. Hedwdo kal 
biJlde ;yalntz o mofol erkeği iz hırak. 
m~. Biraz da .benden boşlandı. 

- Öyleyle glizlerin nurlruımı!llQr. 
Ismarla hebhm pey.cuıan.. 

Dt'Ukaııh eevbı~lo ar1'adaeınn ltkt 
...Unrıarkeu, Temuçbı ... koun,macbn 
lmı.dlalne dü~ hJMeJf a~ 

- Demek ki, 01U1 NapaaJdde mem. 
nıın edebllml brı •• neni lı!\I~ unutma.. 
nu:ı. (Ganaıar, bQolınını mıızJyo çe. 

- Bnnldıuı çoklllnlz.. öl rsUnUı:.? 

'Icmuçlıı dalgm cl;ılg'lll !derken pcn 
ooreden d~e sarkn.n blr gttıCl 
kızm kendisine beitzW#mı duydu •• nr 
kerek bir ken:ı dordo. 

Bir iki BIUllyc &Ollro kiremit 3''1 ın· 

lan evin d3mmdıuı :re.re d Unce, Te· 
mol.'fıı mllth bir zad:ın lmrtuıiln . 

ttJnu anladı lam Uzaktan t Ur 
etti. Bu lr Çinli lın.lydl, !)Ok gUz~Jcll · 
olmmu,tu. IJ:ı rnın z nglD blr ooııını 
olduğu e\·ln bllyllklükDnden beW~dl. 

Gcn9 im; ~c.rcden yrılmıyordU· 

'J'omaı:iıı ret gti terdi, evden ıçc 
rlyc girdi. Ut!ndlslnl blr lmdın hl7mct
tl ksrı:Tlııdı: 

- Kimi görmek lstJyorsunu:ı 'l 
- E'liln lcüı;ülc hBnınııı:.ın .. 
- Siz. kim!!lnl:ı? 

(Den,mı ,·ı:ır) 
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l--iHab€iJ 'Suikast mİlhakemesinin dördOncü celsesi· 
l!abtbt ft NflrtJ•• Mldl\r9 <&t tanla 1 aelcle) k:1, bomba. veya patızyua cisim Fon 

hakkı tarık uı halline pôlleler ıeıdl. lılacar ııefare • Papenm aztmsnıd& pa.t:Jamıt. flkat 
'9ııcııtı rer: Yakıt llılott.ıaası tine dotnı gitmekte olan iki genç kı. sjg aksini 8GylUyomllTPl& 

~Ha l)ARTlAJU zm baln§tıkl&mU ve Jcaçl§tıklanm -- Gayet iyi~ Bomba 
'l'llrk!ye Ecrıelıl gördUm. Biraz 80Dra, mareşal Jhvzi b'Uyt>k .nlçiallı önUDde patladı. Ben 

~ l~IO .... an.oo &ı Çakmaam otomobO.i geoerken durdu Fon Papeai aY81a kaldırddttan 
'&1tıll 1.IO • ı&.00 • ve bu j,1d genç kızı arabuma alarak sonra yürüyerek o damaa ft bu • 
I •Yldı 1.IO • ll.00 • götUrdll. Jutun yamnden ~ 
l .,.._ L11 • a.0-0 • HAdlae emuuıda blm

8
ileride Be- Pu-çaJenen _.., Md bacalı 

..., ...... l'eW..ı MS'll mlh ap::.rtımanı önüll.de yeşil oapkalı nı önümüzde gördUk." 
bir adamın Kavaklıdere latlkametinde MUVACBBE 

ltrmıafada yuaknya doğru çıktığmı gördüm. E - Bunun iizerlııe mahlreme saıo... 
llnde hlçbtr şey yoktu. nwıda bulundu.~ anhu!Ilao. §ahk 

L. (Ba~ tarafı l nclde) BUyUk eıçı beni çatırttı. Blalaeyl . .....nT'O T'-,·goz~ pnıl ldı 
'Ctıi'rıı--' ---" .,., .. -ri B:n·ıı.n Buı.ıs-- ua .,"'6n ve 

~nden kaçu.ı:u.ı.o.A ı.,._ •- bır defa da benden dinledi. Şimcil Bize eatı emmi batırlıl&ılarak lDfil&. 
~e mecbur kalacaklardır. anıattıklarnııı ona da aynen ıslSylccllm. !un ·n~rede olduğu sonıldu. Bayan 
~ t\YO spiked, Çunldng kuvTet• BUtUn blldlklerl.m w gördUklerım bu l Bi"';"': . 

1'iıliıı ~a.ret ve muıkavemetıeı'.ni kadardır... l =·B::-n katı şcıkılde gördü.ı:n. 
"Yaı ile övmekte fakat bu kuv. Reis şahide sordu· · -...:ı----.a 
"'"'·-'~ d··--.a--'yıpntıcı bir ha. · Bom!Y.'. Fon Pa.pemn .... ~·~a pe.t ~ ~ u.n.wı.u.,.... - Vakadan evvel, bir otomobil fa· tır 

d etJıı ~Jerini duymağa b8f1~ ıan ıördtin mut ı ım; § i!:: 
~ı da söylemektedir. LUzu.. - Görmedim, efendim, yalnız vaka ~ lrl dOf11nUn, bak bu ~bit aJı: 
'l' ka.da.r top ve uçak yoktur. dan sonra Çin. lsviçre veya Amerika <;:lıtl; söylilyor. "Bomba 'bOyWr cl~1. 
il! ~laı- 11ayıca çok .azdrr. Bunların 1 sefaretine alt olmaaı lft.zımgelen bir Nn önünde patladı" diyor. 
~ yara.t:ınasmı beoklememe- otomobllln Kavaklıdere istikametinde 1 Şahit .i.fadesinde ~ etti. Bu • 

t>'·~ ç· . geçip gttUğln.l gördUJ'll. Jalll Uzeıine reis, dıger oahlt Adli 
kı... :!''r ta.raftan Çin beamı, 1~ R~..s: !{anmaza döndü ve: 
;r.uetana bağ~ olan yenı - B:ızı şahitlerin ifadesinden - Bayea Higüm de leD1n eöaJe 
\ ~~pım- ılJlllde 4~nbi~ ve yıı.pılan Uıhld.kattan anlıyoruz rin·n airn ni iddia ~or, sen iyi blZ" 
dl-.~ hararetle ~'-6' .. ı · d~Un bakalım. Bomlıa neıoede pat 

- o-in varidatı bakkmda bir 
t1krln ftl' mı? ve bunu onuDla hiç• 
nupp ,ortıştlln mQ T 

- Omer munta:ısamu her De; gODde 
bir bonUDU Oderdl, Paraamm babUı 
taratmdUI verildlğiDJ 8l!ylerdl. Bana 
hiç bir arkadqmdan wya onıaı m a. 
dadan b&beetmedi. Ona 38 gtınllik blr 
aamaa lglllde ne bir makutp pldl. rıe 
de bir gQn telefonla arandığml gllr
dlbn. Aneak tub&\m 26 mcı gtınU ka. 
rakolde :tahkikat aıraırmda ömerln 
ayakkllbım göst.erlıdt~I zaman bu a· 
)'aldıabmlll cıu. ait oldutuJıu gördtım. 
Fakat şapkasını tanıyamadım BU 
ten maJOmahm budur, llendlml 

Jıluınmlardan Abdurrahman ve SQ. 
leyman bu ifadeye bir diyecekleri ol
ınacııtau 8!S:Jledller. Sovyet .maznun. 
l&r da &JD} feyl tekrarladılar. 

OçCNCU ŞAHtT 

BUDd&a .anra Uçlınc:ü şahit Halid 
c;atrWtı. Halid de Toros oteli mUsta.h. 
den:uerinclendL Orada yatıp kalktığmı 
ınu:nunlard&n blçbirlnl tanımadığını 

ııöyllyerek şunlan anlattı: 

- Omer ı eubatta elinde vi§ne çU. 
rutu nınginde bir bavulla otele geldi 
.. 1 nwnarait odayı Jdraladı, 

""'«111tktedir Söy1encliğlne göre, !ad·., 
' Çin ~dald tısını be Amerikan tan•· :.:.. Ba f kında .... ı-... -ı..:1:1r ' .... __ • ...:ı..:dtr Bu yol yıın ar .,.._,,_,. • 
ır.~ .~ bitmi9 6....,. • reJerJDlft aJaDI Onlar yukarı Çankayaya doğru c;ı.. 

'
:"bthıg ve Paendan ge~ek Uzere ....,,orlardı Bomba ı.n • .- ... ı..a...:.. ~ 

U Yeya 14 ~ubatta, çamaşırlarınm 
YJkanıp yıkanmadığuu sordu ve artık 
İ4tanblıta d&necettnJ ıı&ytedl. 

w •tmekte . . ...,, • ~-~ 't dan Tibete doz,rıı gı \'a~ngLı0n, 16 (A.A.) - HarıCJ.. .n\blde patl&mt1t1r. 
'11nalde ~ ulaşz_naktadır. ye naz.ırlığuım b'.r tebliği şöyle eahit Bayan Blgllm b8JjD1J hava.. 

lll lrr:ı,,,<li ce~nde. ~r Şans • deınektcd;r: ya doğru bldll"8.J"M haf"~~ 
~haberine göre, &ıciılerl c~nup Filipinlerde. Geı:ercl ~ak Art,- .;ıUm etti: 
~1l'ıdaıld petrol -.ha]ıannı iı}gn.l hur harbiye naZ!!'hgma gondcrcUgı _ Efetııdi, aldımıyor. Bomba lJo. 
~~ bulun&\ Japoo kuvvetleri N.r mesajda Avustralya basınmıın, yük elcinıi.n arlrWRıliıı. pa+WnJlb?. 
~ ~rini zap~lerdlr. A ın e r i k a orduSUD.a m c n • eledi 
il raaıada dl ı•lbllJl ıı u p ve" A v u s t re. l y a d a 1 Bigüm Tokgöz ile diğer şahit Ad-

.,..- hareket ys.pM bomba uçaklarının ü Kanma.mı bu fikir mil:be.n~ 
"ıı <.Ba&tani• l ncide) 13 ve 15 nisanda Filipinlerde !a • dil hilmedikler~lli aöy}iyen maman. 
ç '-le .,·ıuyaıı durdurulacaktır. pon gemiler;ne ,.e dU.sın.an tesırle. Jaıa anlatıldı. Ve hepıJi de bir dı • 1~1e kadar aaııraı Leabl.yi, Viıi- rmc karşı ba,.cıarılı taarruzlarda. bu· ! ycceklm olmad•ğını söylcliler. 
C!t1tt kabtıle cktifmeleri bakkmda ra· ıundııltl:ı.n ha.kkmdaki hı.ı.berlcn tc. 
~ Terememlttlr. Ve 2' saatten yit eylcmi:Jtir. ıKtNct ŞAH1T 

... ı de veremiyecektir. Bl..rlqik A • Tuğgeneral Royceun sah!!! lro • Bundan ronra Seyfettin &ı.noğ • 
~"'1- bllkQilleti, L&valin takip niye. mut:ısı a1tmda. bulunan 13 AmGrİ· ı m ctinlrndi. Bu, Toros otelinln ka 

~politika bakkmda tama. ka bomba uç3ğı Filipiolet'f' kadar tfoı.jfr. Orada y3.tıp kal1anakt.adır. 
ltUıe lllatamattar olcl'*.taD eonra llÜP· u~u, '\"C birçok noktalaırdn dtl) • Mııznımlc.t"d:ın hitbirislni tanımı • 
~ 11lahal l:ııır&krm,.acak ıeldlde ken. manıı taarrus eb:nişt.i:r. Ma.nila. y.-.. yor: dedi ki: 
~unu blldireCelL\lr. smmda Nılt0ls hava meydanındaki - ömer hizan otele 1 3ubatta 
\'~o, ıt (A.A-) - ll&ııdcblL b.irgoık hangtıl'hu' ve uçuş yollar. gOOti, Bana has-ta olduğunu. ls • 

il\ tllre,. blrleflk Amerika h\lkOllıCU, tMuip edilmiştir. LUzon adasndn. taHbultm havası ile imti?.Sç edeme. 
l§hl aıtmda oımıyan namıadakl bU. Batangaz kıyısı açığmda bir düş. <lifi için Ankara. hukukuna girmek 
l1!ıı, Anıer11<alılarnı mQaıJdln olduğU man yük gemisi batırılmıştır. Min.. istediğini bildirdi. tnt 13 gUn için. 
~r suratte Amerika.ya d(tnmelerini danaoda Davao yabıliı:ıda Japon • de hesa.bmı kesti ve gidecc~1ni söy 
~lıJllr. ı~r ta.rafından i~ ed.Uen bir he. ledi.. Fıl.kat gibmecli: 
~ latek yalnm hURll .,U... mab. va alıaıunındn bil' dU§in9.n bOtıiba - Arlm.daşnnm ~ hlı&nedi, d~ 

~ur. AmerU.a komolOll'luk " 41P· uça~ı tahrip edilmiş ve lbir ~oJdan y~. 10 gUn d.'\hn ltSldı, yani 21 
~;-t.lk 1nemurıan ngilendmaemektc. da haea.ra uğnubbmşt.r. Davao ltöı; _,,, bmıeikamet ett.ilkten llOIU'& a. 

fP.zindc iki deniz ta§ıtma. isa:bctler 24 ilnde bu hidi~nin vummu 
!Y'!UY<>rk, 16 (A.A.) - Nev. o~ ve bunla.t'dan biri batmak iabe.r üt*." 
l"~ Thnes gazetesinin Bemt.- iiız'ere ~hır. Aynı nıoık.t&dn Rc48 Seyfet1inden ~ mal6 -
~irine göre Vi,,i hükUme. iki detm ~'r dU§ilrlllmüş ve dıiğer matt olup olrna<lı9.'nu &emiu: 

11

1 ~ Berlin' saatiyl; öğ.le ikisi hasara uğratrlmlçt.ır .. Dmıao - Şahit: 
~!~e kadar, yenı kabıncnın dMi doklar ve depolara JıSJ.lbet.ler - Ömer sabahları ~t 9 veya 
. "4Mlliııi Almanların tasvibine olm~ur. Davao civamıdaki dUş M 10 da otelden Çl!kar öğle vakti o.. 
~e veyahut meydana gc· man asker tcpinluklan de.ğıtılmış.. te-le geür. Yem<"kten 80DI'& yiDe 
~ aldbetleri kabule mecl>ur t.ır. Oobu yakmmda Uç deniz tqıb gider. 
..,.~tadır batmhmş ve diğer ikisin~ ieabetler .Akfam •aat 6 veya 7 de gelirdi. !la 
~ bir Berne ha.berine gö- kaydedilnrlşti'r. Cebu ür.eıindc Uç hlyetını bllmeditlm bası rom&Dl&r o. 
~ &t uıareoaI Rundsredt iş~ dt!§nwı uçağı dllş!lrOlmllgtUr. Ce. kurdu. Ölen adamın blsim nıu,teri ö
~ komutanlığmı deru.~te bu se.hir hava alanına taarruz edi~ mer oldulUJıu tabkikat eımeırrnda ıöe 
~ ü:r.ere Pnrise gelmiştir. mi~ ve yerde birçok uçaıklar tah • t•rdiklerl fotoğrattan anladım· dedi ve '8 a il' 1 rlp olunmuştur. Cebu 5ehrindeki UAve etti : 

ıamerlkan pe o doklara is:ıbet!er obr.U!3 Ve ;cayıp • - Almanyanm Yugoslavyayı işg& • 
l&mlsi b&tlrddı Iar verdirilmişt~r. . . llnden 90Dra iDZlbatı temin makaadll• 

Tayya.releı-imızden blıi kaybol • bu mıntakalan lfgal eden J3uJ.ı&r 
muşsa da mürettebi kurtulmuştur. kuvvetlerinin balka çok ta&la zuIUDı 
Diğer bomba uçakla.rından hiçbiri.. yaptıklarını ve bu ZUlUm!erden kurtul 
ne ciddi bir hasar ohr.amıştır. mnk için ömerin TUrkl;v.ye geluıl§ ol. 

~ (BaltarafJ 1 ncide) 
~ı faat ~ inlfL&t plAn -
~ ancak ' gayrikafi imkl.nlar 
~d~ yapıı.1:Jileceğinı kaydet.. 
, ,t@dir. 1941 ytlmda • ınerika 
~ ~zgfilılanndan 664 bin toni• 
~~ kapat çınn:şııa da Alınan 
~ btr ay zaıfmda bu tu. 

1\:,,. daha fazla.smı batımıJIIardır. ''hr taraftan Voclkische-r Bco. 
ı .. : ~. gaze!:esi de söyle yucyor: 

tııı.""«lllfte ve Birle-şilt Amerika -
~ hlltUn gayretlerine rağmen A~ t' denizaıtdan inisyativi muh&· 
~.!-ektedirier. 
c,1'~ Boersf'n Zeitung d& aon 
~ 16yle diyor: 
'~ dendaltılannm her ay 
~~ byıpenn doldunılabil. 
l'! at 1çbı .Amc.rika denİI t~la. 
~ tı aya muhtaçtır. Bu itibarla 
ı~~~ılarm ~ddetle muhtaç ol. 
l~ı"" ı>etrol gemilerinden batın• 
~ 'l'ln Yerine konulması imkansız 
'' ~tır 
Ofiıundan mekiup g~tiri-
~Jorm,, dıyen misafir 

'< 'tbı adında birisi KaragümrUl•to 
~t~lltaınan mahallesinde 2 numarada 
~'tl ltanıtenln evine giderek: 

ııtı 8'na. Oğlundan bir mektup getir· 
k~~k eeıA.mı var! dem~tlr. 
~""lllfe Fethiyi görUnce oğlunu gör. 
•11a llbt olmuı ve kendisine lkram. 
t bulunarak yemeğe alıkoymuş, lt.t;:an da en güzel yateğmı. temiz 
~ fla.ruu aererek yatırmııtır 

B~ka çevrelerden keyda değer duğunu kendisinden dinledim.,. 
ınalömat gelm~tir. Rels sordu: 

- üzerinde bir kutu veya çantaya 
benzer bir ll'IY var mıydt? Y c:ğlı güre§ler 

Süleyman!ye kulübü tarafından her 
hafta Veznecilerde tertip edilen yağ. 
11 güreş mtısabakalarma devam olun. 
maktadır. 

Bu pazar gUnU de 10 çift yaflı gU. 

reşeceklerdlr. 

:;~o~sıı~~· 
lto• ctJ ~·1-Q 1 ,,. ,.,..~ .. -

.41: 

-Yoktu, glSrmedlm efendim. Hatta 
kalem açmak için benden çakı istedi. 
24 guba.t ~U otelden çıkarken beD 
otelde yoktum. Klmae onu zl_yarcte 
gelmez ve aramazdı. 

Retıı tekrar 11c>rdu: 

tı, her ikisi de ,.,.,.w.şblaı'. As eon 
re. Tim kutuyu s~tı. ı:ahte ~rdan. 
lığı ald: v-: ııehre fırlattı attı, 

- lşte tamam oldu, dedi. Bu 
kutuyu Puvaroya veririm de içine 
hakiki kolyeyi koyar. 

Roıeli yavat bir Sesle kendisine 
&ordu: 

- Neden bn işi yaptınız? 
- Bunu beı de lbilnıiyoru.m. Can 

mkmtısı mı, yalnttlX mı? Y<Jik.sa 
macera arzusu mu? Oh sevgili dos 
•um .. ne kadar iyi ka!pliainiz. Ni • 
r,ın o gece beni ~üvertcdc gördü. 
ğünüzil inkar ettiniz? 

- Sizi katil suçundan itham e. 
deeeklerindea korkuyordum. 

- Kanaatiniz neydi·~ 
- S!zin bir dnayct i§lemeniz.: 

imkan olr!U'.dığııu biliyorum. 
• Genç adam Rozalinin elini eline 
aldı: 

_ Rozali, ~eli. Siz beni anlt. 
yorsunuz. Benden nefret etl'niyor. 

Çaaaprlarmm beDQz yıkanmadığl -
nı 8&7'9dlk. Bunun tızerine: 

- °"9 ... ben pdeytm. 81.a bun.. 
lan latanbuldald &drealme yoUaraınu:! 
dedi ve baVUlunu alarak beeabuu ke· 
8tp gltU. 

l'abt aynı &kpm aat 20 wla • 
rında tekrar geldi: 

- Şimcİll1k gitınekten vazgeçtim, 
dedl. 

Elinde baYU1u yoktu. Ne yaptıtau 
IOnıDC& da: 

- Bir arkada§ıma bıraktmı., dedi. 
Biz de kendialne •ki odaanun yanın. 
c1ald oda:JI Yerdik • 

Rela: 
- ÖIMI', otellnl.7.de namı v&\dt ge. 
~? 

- Otelde bulUDdugu Biralarda öğle. 
"'ka.dar suete..., kitaplarla mefg'Ul 
olarda. BQDCar da hlıkAye Ye roman 
Cl1ıl ..,wd1. 

B:ızan öğleden 110nrala.rı oteli terk 
ederek gi~ Yemeklerini hariçte, 
bazan da. otele getirtip yerdi, 

Otele erken saa.Uerde dClnerdi. 
ll&dlMdell bir gün enel, gene o&e

Un be9abını vererek boreunu temizle. 
dl. &.ten 1)0 sQade bir otel hesabrnı 
beerdt. 

Vllka ~ mutadı hUlfma saat 
s.ao da oteu twketU. 

O Sl1n de ln!UAk b&dlseılnl duyduk. 
ömer ne aqam, u de ertesi g11n0 

pd1.Bu vulyet k.arfıamda şOpheien. 
dlm ve: - Acaba bu i§l ömer mi yap. 
tı? diye dU,,UndUm. 

Bu fÜpibemi otel sahibi Emine 
oe açtım. Pa.tronwn ali.lm.dar oldu 
ve zabıtaya Jıaher verdi. Neticede 
ubıtamn daveti UEerine karakola 
çağırrldım. Bana altı kauçuk bir i" 
ıta.rı:ıi'n gösterc1ilı-r. Bunwı öme.re 
atit olduğunu tanrdını. Tanımamın 
sebebi ~ bu a.yakku:bı · Ömerin a • 
yağını Sıkıyordu ve be.na satmak 
iStemi§ij. Ben de belki nhrnn cliye 
i;ıice tetkik etmdvtim. • 

Bunlardan befka bir şnpktı. ile 
bil" palto parçası da göste-l'<liJcr. 
~unlar da Ömcrindi. 

- Ömer biT }"ere gider miydi': 
- Yalnız bnz.."Ul sAıemaya gi • 

der ve dnema bittikten eonra ote 
}-~önerdi. 

- Vaka seıbchı otelden çı.kar. 
.:ten elinde kutu VeYa, çanta gibi 
bir 3ey var ınıyrlı? 

- Havır cfendlm, ot-elden çı _ 
NUbn ü?.elinde hiçbir ICY Yoktu. 

- ü1ot.ed, ded:i, temenni ederim 
ki bu şekilde hareketim sbin ta• 
rafınızdan kabul olunsun. Filhaıki. 
ıcn işleri bu §ekilde yoluna koy _ 
ınaık nıuta.tl değildir. Fab.t ne ya
pnyun ben insanlann. saadetlerine 
cok oheırun.iyet Verir.i.m. 
• RaS homurdandı: 

- Zl.yan yok. dedi. Öyle zan. 
ncıclifOl"UDl ki artık bu delikanlı dn 
nasıl ha.roket Ctmee.i lfı.znngcldi .. 
ğini takdir eder. Genç kıza gelin· 
ce ona söyliye~ bir sözUnıüz 
yok. Benim en ~adc cancnı sı· 
kan benıi.ınl~ d~ böy~e. oynam.an17. .. 
Herkesin oJd,ugu gı.b~ benim de 
sabrmun budu~u var~ır. Bu gcm.I.. 
de i.'.lle.ncn U.ç cvınyetın de ka.tlUe
ıin.i. biliyor ınusunuı? 

_ Tabii bi.liyorum. 
Tam bu suada. kapıya vunıldu 

~ t..,_b Olmuş ve Hanife misa!trlnc 
~llııepaı içinde kahvaltı götUrilncc, 

ltı. Utt Brkada~ının yerlr.de yeller 

_ Sizi çok fena vaziyete. sok• 
tu.k Mooyö. affedersiniz, de?ı· Fa. 
k:ıt böyle h:ırek~t etmem JüWlldı. 
Şimdi :';i.7..e uaha güzel bir haber 
vereyim. Sizin ks.ma.remzdaki bu • 
hurdanlığı ara~t.ıruuı5 değilim .. bel 
ki orada bir şey bulacıık deği\inı. 
Ve rr.nde'l'lıki matmazel Oterburn o 
gece güvertede kimseyi gömıediği. 
nl xsrarla söyIUyor bu ta.kdird~ iı.:. 
min.iz suslular arasmrln b!le bı.:ıun. 
mıyacaktır. tnciler bir kleptomon 
tarafından çal;nmış ve geriye ve. 
rilmi"tir. Tabii sahte incileri kB"• 
tediyorum. Şimdi bu kolye mn.'*1llın 
üzer:ııd C'dlr. Her ikiniz de boka.bi. 
lirsiniz. Onlann muhafaza.8m1 da 
msl size ait olduğu için size Yeri. 
yorum. 

sunuz değil m1? 
Genç kız hafif bir gülütl~: 
- Ben mi? Ben mi? Dedi. 

ve Ra.s c1i3leriıU:ı amsm<lnıı bir 
küfür sa.vıudu. I>oKtor Besnerle 
Konıelia içeriye girdiler. Ge:lç kız 
çok teli§lt gorUnüyordu. . u:-

• - Oh miralay Ras dedı. m.~ 
Bover teyzem h!lklunt1a bana her 
f'eyi anlattı.. 

~a Clbi yataklarlle sair blrçolc 
tı. rı.'111 da kayıplara karıştığnn deh. 
t. CllrnıııDtUr "'d '"ii • 

"~tJ:ıı 1nrn zabıtaya mnracaau Uzerinc 
~. tı•lctetıe aranmağa baoıanmıı • 

Tim knpıy. açt1. Rozali ~rkll. Tim 
de içuıde sahte gerdanlığın bulun • 
duğu kutuyu alarak güverteye çık 

- Oh Roz:ıli .• sevgili I:.ozali. 
Miralay Ras ile Puvaro yalını: 

kıı'ınca, hafiye Rasa sun.1 dolu na
zarlarla. baktı ''e onun bir şey aöy. 
l~mealne meydan vermeden: 

- - A nlaBdch anlıışrldı kızrm. 
Burada sUkünPt Ye sükflt lazım. 

- Öyle mi! 
- Siz:ıe şunu anlatmak isterim 

- H.'lli.tıde bir fewalAdclik var 
mıydı? 

- Ben erken kal!kıp otel işle. 
rile uğrıt§tığımdan kcndis.nc pek 
fazla dik.kat edemedim ve böy:C' 

Cezalarsa terbiyevi 
kadratı 

m uıtadı hilAfma erken çıitlfUUn ee G 
bobini sora.madım. EÇE r gUn, ga.zeteleıin :., • 

Fakat her zamanki gibi nctelly rinde şöyle bir ha.her çık .. 
d~." tı: "Son zamanlarda, tramvay. 

Bu sırada Abdllrrabmanuı vekili şa hırdan atlayıp bincnleı in çoğul • 
kir Zlya •öa aldı ve ômer otclde iken llııf: v ?'~;:~Unden, .belediye re. 
arkadnşlarmdan bahsCJdlp etmediği • j i. lı~t r- rd rlara bır em=r gön. 
nln §ahidı:ı aonılmumı istedi. I d::?re~ck, i l' işin önlenmesini bil. 

Şahit: dırmışt1r. l3u suretle bir hafta 
1 •• " ' 

- Hiç kimseden bahsetmedi. Ab • ıçma~ tramvaylardan atlayıp bı. 
durrahnıan veya Abbaa lsmiııı de kcn neu 370 ld~iden para cezası alın. 
dialnden tfltmedtm... dedi mı ' 

Şahidin l!adest Pavlofla KonıUofa Bu -ıberi okuyan bir arkac,!:,. 
tcrcUme edilerek blr diyecekleri olup §Jln §ikav t etti: 
olmadığı soruldu Blr diyecekleri oı . 1 

- Bu ll"' yüz yetmişin içindt:. 
madığmı aöyledUer. Abdurrabmanıa ben de rnr m. dedi. Fakat ne y&. 
SUleyman da aynı geyi tekrar ettiler. payım, tramvaya bir:ımek kadar. 
ŞAHlT YEVMn"EfilfNI iSTEDi ınmek de giiç. AtlayıYl!rJ'm, ya· 
Bu a&rada plılt Halld mahkemeden karna da memur ya.p:stı. Sefer 

bir dilekte bulunac:ıtuu aöyllye.rek: j ler dü~n!e olsa. ara.baların sayı. 
- Ben, dedi. bugünle beraber bu sı ço?'nltıl!e., ~ıtıet ele böyle C'l. 

iş yUzUndcn tam d6rt gü:ııuk ye~L 1 maz. Srınra, belediye yalnız traın 
yemi kaybettim. 1.15 liradan prauu ıa.. vaylardan a.tlıvanlardan değil, 
terim. her fırsatta, en ufalc bir ge}den 

Mahkeme kendislnln bu latetıaı ceza altyor. Seyyar bir esnaf kö· 
yerlnde bu'arak, bir gün yanın yevmi :re ~r:·nd:ı dunıyor diye ceza. kü. 
ye sayılmak prUle kendi8l.ne bllA.bıre f esını knldırunın kemı.rma koy. 
maznunlardan tahsil edilmek Uzere ı du, diye ceza. ndmı başında ceza. 
cQrmllmC§but. tabklkatmdan 5 ııra bu cezalar, halka çoktur. Esasen 
verllmestnl kabul ettl seyynr. ki!'1 ik ec:n:ürn kazancı 

Bunu mUteaklp mabkeme, öğleden ne ki? •• 
sonra devam edilmek üzere duruşmL Arkada<;tm haksız:iı. Çünku, 
yı ıauı etu. halka eıe?.a ağır geliyorsa, ceza 

verilecek «-eyi yapnuumı. Trarn • 
vaydan atlamasın, karpjan kar• 
şrya k~ koşa ~in. yerlere 
tükürmesin, siimkür.mcsin O za. 
man cezalardan kurtul u: · 

MALTA 
Mütemadiyen 
bombalanıyor 

Fikrimir.oe, belediye Çok ceza 
almıyor, az alıyor. Niznm!ar1, ka. 
nunlan tatbikte gevşek davranr. 
yor, Başka memleketlerde, bu gı· 

Malta, 16 (A.A.) - Salı gilıı.i.ı bi durumlarda, nizamlara aykırı 
tahrip edilen dilşman uçakları hareket edenlerden a.lmaıa ceza • 
sayısmrn dokuz olduğu şimdi öğr lar gayet şiddetlidir, kesilen ceza 
renilmiştiı-. Bundan başka sekiz rakamlan çok fazladır. Buı za • 
düşman uçağı da hasara uğra- manlarda da. bizde henüz adlarr 
trhruıftır. i4tidilnıiycn cez.1lar verirler: EkM-

Car§amba günkü resmt tebliğ) pres ceznhm, koll~ktrlf cezalar •.. 
[15yle demektedir: ltnlynda, otomobillerin ses çr· 
~ gece bq defa ha.va tehll- karm:ıd:ı.n seyr~tm~leri mccburı. 

k~ ı~a.reti evrilmiştir. Bir takmı dir. Huna ıfayet elm.lyen §Oför. 
du.şman uçaklan Maltaya yak_ lerden ceza almrr, fakat hemen, 
la..:muşlar, fa.kat içlerinden an.· yolun üstlbıde... Ya.ya yUrilyen. 
cak pek azı kıyıyı aşa;bilmiller· ler, niz<ı:n hıı.ricl h&reket eder\eı • 
dir. Uça.klana büyük kımıı bom- se, cezalar. d<> hal. oracıl1a, ayn:\ 
balarını deni.7;e salcbr.autlardır. üstiindc tahsil edilir. 
Karaya savrulan bombalar bi. Bir d~tum anlabnıetı: Vapur. 
ıilbirlerinden pek uzak yerlere la seyahat ederken, Trablusa uğ. 
düşmüşlerdir. Çarşamba günü ramı~lar. r]ışan ~ gezmlil~r. 
hava bulutlu ve düşman faali)-e· öteberi alm.ıc;lar. Vapura döner. 
ti de kısa ölçüde geÇDÜltir. Za· ken, çal1}1dan aldıkları porte.kal• 
man 7.a.zr.an dil§man avcıları Ju- lan soyup. kabuklarını denize at. 
yıyı aşıruşlard1r. Bunlardan biri ımşlar •.. Biraz sonra, bir poli.a 
bombalarını bir hava atanma motörü sandallanna yanaşmı§ . 
atmış ve ronra mitralyöz ateşi bir ~ uzatmış; bu. portaka! 
açmıştır. kabuklarmı denize attJklan Jçin y • b• verilen para cezasmm makbuzu en 1 1 r im~)'le ekspres cezalar, yalm~ 

k •ı ttalyada değil, birçok memleket. 
eşı lerde vardır. OJmııyan memlekC-: 

a.§8.ğr yuka.n yalmz Türkiyedir. 
Rusyada, tramvaySara smı ile Berl•n, 16 (AA.) - 17 yıldanberl 

bu mesele ile meogul olan Japon alba. 
yı Kavaşşlma, son gUnlerde yUJaıek 

gıda ıpaddelerlni ihtiva eden b!r kom. 
prime formUlll tesblt etmlşUr. tst:Dısal 
alanına konulan bu yeni keşif, uzun 
zaman a.ç kalın4k ve beslenmemek 
tehlikesi ile ka?'§lıaaan Japon parqUt. 
çUlerl tarafından Gclebes adalan §i • 

malinde ve Sumatrada tecrübe edil. 
ınl§tlr. 

Albay Kavqimanın keıfettıti bu 
gıda 200 gramlık bir blskUI şeklinde 
bulunmakta ve tam blr yemek için 
lllzumlu gıda maddelerini ihtiva eyle. 
mektedlr. 

ki burada cıııayotlerden nıa.a.da 
ı.er ~Y gizli tutulmaıktadır. 

Korr.elya ellerini kavuşturdu. 
- Oh çok şükür, dedi. Beni DC• 

k!\dar mes'ut ettiniz b:.Jseniz. 
- Mösyö F(>?'.'gUSOOu gördUniU 

mli? 
Diye Puvaro sordu. Genç Juz kı· 

~ardr. 
- Hayır, dedi. Fe.kat teyzem 

her an bana ond3n bahsediyor. 
Puvaro doktora döndü: 
-- Hastanız nasıl? 
- Çok iyi. Matmazel dö Bclfor 

binmek, sıra ile bilet. alma.k u~ u. 
lü, halka gönüllü za.brta ile öğre
tilmiştir. 

Bime belediye ~i sıkı t'4tu1-
muyor. Ceza az almıyor. Şldd=!t 
gösterilmiyor. Belediye, şimdiy~ 
kadar vazifesini pek eJaı1k yap.. 
mıştır. 

Belediyenin bir vaaf eai de, 
halka Qııderlik yapmak, şehir ter 
biye.sini öğretmek, bizi güsel it;_ 
yatlara mrla sevketmek, belediye 
nizamlarını bir öğretmen gibi 
belletmektir. Halk, bu dersleri. 
ilanla. ihtarla, tamimle anlamaz. 
sa, ona ceza. ile, şiddetle anln,t. 
malıdır. Böyle cezri hareket edi. 
lirse. halk o zaman, !Qkakların. 
kimsenin tükrU.k hokkası olmadı. 
ğmı anlar. Caddelerin çöp tene
kesi olmadığını kavrar. Tükür · 
mez, sümkürmez, kiı.ğıt, pislik a1. 
maz O zaman, sokaklarımız. ca<l 
delerim.iz, mahallelerimiz tertc 
miz olur. yüzümU7.e ~.i!cr. 
GönlHmddri derde ararken 

denna.;a, 
Ben kendimden hula LokJDMIAr 

göl'dlm. •• 
LAEDRİ 

ru da temin ettim. Biliyor rousu• 
rıuz, hastanın bugün öğclden son· 
ra biraz at~ yüksekliği için Ja· 23 Nisan baurll'lllarl 
kelin dö Belfor bayni~· ümitsizliğe 
dlişmü~tü. Garip değil mi, hem 23 nisan çocuk bayramı kutla-
Ya.ralıyor, hem de yarasuım ağır ma programının ha.zırlamnaaı bı: 
oiması ihtima.linden son derece gün tamamlanacaktır. Verilen 
~dişeye <lüşüyo-r. karara göre 23 nisan per~ 

Buracla KorneJya söze karıştı: gü:ı.4 bütün kazalarda ÇCXWU'~ 
- Ne yapsın, çok seviyor, de. esirgeme kurumu ve halkevle11 

dl. ve okullarm i~ralriyle meydan. 
Ras miıdahalc "tti: larda toplantılar yapılacaktır. 
- :Mademki Simcn Doyl'un sıh- Taksim meydanında yapılacak 

hatl yerin<.1eiir, dC'di. ·Demin ya _ resmt t?rende bütün kazalar na· 
rım kalan göriiı:ımemizi şimdi ta • mma murahhas Ç<>Clıklar ham 
ımıml·yablliriz. Deın'n bar telgraf"" bulunacaktır . .Mero.c.ime, saat 10 
tan bahsediyorduk. 1 da İstiklal ma.rşiyle bQllanac .. ,· 

(DC\'amr var) nutuklar söylenecektir. 



' 
LONDRA ŞEYTANI 

r ..... : 
IDGAR V ALLAS 

.31. 

~ı 

VEHIP TAYLAN 

- Şehirde birisi Alman para· de i§itti ve kendi kendine klldl 
81 ~ ~bbils etmi§. Otoolobilin kapmı açıldı. • 
Mmıtelif Yerlerde memurla.nmız Şefin ağzından bıçak gibi kes 
tan.fmıdan gözetlenmiş. Bu me. kin bir emir çıktı: 
murlann yaptığı tarifler siz.e Conni karşısında bir tabLnca 

R A B E R - A.bem ooetur 

itan ve beyan ederim ki : 
CILD GIDASI OLAN 
BU BiOCEL CiDDEN 
ŞAVANI HAYRETTiR 

Cildin /Btnek iktidartnda 
oltlv/vnv ispat ılıjor. 

tamamen. tetabuk ediyor. Conni nm parlak namJusunu gördü. 
masum lir ta.vıı takındı: - ~izlk edip bağıra 

- Daha bu güne kadar Alman yım demeyin, yoksa olduğunuz 
pansı göredim, dedi. yerde sizi temwerim! 

Hafiye ~kaıhayı bastt: Conni medet arar gibi etraf ra 
ile sabah 6ğle ve akşain . 

7 H~w~ ediyorsu.'1 .artr.k. Senin' ba.kmdı. On adım ilerisinde kÖ{e 
le :istediğin bahse gırenm ki bi. başmda seyri.isef er memuru durLl 
markın ~ini bildiğin gibi biı. yordu. FU&t kendinde ktpmlı 
l:mılronotun ~ yüzünü arkasını yacak cesareti bulamadı. 
tanırsm. Connı lrollannı k11ldııöı 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntanman m.&erinizi fırçalayuıız. 

'l\t.vırlarile emniyet telkın etınt: - Benden ne istiyorsunuz? 
ğe ~ordu. - Bininiz! 

- Yoklayın ü?.erimi, eğer inar. Taym sendeliyerek bir iki a· 
m?yQrBamz! dun ileri attı ve direksiyonun ba· 

Hafiye yerinden kıpırdamadı §mdaki adamın yanına bitap bir 
- Size lhir şey söyiiyeyim mi, halde çöktü. Otomobilin kapısı 

Conni? Size bu paraları bozduran bir düğme tertibatiyle kapandı. 
adam Glaskovda çok büyük bl! Otomobil harekete geçince ~fi 
vurgun yaptı. Zabıta onu yaka]. sordu: 
yana beş bin İngiliz lirası vaaC'. - Ey anlatın ba.kalun, Skotlan 
etti. Yard'daki dostlarımız ne il{'J\'l.. 

- Benim hiç bior §eyden h~ deler?. 
rim yok. - Beni oraya dıa.~ etmişlerdi. 

- Vicdan sahibi bir adam o. Dün çek sahtekArlr.ğı için gitti· 
duğunuzu ~biliyorum. Beş b;n li niz, Bugün ne için gittiniz, bo.ka· 
:ranm sizin için ne ehcmmiyeıti lun, Randevu mahallelerini not 
Olabilir? Fakat dinleyin Oonni, ettiğimiz kart yanıntzdlı mı? 
bu parayı kar;mmak güç değil: Conni kartı cebinden ... ..ır ... v~ı: 
:Adamı nasıl yakalıyabileceğimiz ~- 'U 

hususunda bir iki talimat verse - Bu kartı yanın.mia taşıma_ 
niz kit'ıdir. Beş ibin im hemen manızı, evde bırakmanızı tenblh 
·namınıza Uındra hmkaımıa tcdi etmemiş miydim? Niye Skotland 
~ oıumr. Yard'a giderken bera.berinim~ 

. C.Onni alfilca ile dinliyordu.Ha g6ttırcUlnin? 
rıcen gayet lakayt görü.9Ulleğe - c.ebimde kalmı§tı. Nereye 
tıaJışmasma rağmen kafasından gidiyoruz? 
~. ü türlü düşünceler geçiyor_ - Sizi evime götüreceğim. O 
uu rada görüşürllz. 
.- Gazetelerde okUJJ'lUŞtum. Uzun müddet tek kelime k.o. 

lılister _&noıvud, decH. Glaekovd3 nuşmaksızm yanyana oturdular. 
debşcıt1i ~r ~ ~ap~ış. Conni bu müddet zarfında ken· 

- Vazıyet bö~, Conı. Bu pa dini nasıl müdafaa edeceğini d(l_ 
rayı naaıl olsa bomuranııvac:ak J §lln<iyonı 
sın. Bütün Avrupa kıtaamda olı' sıc....:.ıA-d y da · · el 
t.ek banka yoktur ki götü: ~1 - •• ~w· ar sızı e ver 
nis beş bin marl<ı bile sizi~ mek ıçı~ gıttlgımi zannetmiyorsu_ 
tzaaıya sorguya çekmeden lngi nuz. ya·. 
liz parasına tahvil et.sin Siz ise Direksiyon başında oturan a · 
müteaddit defalar Alınaİı pal'aSI dam gUldü: 
piyasaya sürmeğe çalıştınız. - Böyle bir şey aklıma. ge\me_ 
Connı Tayın protesto etti: di bile. Fakat dün . ~~lf aa· 
Fakat karşısmdaki hafiye kcn zete bUrolanna gıttiğin:.z.f gc;r_ 

d:anaen errundi. düm. Önce ha;Tete düştüm. Ne 
- Ş!mdi teferruatla uira§ma. mabııe.t güttUğünüzü anlıy:ıma· 

nm sırası değii. Bu adamı yaka dnn. Sonra hilenizin kiinhUnc• 
laya.bilmemiz i~n bize ?p uç!ıın vardmı. Beş bin lira mü:kaf at 
verirseniz istikbaliniz temin ecl:l aklmızı çelmişti. Onun için bu 
di demektir. Artık bir daha Drat gUn ak§arna kadar Skotland Yard 
mur zndanlarmda ç~e .ih~ ~akrnmda pusu kurdum. J3eş bin 
yacmız kalmaz. Söyledıklenrnı !ıra hayli para değıl mi? 
bir dah~ dü~ünliz: ~ .. - Evet. Paraya kıymet vcreu 
.~nru Te.ym m b<tt;ün gun zili ~in öyle. Ben ise bir mfiyun 

mnı ~otl~d Yard da kaT'§Ilaştı verseler bile kin'k~i ele vemıez· 
ğı, teklif •al etti. Akşam geç dim 
va.krt kararını vermiş bulunuyor ~ Ya öyle mı' 
du, Bir otobüsle Skotland Yn.rda ' . · 
gitti ve Mister Smolvud la OO§bcı Bame~ cıvann~ vardıktan .za. 
38 bir müsahabede bulundu Bı m~n or~hk. ka~ .• Ma;11ık~~- (,~. 
raz sonra odaya Tim La.n·dor. r~~rd~da Tg-enış. bir efvın gobl~t'1'dını 
da girdi ve konncm w i"'"i aJc go u. ayın m şe ı t.'e m ~n 
~i. ~ aga 9 " r tabancayı çıkardı ve namlusunu 

- Demek gelecek randevu ye Conninin göğsüne dayadı. 
rinis Bamet civarında! Eh, ona - Yür:U, dedi. 
göre tertibat alınz. 

Conni Tayın Skotland Yard 
dan çıktığı zaman ortalık çoktan 
karannıştı. OtobGsc mi bıneceği 
yoksa bir arkadaşını mı ziyaret 
edeceğı hu.susunda mütereddittı. 

Daneyle ertesi akşam rande•u 
su vard·. ~olvudla knrşılaşt.ık 
hLn veçhılc bir daha Yard'a gel 
mesine lüzum yo:,tu. Belld Daney 
onu takip ediyor v.:-ya ettiriyor 
ciu. 

Connı Taym son derece menı 
nundu. Polis müdürü Kovley ona 
uzun uzadıya 'bir konferar.s vcrıı. 
mük8.fat para ile neler ~ııpab:l:: 
ğini ir.alı etm~. Conni neza.k<.; 
ten alaka göstermişti. Onun bi.! 
paranın ne şekilde istimal edık 
bJleceği hakkındaki dfüainceleri 
bambaşkaydı. · 
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Tim Landon Kovley'in odasın· 
da penoercnin önünde duruvor _ 
du. Kovlev ise yazı masasınr.ı 
ooşmda bir dosya karıştırmaklo 
meşguldü. 

Başını dosyadan kaldırmadan 
sordu: 

- Şu Veyier işine ne dersiniz? 
Üç gündür hlli bir izine tesadüf 
edemedık. O akşam Karıton·da 
yanınmian aynldıırtau sonra e 
vinin yolunu tutmuş, ve bir d:!hi 
görülmedi. Evin~ gitmemiş, Si 
zin aynı gün zarfında iki defa 
9Uikasta uğradığınıza göre onun 
bir suikasta kurban gittiği ~ok 
muhtemel. Fakat b~üne kaclar 
cesedi bulunamadı Bütün zabıta 
merkezlerini seferber ettirdik! 

(Devamı var) 
Bir Paris seyahatini, Nistc 

Grand otelde geçiri~en macera 
dolu günleri tahayyül ediyordu. 

Bir aralık yüriidüğiı kaldırınun ZA Y1 - Karaman suvar! ve Blnl· 
kenarına bır ota.ı'llObıl yanaşb. eli okulundan a1dığım whls tezke. 
Arkasında tanıdığı bir ses duydı.. remi zayi eyledim. Yen!slnl Şebrcmı. 

-Siz misiniz Conni? nl askerlik fllbeslnden alacağımdan 

Mister Taym şefinin sesini i§, esklsfnln hUkmU olmadığını 111.n ed~ 

tince 'rkildi, tel~la ~~ri fırladı. rtm. 
Hallo! diycbildı. 
Seslndeki titrC'k ittıhazı kencii 

lıtanbul Defterdarlığından: 

)fmtafa otlu Htı~yln Berlcof. 
talı Şehremini ıssı 

lat.anbul Ticaret ve sanayi odaamdan: 
1 - Odamısm mubtellf servialerlnde çaJıpnak ıısere 

da.kt.Uo aJm•caktır. 
2 - t.teklllerin tah8il ve hllaııWıat vuikalarmı bir ı.tldaya rapten lf. 

nisan 942 perıembe gUnü saat 17 Y. kadar odaya tevdi etmeler\ llzrmdır. 
a - K~baka lmtlh&Dı 17 nlaa.n 942 cuma günU .ut 16 te Oda wnuml 

kAUplik bUro3tlnda yapılacal<Ur. 
f - Yabancı dJl b1ler.1er tercih olunur. (<iMG) 

Deni% Levıuım Satınalma Komi.Yona 

il anlan 

1 - 'l'alımln edilen bedeli (97"2,~) lira olan 21650 kilo zıncirı.n 20.4.~ 
pazarteat güııU aaat ııs ta Kaaımpapda bulunan deniz levazım ntma.ıma 
komlayonUllda pazarlıtı yapılacaktır. 

2 - KaU temlııatı (1461,SS) Ura oJup prtname8t beıyQD 1f aaat1 da. 
h1ilnde meakQr komisyondan bedelılz almablllr. 

3 - tat~klllerin belli gün ve 11&atte 2490 sayılı kanunun latedlgi veeaik· 
le birlikte adı geçen komilyotıa. mOracaatıan DA.n olunur. (4344) 

1.-.:anbul Defterdarlığından: 
Dosya No. Nevi .Mulıammen TemlllatJ 

bedeli 
L. K. L.K. 

t\1217/1114/!H :Mecldlyek8yUnde 12 paca 00 ada ıs 
pıırael No. lı 2~28 metre murablıa.ı ar. 
aanın tamamı 

.. ., 823 MecldlyeköyUnde 12 pafta 97 ada f 

parsel No. 1060 metre murabbaı arsa-

.. .. 318 

• .. 826 

522301/2«-0 

2/1412 

521~1/1'14 

112151/91 

128/5906 

~100/108 

eanm tamamı. 
HecldlyeköyUnde yıldız BQyUkdenı 

C&ddealnde 12 pafta 96 ada l parsel 
No. ıı S792 metre murabbaı arsanm 
ta.mamı. 

Mecldl.yeköyünde 12 p&tta 97 ada 1 
r.-!"ı No. il lOIO ~etn ~ura~..fl:r 
..... teme•• 

Fenerde eakl OskUplU )'elli Haraççı 

karamehmet mahaUcain.lıı hiaaraltr 
~ 238. pafta, 132 &d& ve 21 
pe.rııel eaki 40 yeni 4f No. lı 211 metre 
murabbaı ahın bav! aru.ıım tamamı 
.Elkl Eren.köy yeol Suadlye mahalle. 

mııın eekl ldJprU yotu yeni murbqı w 
cami eokatmda eski M yeni ı kapı 

<6768) metre murabbaı ananın 1en20 
hlaaesi 
Bakırköytlnde CeTiaılk ma!ı.allulllln İB· 

tanbul caddellnde eakt ve yeni 2 No. 
ıı natUnde od& olan dükk.lıı 
BakırköyUnde Sakızatacı ma~•lnln 
kapamacı eokağında eakl ve yeni 33 
No. ıı b&hçell evin tamamı. 
Sarıyer. yenlmaballe eak.I bakkaJ yeni 
ap topçu 90kr.fınd& eakl ve yeni 
6 No. ıı araıuun tamamı. 

Fenerde Tevkllcater mahallesirı!n eaki 
zama yelli Uıturumca sokağında eakl 
2:? yeni SO kapı 2312 ad& 17 panel No. 
lt evln 1/3 biaaeıı. 
BUyUkderede derelçl 80kafmda eık1 
32, 3' yeıu 38/2 No. lı ~ metre mu.. 
rabbaı arsanrn tamamı, 

1011.20 

311 

2275.JO 1n 

... -

152 12 

2400 180 

1920 

a 

uıo 11 

75 

Yukarda yaz.ılı gayrlınenkUller 6.5.e.2 c;arpmba ıunu saat llS u lılll 
11 emlAk mUdUrlOğünde mUteıekkU komtayonda ayn ayrı ve açık arttırma 
ile ee.tılacaktır. Fazıa izahat için rnezkQr mlldUrlUğe müracaat. (4603) 

lıtanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
1 - Hava blrllklerl için kapal.ıı olmak ıızere muhtelit bUyUklUkte 60 

adet yemek kazanı pazarlıkla aatın aıınacaktır. 
2 - latekUler 23,4.942 peroembo gUnU saat 15 te yeni poetane kartı 

smda bliyük Kuıacıyaıı ban 2 ine, kat 9110 numarada bava 113tınalma ko 
m!syonunda INlunınalan, (4~~> 

lmınbul Defterdarlığından: \ 
Muhammen 

Doeya No. 
1/1408 

Nevi bedeli Teminatı 

111196/9 

51192/39 

.. .. 
.. • 

.. .. 

Beyazıtta k&.ln tnkıllp m!lz'?1lnd .. ruo\'. 
cut rumca, ennenlce, transızı:::ı lngl· 
lızcc ve almanca muhtelif kitaplar 
lJaydarp:ışada lngtıiz mez!lrlığ'ı ISnUnde 
batık ı.rııryeta vapurwıun enkazı 

Vill.}ct konatı zemln katında mevcut bU. 
yUk eski anahtarsız kasa. 
Vilayet konağı zemin im.tında orta ':ıoy 
anahtarsız viyana kasası 
Vlllyet koı::ağı zemin katında mevcut 
eski aısteın çivili anahtarsız lcıısa 
Villyet kMın~ı zemin k:ı ••nda mevcut 
demir sandık. 

70 6 

2800 060 

100 7.~ 

120 9 

115 2 

20 2 
Dotıya No. Nevi Muha~ Teminat 

Bedeli 
111029/833 Milli cml~ mUdUrJtiğilndc mevcut bir 

adet M:Uoers markalı bllyUk anahtarsız 
İngiliz kasaaı. 

.51062/39 

:ill90/179 

Ziraat mUoUr!UğU anb'lrlamıdıı 

(~) adet saç vnrll. 
mcv::ut 

Defterdarlık bol kısmında mevcut(8800) 
adet 'bo§ gaz tenekesı 

L. K. L.K. 

90 1 

2660 200 

• .. 
.. .. 

MılU emlak müaürlUğUnd mı:?vcut bir 
adet Viyana kasnsı 
Mllll em11k mlldUrlUğündı.. mevcut bir 
•det demi!' dolap 

3000 150 

6~ 49 

120 9 

Yukar4a )azılı menkul mallar 20.4.942 pazartesi saat 115 te mlut em. 
lak mUdllrlUğUndc mUteşekkU komisyonda ayrı ayrı n n;ık arttınna nı 

satllacaktll'. Fezla t.zaııat tçln mezkQr mQdQrlOğe müracaat. (4604) 

Yukarda yawı menkul mallar 20.4.942 pazarteıt •-t 115 de mU!f em. 
11\.k nıUdOrlOğilndc mUtcşekkll komisyonda ayrı a:rrı ve açık arttırma ile 
atılacaktır. FUla izahat lçln mezkQr mUdUrlllğe mUracaat, (4098) 

Sünnet düğünlerine ve 
huıuıi eğlencelere 

KARAGOZ 
Hayali Mahmut Akçay 

Adres: Ak•ray Cd. Bakkal Omer 
Halil. Telefon : 22H3 

10.1~ gün evvel h&bcr vermelidir. 

·-------- (8956:iı 

13,30 Şıırkı ._.e tUrklller programının 

devamı. 18,00 Program ve memleket 
aat ayan 18,03 Faml heyeti 18,4~ 

Ziraat takvimi 18,5!5 Bir konçerto Pl. 
19,80 Saat ayan ve ajans 19,45 Yurt
tan sesler 20,15 Radyo gazetesi 20,45 1 
Mahur maks.mından prkılnr 21,00 ko.. 
nUJDla (Derdleıme .aaatl) 21,11} Şarkı 
ve t\lrkUter 21,30 Konwpna (hlkAye 
aaatl) 21,45 Radyo senfoni orkestrası 
22,30 Memleket saat aynrı, ajana ha· 
berleri ve borsalar 22,45 kapanıı. 

BEYOGLU HALK 8fNDIASI 

Doktorum, bu 
hususi clld gı

dasında mevcut 
olan Blocel'ln bü
yük bir ıuııa ne 
seçilmiş genç hay. 
vanlardan 1.stlh- ~.._~=-~ı:...:ıı 
sal edildiğini söyledi. Blocel eJl.I 
din derinllklerlne nüfus ve ceDft 
taze ve açık olmak lçln lıtendlalDI 
lfızım olan gıdayı t.emln ~ 
Me~hur bir Viyana. ünlYeral&eli 
profesörü tarafından qfedUeO 
bu BİOCEL Cpenbe renktelıtl) ~ 
kalon Kremi terkibinde tam ctJd 
ensacını beslemek lçln icap eded 
miktarda mevcuttur. Akşamlat' 
yatmazdan evvel bu kremi Ye w 
hahları da <beyaz renk\.ekl> Tr 
kalon Kremini kullanınız. Uç sOJI 
zarfında tenlnlzln gayrt saf m(&d• 

1 - ı.oreı . Hareli tm~recle. delerinden, yuzunuzün aayıflaınJf 
S - Ate, Ordusa !O kımn blrdeıa ' ve gcv,,emlş adalelerinden tur 
ı - Uç Arkadqlar tulmeta başladıtıru rörecelWJUj. 

-------------- \'lvnna Univcrsltest bastaneJerl• 
,,_,...,,.,......,.l<"'"""',....,. .... ~ ... ,..~ ... ,,...~~.,....,"""",.,,..,""'r"""_..ı. nln blrJnde Prof Dr St.eJstal &a• 

~ ra!lndan 55 ile 72 ya.şlanndaıi 
.ı kadınlar üzerinde yapalan tecre
./' beler neticesinde yüz bU1'U4utıuk· 

ı·alJınhaaede H:Wıor ~~ larıntn altı hafta zarfında lıt&Jbor 
ıtnara ~ dutu sabit olmuştur 

.. ..... ilııitıı .. ~~--.. ~ 

l lievlet ellllrJGHarı ve Llm•nlan 
ı,ıetme Um~m idaresi ılialara 

.Muhammen i>edellerılc miktar ve vasıtıan &f&ğıda yuılı iki CNP mal• 
zeme her grup ayrı ayrı ıbale edilmek üzere ((.6.9•2) puarteld &1lnU h1W 
ıumda yazılı &ıaUerdc Haydarpqada gar bln881 dahilindeki lrom1ayon ta
ratmdaıı açık eksiltme uau.1ıle •tm alınacaktır. 

Bu l§e girmek ıstıyenlertn her grupun hi.zııında yazılı muvakkat teJnL. 
nat ve kanunun tayln etılğl veaalkle birlikte eksiltme günU aaat.ıerine ka. 
dar komlsyoııa mliracaaUal'l J.Azmıdır, Bu işe alt prtnameler koınL9yondaSI 
parasız olarak dagrtılmaktadır. 
1 - 1100 tUp kopya makine11 mUrekkebl muhammen bedeli (6761 lira, anı-

vaİ[k:ıt tcınınatı ( 50) lira (63) kuruo oıup ekatltmeai aa&t (H) ~ 
dörtte yapılııcaktır. 

2 - 10000 a~t teksir makinesi mumlu klğıd: muhammen bedeli (1600) 
Ura muvakkat teminatı ( 120) lira olup eksiltmesi su.t (H.16) cın cSör· 
dU on be§te )"Bpılacaktır. ( 45$2) 

Du r.lıtıınlar;.a nım~ııc· ıılıı rrnıınn ı;t' ı 

utemldn tınşhk yanındııkl kupoııl:ı 
birllk~ S'Ü:ıtll'fC'"el,IÇ!'I 

11;\'LENl\IE TF.I\Ltı-·u~m. tş \.HA 
!\lA, iŞ \1 .r.AJE, ALIM, ~ATL~ 

~bl llt"~'lrl m tılyf'tl tıab olmıy .. n kU 
çlik llAııl:ır p:uıı~11 nt>llrııhınıır 

f:.ulenm1> telı 1illerı · 
• 85 ya~ında bir ln&ann yakı§:uı e\'. 

saf \'t: meziyeti taııyan klmsi?ll z be. 
kAr SC Ura maaşlı me:nur bir bay 
aynı va •ıfüırı taşıyan aall nllcden yn. 
§ile mUten:ıs p bir bayanla evlenmek 
ls\:e.nclttedlr. (Ciddi 11 )remzınc mU. 
r.ıc:ıat 

iş arry:ınlar 
• Eski tUrkçevt bilen ve ımıın def. 

terıd!II anlayan blr hukuk t!l ebesi, 
buauııı mUesseaeıerde, ıazctclerde ve 
ticarethanelerde öğleden sonra 14 den 
24 c k.ıdar iş aramaktadır. Hukukçu 
85) remztnc mllracaat 

• lstanbul ticaret llaulnln orta kı. 
sım ııoıı smıtında okuyan bir genç her 

• h:ı~ bir mUeascsede Lt aramaktadtr. 
Daklllo bilir. (Oçok) remzine mUra • 
caat. 

• Türkçe ve almanca bilen. da ktuo 
kullanan bir bay, ciddi bir yazıhane. 
de it aramaktadır. lcabında evtne dak. 
tllo itleri alablllr. (Ciddi> remzıne mu. 
"acaat, 

• İlkruektep mezunu, ltalyanca ve 
fran.aı.zca bilen askerlikle llgiıl olmı . 
yan bir g1?Z1ç I§ aramaktadır. (M.D. 
f'll5) remzine müracaat. 

• 23 Y&§mda. llkmektep mezunu, 
11.aan bilen bir genç 1f aramaktadır. 
Uı var mı?) remzine mtlraca&L 

• Llae mezunu, ciddi ve çalıtk-' 
bir genç . taha1lile mütenasip bir il " 
ramaktadır. (E.Y. Şar) remzine ıııO
racaat. 

• İnglJ.::cedeı; zayıt not alan ~ 
okul ve 1lBe ta.ebelerine (Le.ureııcl · 
Faucett) programlarma göre, uy"' 
bir fiyatı:. Uıgiıtzce denı vertımeJ<tl' 
dlr. İmlt.hlna olgun bir tekilde tt1' 
ıırıatılır. !Everyday Engllab) rem-' 
ınUracaat. 

• tdart ~!erde lhUsuı olaD fil 
bny; iş aramaktaclı.r. (Erkerı ~ 
zıne müracaat. 

Müteferrik: 
SATILIK ARSALAR 
* UıkUdarda Doğancılar vo..,I 

ba§mda, bozacının yanmdakl ~r .. 11' 
Kadıköyünde çarp içinde SöğUUOQ'I° 
me çıkmaz so!caktakl iki evlik •~ 
salıUkUr, İ&Uyenıertn Haber gueır' 
başmUrettlb1 İhsana mUracaatıarı. 

Aldırınız: 
A,atrcıa remlderl yutb old" 

k11yucularımıı.ın namlarma Jffll". 
mektupları ldııtebanemh.dea (.,.,,. 
tarı harf() bergtın •batıtaa öJ~,. 
kadar ve uat 17 den sonra aJdl~ 
lan, 

(Ayyıldız) (Pembe gUI) (Ki~ 
('B Y. 1\) (L.Y,0) (Y.Ş.ı (0,._-) 
CM.U.N.) (2,2,44) (F.F.) (GUJl'fl 
(K.N. Mchtapı lS.S.J tR.U) C~,01 
(H.K.) (C.M) (A.L) (B.Y. ı<•f'1 
cBahar) (Aslan> Cl!>mekll) ılll\ 
(Anlaşalım) (Ciddi) (l, şeııl<•:ı 
!Sezen 26) (Nadldıt 79) ıTtınll 
(M. 88) <Kütliphane) (!ııHi~rrf 
(Ayyıldız) 


