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Suik s.f · davası LAVAL 

azetecilerle umumi 
vaziyet üzerinde bir 
hasbihalde bulundu 

Yeni kabineyi Hariciye, Dahiliye ve Ticaret • 

istanbulda tesbit edilen şahitler 
6num··zde i celsededinlenecek 

kurdu Vekilleri izahat verdiler 

Uıı,. dinJoocn f&lllt.lerden Toros oteıi 
AIJ ~llk 

• 

?J.eı: aAşmn : - -...........-

Mısıra Dair 
Şimali Fransa! 

üzerine 
Havadisler 

400 inQ 1 lız 
tayyaresi 

tlUseyin Cahid YALÇIN Fasılasız akınlar 
M ısmoA e ki nn~n·ekil Aiı yaptı 

Mahlr Poşanın \Crllt:>n cm- Bu akınlar Ruslara büyük 
~ itaat ctmh·er·ck lmn~tmcı bir bir yardım teşkil ediyor 
t~''lr alması Yuzünden tevkifine 
11İllı!n görUldilh'il bi~ gün evvel Loıl<lra, 11 (A,A.) - B.B,C: 
ltıgJ-at hn,•adisteri nrru;mda ga.zr. Dün !tngirz tayyareleri şafaktan 
1.tlercse bildirllm.isti. :;\lih' er prl:- a.kşam'.ı. :kadar ,fasılasız · Şiına1\ 
~daı;ı bundan du) c1ogu can • nsa}'B. akınlar yapmış ardır. 

rntısını M!Sır hakkında türlii 1 Bu a!kınlara dört yüzden fazla 
~ili Jlropaganda.lıır yapmak sure- tayyare iştirak etmiştir. Bu a· 
~le haleve çalı.5ıyor. BUtiln mih- ~rnlar, Atmnnlan garpta, bir 
'~ • 1 • \'e ya.rdaklarma men,.op nUJ- milyon asker ve hava kuvvet e.rı. 
~olar nldıklıın emrı müştcre'ken nin yarını tutmağa mecbur bı· 
~thika kılktılnr \'e Mısır lfilerini rakıyor. 
ta ~ık gö t.ereeelı: surette neşri- Lun.dra, 11 (A. A.) - B.B.C: 

t1a hulunmağa. başladılar. Nevyorlctaki İngiliz hava komo· 
ıtı !ılı ır islerinin kar•:Pk gidip gtt- doru, gazetecilere yaptığı beya· 
el edlkinı filhakika kendilerinden natta, Al.manyaya yayılan hava 
~iyi kestirebilccdc kimse o- akınlarının. nihai taaruza zemi~ 
11g.__ • ~'ünkU Mısın kanştırmağa hazırlamak ibakmundan ebemmı. 
.\~raşanJar bizzat onlardır. İta!• yetli olduğunu söylemiş ve de· 
rıa: tadyosunun gfıya ttaJyan kay- miştir ki: 
t;· larından cıkmayrp da bitaraf _ Almanyanm sınai tesisatına 
ı ır .. rnenılcketten geliyonnu.. gibi taa.ITUZ edebileoclt yegane kuvvet 
\ '•ı:l'enın b:ı ~rinc atfederek İngiliz ta.yyareleridir. Y:aptığ~z 
1ı:~~ hir habere göre. l\lısmla hava akınları Ruslara bü~. bı~ 
'tt .,,un te\'kif olunıı.nlann sayısı yardnndır ve bunlaJa ikın.cı 
~11ll:ıaktaclır. Nnhas pa.,a mektep. cephe denilebilir 
'""'- kapam1 tır. Tevkif olunanlar L<Ylıdrn 17 (.A A. ) - !ngiliz 
·"l>ınd iki on u~ • · · =--1.: 

--<>--

Dfln, şab tler 
bAdlsenln mabte111 
salbalarına dair 

bfl~lklers ı anlattı 

Polonyalı !jahldin AıılmradıllU tcıuaş 

ve faallyetlerlnd<'n bahsettiği 
maznunlarda.n berber SWeyma.n 

( >0azıs1 2 ncfılc) 

Amerlk&n elçisi 
Vlşlclen ayrılıyoı· 

En mühim 
nezaretıerde 

Lavaı söz sabib\ 
olmak ısuyor 

1 ondra, 61. (A. A.) - B. B. C . 
Vişide resmen beya.n edildığıne. 

öre La.v:ıl yeni kabinc~·i kurmu§· 
lur. Yeni nazırların isimleri bu • 
~iin ne§redilccektir. 

Röytere Vaşingtondnn bildiril • 
dığine göre Viı,iJeki Amerikan se 
firi mnira.1 Leahy hükflmetlyle lS. 

tişarE>dc bulunmak için Vaşingto· 
!l'n davet edilmiştir. Artık Ame • 
rika • Fransa müna.sobcUeri mas -
'ahatgiizarlar tA1"8.fmda.n tedvir e
'lilC'cektir. Vlş!de beyan edildiği • 
ne göre sab-k Fr:ı.ns.rz kn.binesı bu 

(Devamı S Unl'lide) 
o~-

Nalla Vekili geldi 
Na.tııı. VekUl General Ali Fuat Ce. 

besoy, bu sabahki ek!!presle A.nkara.. 
dan §Clırimlze gelmiştir. 

Su. sahtekirlığı ile 
mücadeleye girişildi 

... 

Halktan beklenen 

ADRara, 16 (A.A.) - Btı§vekil 
Dolttor Refik S~ydam bcra.berle-

1 'inde matbuat umum müdüril Se .. 
ı:.ın Sarper o dui?u holde bu sabah 
halkevinde Ank3rn, !stanbul, A· 
clar.3, lzmir ve Balıkesir gnzeteci!e 
rini knbul eder~k kendilerile U· 

mumi vazi)'et hP...kkmda haabıhai
de bulunmuştur. 

Başvekil. kısa bir hitabe ile top
lantı sebeb'ni nnlattıktan ve hü· 
kümetin ta.kip etmekte olduğu si
yaseti gen~ hatlnrla çizdikten 
•·Onrn. toplantıda hazrr bulunan 
Dahiliye Vekili, Cümhuriyet hü • 
kiımetinin daiıili ~iyasetini izah et 
mi11 ve bi!hassa bu siyasetin tak 'ı 
ve tntbiki hu.cı'.lsunda hllkflmetlc 
gazetecil:!rir. muvazi bir yoldı..:ı 

( De,•amı 3 ilnclıde) 

Başvekil 
Refik Saydam 

Orduya vakfet'dği kıymetli 
emek ve hizmet senelerinin 

bir hatırası 

1 

Belediye, evlere getirilen iyi ıa mlblr· ı· 
lerlnln sakalara verilmemesini istiyor 

Belediye, mütemadi §ikl'iyetler 
ve tesadüf edilen va:kalardan b!r
t.akmı sa.ka.larm Terkos, K mkçe§ • 
me ve sahrmç sula:rmı iyi meı:ıha 
suyu gibi evlere bmı.ktı'kla.nnı 
kat'i olarak tesbit etmiş ve bu hal 
ile şiclde1li bil- mUca.deleyc. giri • 
t'ilmesi bUtün kaymakamlıklara ta 
mim edilmiştir. 

Belediyenin kana.atine göre bu 
eahtekarlığm başlıca şekli menba 
sıtlarr üzerindeki klll'§un mUhUrle. 
rin sa.kal.ar ta.rafından çı:kanlıp a
lınmak ve b'hthıre bu:nlarm eğreti 
bir surette Mi .su lmpları üzerine 
konultn!lSt şe'ırilnde olmakta.dır. 
Euna mAni obn.ak için suculann, 

dcpolannda ve bilhassa anı.Dalar· 
la mahallc a.ra.!a:rnıda. dolaşırken 
s.ık sık muayeneler yn.pılaca.ktır. 
Fnkat bu müca.dclenl.n tam manfı· 
sile muvaffak 013.bilmesi iç!n hal • 
km da ynrd1D11 liızımgelınektedir. 
Bilhas.'>3. her su gcliştC' damacana. 
lamı ağızlannm mwı.yencsi ve mü_ 
hürlerin eaksla.r tarn.fmdan alın -
mnsma meydan verilmemesi ha.Ut· 
tan beklenmektedir. 

Suyun hayattaki ehemmiyeti 
göz öııilnde tutularak bütün zabı
ta memurlıı.rı bu hususta. dikkate 
ve vaki olace;k şiknyetleri hemen 
nazarı dikkate almağa. davet edil
miştir. 

Matbuat Umum Müdürlüğü rad• 
;ro mecmua.smın beş:nci sa.y!Slll• 
k".h:-anuı.n Ttlıık ordusuna anne.. 
~an etmiştir. lçinde ıru1li müca • 
dele znmanlanna o.it birçok tari .. 
1'r reaimler ve değerli ma.ka1eler 
bulunan nıN:murula Başvekfl.iıniz 
RPfik Saydamın da t2.ıbib yarbayı 
ikeıı alınmış b:r fotoğrafı vardır. 
Savm başvckillıni.zin şimdiye ka • 
dar intişar etmemlş ve orduya 
vakfettiği kıymetli emek ve hiz_ 
met senelerinin değeTli bir hnt • 
nsı olnn bu fotoğr.ı!mı ıktibas e· 
diyoruz. 

Şimali 
Fransa da 
Kabinenin değittiği 

öğrenilince 

Alman askerlerine 
taarruzlar yapıldı 

Londra, 17 (A.A.) - B.B.C. 
Laval kabinesinin teşckkWU ll!n edil 
dikten sonra Bretagnc'dıı. izinli Al • 
man askerini nakleden blr tran yol _ 
dan çıkarılmış, Lllles rnıntakasmda 

da Alman askerlerine taarruz: edilmlf. 
tir. 

Ruzvelt 
Bütün otomobillere el 

koyabilecek 
Vqlngton, l 7 (A.A.) - Reis Ruz.. 

veltln bUtUn otomobillere el koymıı. • 
ama izin veren blr kanun teklifl Qya.n 
mecllslne tevdi olunmuştur. 

--~-n----

Dün geceki 
yangın 

---<>-
Şi,lide başkasına satılan 

bir evin 

Eski sablblnln 
öldüğü gön bacası 

tataıta tı-ıtb• a bcs es · na.zır, hava kuvctlueri dün ş~ 

\~·~dı~~ be:: uyan ve yüz We· =~a~~~~r:~~ev~i~e t:: Filipinlerde -·•ıaı ko·· miri . .:: .. ·:::,.,".";';:~.=~=.~:': 
l'.lt gıllz asken p:ısalanndan A- esnasında Bost.oıi tipinde bir J d IW& sinde 259 numaralı Uç kaUı. ahpp 
~:~IRl'i bir aralık Mısırdan ~- bomba uçak filosu Ha.vre'a ka· aponlar yeni en ve yağlıboya ev sant ll,5 da birden. 
1<aı;n teşcbbü Umle bolnnmuş. ya. dar refakat altında bulundurul_ bire alevlerle sanlnrnk yanmağn bil§. 

"tıı":'r's \(" ort~an kayholmu.~to. muş ve burada elektdk santr.ııı • k çıkardılar Beledı·ye 2 ·ı 1· ·ı k.. lamıştır 
ltt gozctel~n. ~U~U~. ~?galiz• ve doklar bombalanmıştır. Çün· as er mı yon ıra 1 e O· Vaziy~t derhal itfaiyeye haber V<'. 
'llti~fındnn oldiırUJ<higunu uzun kü hareketler hakkındaki rapor- .. • rllmi§, ancak evin Ust katmı tama. 
~ et.tekrar. tekı:ır itan etmek· lar tamam olmamakla beraber I. ondr:ıt 11 (A. A.) - Japon.• mur sıtokları vu•• cude getı•re- men ikinci ve birinci katları da kıs. 
eıillt ~ınmc~ı.,lerdı. Sonra Azl~ beş düşman av uçağının tahrip lar, Fillplnlerde Tanay ve 1~~·-0 men yandıktcı.n sonra sl:lndUrUlmUş • 
~lu, linin sag oldoğu meydana edUdiği ve iki lngiliz uçağının aıjabmıa f'ekiz nakliye g·)'JJUSıle rek ta • 1 k tur. 
,. Propagıı.uda ma.ksadlle ha- ksan olduğu 'bilinmektedir yen~den 83ker Ç~ıımI§lardrr. ~; nzın satış arı yapaca Yapılan tahkikat neticesinde evde 
ott. t~ bo kadar mognyir iddialan no · regıdora şiddetli h:ı.va nkm ı kiracı olarak oturmcı.kta olan Cemal 
'ıı..~fa çıkamuı.kta beis göm1lyen k devam ediyor. Son 30 saa.t. ~11: Haber aldığımlZa. göre, t.,tanbul şehre kUlllyctll miktarda mangal kö. adındaki doktor dlln ölm~. bu sıra. 
lett tılal'ln birtakım tevkif haber- BerllD, ele triko fl.3 dlişma.nm a.tcş kesafeti }ıjSSe belediyesi şehrin könıUr meselesini kö mUrU getirtilecek ve depo edilecek - da da bacada kurumlnr tutuşmu;ı. 
~ icat etmeleri pelc hafif knlır. trenle Romava <hlir derecede ~. kUnden he.iletmek için esaslt ~tklk tir. söndUrUlmU§tUr. Fakat ateş iyice b'18 
~ 't:._r propagandnsmm bM alı5- ~ <>- ler yapmaktaydı. Son günlerde netf Belediye şehirde kömUr fiyatı yUk. tmlmayıp için için yanarak gecele. 
"'b~!>I Yalan yanlı ncsrjyat ec· baAJaaıyor A ı· kada celc- •n bu tetltlkler İstanbulun k~ : seldl.ği zaman tanzim satışma geçe yln evi tutuşturduğu sanılmaktadır. y-: ?'C:rnJekctler efldin omumi• 11 mer mtlı meselest lle çok Yllkından atl cektlr. TUccarlar da kömUr getirip Evin sahibi doktor eCmaldlr. ~.c. 
tııc l u~de tesir yapmaktan ar. Bu hat ltalyanın en cenup k il ka.dıı.r olan Ba§veklı Refik Saydarnu: satmakta serbest oıacaktır. mal, evi kısa blr zaman evvel Kara_ 

\> el,, kalnustır. noktasına kadar inecek Şeker vesi a e ~l~lnden geçmiştir. Elektrik idıı. Maden kömUrU satışı da Etlbank kin adında birisine satmıştır. 
k - "1n.ız, Mısırda. içten iÇe birt.'\- Al verilece res n n bankada bulunan iki mlıyo~ tarafından yeni bir programa göre Vaka etro.fmda clıemmtyeUe tah • ::?' ~-h"""·ler ""pılmalita oldu""ı Berlı"n. 17 (A. A.) - mali n lirası ııermaye olar k k • .., -. ''" ,,_ 6 • , a ullamlar~k tanzim edilecektir. klkat yapılmaktadır . 

....,_ d M:tinih yolu ile Ber ·nı \"a,,in..,.. ..... n 17 (A. A.) - Hu- -------.....::..:::_:==.==___:::::::.::__:::.::::=.::._ _____ _;._::::::_~::.::=.:=::::.-----
'\" ""'ICbilcrin ellnc'le oyuncak ra vosu, bir d ,., ..... ...., 
ı~~rıe dU5eJ1 bu safderun , eya Ro~ya bağlıyım elektrikli .. e l.iımet, Birleşik AmerikAda. hafta. L d 
lan, "tC1'Slz kimselerin l\lıSlr vn- :miryolunun silra.tle ynpılmdması ~i~ dn a<'lam beşma Y3.:m1 ı:brelik şe• 1 on ra elçimı"z Genç b·ır kadın at 
ltaı ~kında itimadı ortadan Almanya ile ltıılya 3J'QS a kcr Ye<1ik.alım dağrt.Jlacağmı bl:• . . h b 
ııs'lll'a.cak bir ha\'a yaratmak hu. anl~ma.ya va:rrlcliğmı bildinn~ • ~;1~ M~dinnl§tir .. ~ekerin '·e..qikayn l lngılız a er!er n~zırı Rauf 
I~ llıııJa nıe 'um bir rol oynadık- tedır. Bu yol Romadan sonra t~'>ı tı.tulına.st ışı bu ııy iç111dc Orbay şerefıne hır ziyafe .. : kaçırırken ya a andı 
\~ ~llhakkakttr. Vntnnlannı sr. tnlyan yanm:ıda.•;ının en cenup '1:-sshyqcaktJr. verdi 
~(!I fısır miinc\'Yerlcrlnln bu mt• nokt.s.sma kadar uzatılacaktır. - -o Loııdra, 16 ( A A ) 1 "lt • 
ı'lzı~de J;ayet hassas ve uyanık • MALTA Haberler Nazırı ·B~a.cken n~,~~ ..., 
ıtı,~nacaklarmdıın hi~ ~iiııhc et- ra \'e l'ahslyctlere men'iOP glbı • • ye büyük elçisi Rıauf Orbayı ka 1 Zah·ıde Sarı yerde b••ldugu atın iistüne 
'~ , z. ÇUnkti ayı itlbariylc pcl• gö-.tennelcri ,.e onlar namma fan· Sakin bir gün ve gece geçırdı bul etmiştir. Elçilik erkfuunın d ~ ıı 
~lln~:1kıyrnct itibariyle ııck cfü<;. ı~yet yap°"!'k i.~eleri ı>ek mn• Londra, 17 (A.A.) _ Malta, ha~ bulunduğu öğle yemeğinden son~ ti d d09 t 1 k d 
~~ ~lllla_klan m?h.nkkak bulunan hım olan hır hılc.dır .. Buna daha vanın bOzukluğundan sakin bir gUn ra sinema sa~om~na geçilmiş Vf' a a 1 ve or na a açır 1 
11., "e eb,ı filctIPrının, bu hamiyet- başlangıçta nlha3et \:enne~. §~· ve ece geçirmiştir. Birkaç keşif tay. Türkıyeye aıt fılmlerle İngiliz 
PClcle • b. ansız nnsunın yaratabilc· ıJ~·etlno <iahip. m~nfn.atıerlnı mucl g sinden başka ada Uzerinde hiçbir harp gayretlerini ve ordu ve do
lııttt tı htııursnzlı~ ''<' kararsızlık rlk. ,·ntanse\'er bır ~lısırm me,·cut yare i ··rn ı ti tn ""'"nma· manevralarını ve tayyare-

ıa, M 11 - b" t hrll I ri Alınan tayyares go nrnem ıı r. • ,_ 
ıı"~nn ısırın n1enfıı.:ıtine hiç cfo o .ı n.ı,:ıınu Vf! C"('De ı " a < e n~ kıralı, Maıtıı halkının bUyUk cilerle maden işciicrinin rahc:ır:ıa 
lı:ı.ık olmıynca1ctır. Bu adıımlnrın 1 hır·'JJr zaman Alet te .dl edemlye- ı glltere t kdl d J rj \ ı tesbit eden filmler gösterii 
1qn ara ıncla t.nrartnr toplnmak ce~ini hcrkec;e inanclırmak Mısll' kahramnnıığını, a r:'1 a aya 

0 !r:.ı -
' kendilerini yüksel< makamla- ,·atanscverlerinin vazlfe.<iidlr. haçı ni§anmı \errolşU · ... MS .. ır. 

Fakat telef onla haberdar e.Wea 
andarma yoi keserek samm. y~k)..1411 
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suikast davası 
Dün öğled n sonra dinlenen 

şahitlerin anlattıklar1 
Ankara, 16 (llu u i) 1 turdnğwn odada oturmak üzere 
Öğleden oonra saat 14,15 ıle r.crber ~Uley:ınnnı getlrCi. Ben ilk 

{;ahitlcr.in dinl<'nmelerine dc,·anı deh '>hrnlt SUleymam bir milştcri 
clildi. EvvcHl AU Çevik dinlendi. olank burad'l. ta.n·dım. Süleyman 
Ali Çevik Toros oteli kapıcısıdır. sabah <'rken glder, nkf!am geç va. 
Yemin ettikten sonra anlatmaya kit gclrdi. ArllSlm içer, zevkJ, se
ba§ladı. falıııti bol bir ndamdı. Srkı bir 

---Omer ı Şubatta bızim otele dostlu~muz fnl:ın yoktu. Selam -
geldi ve ayın 20 sine kadar otel· bşırdik, o l:adar. 
de kaldı. Ak§amları ekseriya G.7 Bir ı;iln Güneş berber B&:o:ıa • 
de gelirdi. ~ gece bekçisi oldu· r.ım öntind"n c~çiyordum. SUiey • 
ğum iç!n onun otelde nasıl yaşa· m;:n c:ı.mı vurar:!.k beni durdurdu. 
dığmı bilemem. Yalnız hep gazt• Ban~ lstanbulda-ı bir arknde.aı gel 
te ve.> kitap okuduğunu görUrdUn:ı. diğin' eöylcd ı. Birkaç gün ben,m 
Basan sinemaya gider ve sece1eri odad'l kalnb;Jmcsi iç'n benden mU 
11.30 da geUrdi. Onun otele gi - :;r.ade istedi. Ben de onn cevap c.. 
rer'ken ve çıkarken elinde bir pn• Uırak ev s:ıhibı ile görüşmesini 
ket veya ça.ntaya ra.alıı.rdım. Hadi. söyledim. GecEI eve geldiğim za -
senin vulruunu heni polisten ~a - man bir de baktmı. ki, odaya bir 
ğirdı:klan z:ıma.n öğrendim. Kara· ya.tak sermi.'J]er, ben E<ınnıdan fo
kolda ondan arta kalan ay&kkaıbı• tllğrafmı gösterdlk lc>rl Ömer de 
lan görilnce ömer o?duğunu öğ - orach yntnralunış. Dikkat ettm. 
rendim .. ,, Sü~yman nrltnda~ı Ömerc Ömer 

Re's ömerin fotoğrafını göste• diye değil, lsa, Hiso diye hitap e· 
rcrc.k Ömerin bu olup olmadığını aıyordu. Neden ve ni~ın Ankara. 
!!ordu. Şo.htt Ali. fotoğrafı görilr ya geld iğini JAyıkiyle işitme~ -
gönnC2: : tim. Şuba.tm 5 veya 6 ncı gUnü :-

- F.vet Ömer budur ecvabmı eli, Ailemin ynnma 1stanbula git• 
vl'.'rdi. Bn!jk~ malümntr olmadığr. tim. A\"detimc1e Ömerln de odn • 
nı ilAve etti. dan çıkm gitti!;'fni gördüm. Ara • 

Maznunl:ır, Ali Çevi~in ~ade- tlan birkaç gün daha geçti. Bu ve .. 
tine bir diyecekleri ..ılmad!ğmı söy• kanm na.s:ı olduğunu gazetelerde 
lediler. ckudum. Bu smıdn SU!eymana 

POJ.tS KAZJ.MIN 1FADESt 

Bundan sonrn polis memuru 
J\lı.zım Özdemir dinlendi. Kl\zmı 
Üzdcmir mruınunlarm hiçbirini ta· 
lırmıyor. AtmıbnJığı veya dilşmsn
dığı yoktur. Yemin etti. Şunlan 
söyledi: 

- '\'nkn gilııü, Kavaklıdere 
noktasında bulunuyQl'dum. Fon 
Papcn ve kıı.nsı sn:ıt 10 rnclclele· 
:rinde ~ya, se!nretlıaneyc <loğ 
ru iniyorlardı. Bir.ı& sonra kuv • 
vctli bir gil.rllltil oldu ve b'..r dı'.
m.ıın yflkaeldi. Ne olduğunu anh
yan:wn:ştmı, Papen ~ı"sı ye • 
ra yuvarlanmıv1a:d('9"~• lktılar, 
ilStlcr·nı başla.rmt eiDl"r!n!r \'e bir 
nrabfl~'l binerek 8efarcttianeye 
dogriı gtHher. 

V:ı.l\w mahallin r-- - ":mdM -
lar:n r it~ik. tnhkik.ı • .ı • tadık. 

n <'is CJahide sordu : 
- Romba Fon Pa.penin önUnde 

mi patladı, arkumda mı patladı. 
- Öntinde patladı efendim. 
- Nereden biliyomun? 
- GördUm de ondan. 
- Başka bir kimseyi buradan 

geçerken gördün mü? 
- Gördilm efendim. !lti genç 

kız b:ı.caklarmdan yam nlmışlar • 
ör, bunları .Mareşalin oU:ımobili ile 
kn!dır<1 ıla.r. Bu genç kızlan tanı • 
;>oı u:n Ba.5ka kimseyi görmedim. 

Müdcleinmunıinin arzusuna u • 
)an hilkim tekrar sordu: 

- Ru noktada uzun Z.'lJnnndnn 
beri nöbet bekler miydin! 

- Boklerdım efendim. 
- Fon Papenlc kansının her 

gün bu saatlerde gezmeğe çıktık· 
lıınnın farkmdn mısm? 

- Çık:uinrdı cferulim. Baza.n 
spor elbis~lNinl giyerler, yaya ge 
ze>rlt". bnan dn otomobille lir ge
zin ti \·aparlnrdı. P:y.nr gllnleri 
&ezdikler·nı .. ôrmecllın. 

- Bu Ynkn gününe yakın ı;Un • 
lel de Ömer To1mdı gördün mil? 
Fotoi:'T tfına bak da s8yle b:ıkabn. 

R~hlt polis Kazım fotoğrafı tet. 
kik ederek: 

- Hayır, hiç görmedim, ceve. .. 
bını verdi. 

Re:s !"orgusunn devam etti: 

blr diş nğnsı arrz o1du. Dehşetli 
ıstırap c;okiyorclu. Batta Uç ci!şini 
çektfrd!~ni söyl«"Cli. 

Şahit Maruf ilive ,..tti: 
- Eğer b:ı :ı<l:ımm böyle bir 

f~Yle alCıkB.lı olduğunu bilsrıydim, 
onu !ıllkQ.mete haber verir veya • 
hut linç ederdim. 

Sü1eyman söz nldı, Ömc.re İsa 
vo Hiso demesinin sebebmi blr 
k:ısta mmun olmndığmı, memle -
k ctu> öyle denildiği için bir alış • 
it ınlı:k ese'ti olarak oyle söyledi • 
~"ıni, Marufu da bir baba gibi Be• 
.ip hUrmet ettiğini bildirdi. 

Maruf şchadetlndo SUleyman -
dnn sefih, zevkine d~kUn. gcec -
lerl ~ve geç gellr, diye bahsebnf99 
ti. Bu eözl<er SUle~-mana dokunmuş 
olat-31<. ki SUle)?Mn: 

- Ben anı.sıra rakı içerdim, fa. 
kat Marufun dediği gibi öyle fazlıı 
sefih bir adam değilim. Dedi. 

Reis SUleymana cevap vererek: 
- Onun ZU!'.n yok, oğlum. 

Ma.nıf senin orasıra iı,:tlğini ve 
zevk yapmnsmı se...-erdi demek isti 
yor. Hem ne zarar var. İçip de bir 
rezalet çıkarmadıktan sonra. 

Bu ifadeye de mP.znunlar bir 
rlfyeceklerl olmadığım 5öylediler. 

GCL1ZARI~ İFADESt 

Bunu miitenkip Lozan aparlı • 
manmda btr daireyi kiraya veren 
Bayan GiHlzal' Gökçe rlinlend1• 

Gülizar Cök<'e 50 yWjırıda ihtiyar 
bir kadmdır. Yomin etti ve bildik
lErinl '}l)yle anlattı: 

- Bir cuma gUnU SUleyman 
b:ınn. geldi. Beraberinde bir çocuk 
getireli. Bu çocuğllll Ankarad:ı. bir 
lf: i var. Mü"aade ederseniz burada 
benim yanımda kalacak. Oda ar · 
kadaı;un Maruf da ona mU533de 
etti, dedi. Ben de mUsaade et.tim. 
Adnım t>mer old:ıi;'Wlu sonradan 
::nladığmı çocuk Anka.raya lstan• 

- O beni tanır .. kcndlıılno te ekkU· 
rtı geldiğimi ııöyle.nıını 

mzmet~l lcoprak ~kata çıkh ve 
biraz fi-Onru .> rrlere kndur ıtuerek 

dll..'ldU: 

buld:ıki Türk t.al~be yurduna iJl' 
mek i't.n geldiğini söylüyordu. 
D:ıhn. sonra Partiden mecburi biz· 
met teklif ettllderj için reddetti
ğini bildirdi. Ömer evimde 1f giln 
knltlı ve daha sonra <:rkıp gitti. 

Reic; SOrmtlğB t>aşla.dı: 
- Pımslyon ücreti olnrıık O 

ıner sann bi";" para filan verdi mi? 
- Bir defa ilci bir defa da iki 

buçuk lir.ı o1mnk Uzere eeman 4,5 
Hm parasını aldnn. 

- Elinı:le b!r çanta filnn gör· 
Jiin mil? Pansiyona böyle gelip 
gitti~i \•nki m\ydi! 

- Evet, ufak bir ce.ntası \'nrdı. 
f'nkııt Uıbii i~lnl açıp ba.kmaclm1. 
Ömer sabn.!<1an kı:ılkm:ız, öğ' eyo 
.foğru kalkar, odad'.Ul çıkar gıdcr 
ve nksamlan geç vakit gelirdi. 
B.r ı:ün de Süieym:ı.n Omerdcn bir 
kazak mukabilinde 2,5 lira aldığt 
nı söyledi. 

- Om~rin 2,5 tıra gibi az bir 
paraya ihtiyacı var mıydı? 

- O k:ıdannı bilmiyorum efen. 
<lim. Ban:ı bunu Süleyman söyle • 
di .. 

Bunun üzerine SUleyman l!Öz 
~stcQi ve bir gün ~,amnşır yıkana -
cnğı m-:ıda ken~lnin Gilliz:ırdan 
Ömeriıı mendilini y1k:ımasmı r!ca 
ettiğini bildir<li. Ve şahidin bu 
noktayı sükutla ~tiğinl beyan et 
ti. 

Ş~hlt Güll7.ar: 
- Ömer diye bir adam hatır

lamı)·oıı.un. Ben onun mls:Uirini 
- ~nait - diye tanırdnn, de· 
dJ. 
~un üzerine Kornilofn bu be

yan:ıt hak.'ltında ne diyeceği soru:
du. 

I<oml!of: 
- Fansiyoncu GUliza.r Gökçe 

evine gelen mfiştcrllerbıln klmler 
old'.!ğıı hn.~kaıdn polise.> haber ver. 
mek mecburiyetinde midir, değil 
mid.İ!'. Bunu öğrenmek istiyorum, 
eledi. 

- Bugüne kadar böylo bir hn
ber vermiyordum. Fakat bu hldl -
~cd~n tSOnra ınt\ll her -gelen hak -
kJnda PQlis~ bir .. beyanname vı::r • 
mekteyim, cevabmı verm. 

Müddeiumumi Ccmll Akay söz 
istiyertat: • 

- Bayan Cülizar bu hô.dise • 
den evvel paneiyoouna ge~n mı. 
.. .ııfi;:-Jcrin ltim olduğunu bildfrme
füği i~in ikinci ağm:eza mahkeme. 
sinde muhakeme edilmiş ve mah· 
1 ftm da olmuştur, dedi. 

Maznunlar ba,ıcn bir diyeedtlc· 
r= olmadığmı söylediler. 

AHMET KALININ iFADESİ 

Bundan sonra. Ahntet Kalın din 
l ı:?ndi. Ahmet Kaim Yenişehlrde 
berberlik yapmaktaydı. Süleyma .. 
,,! tanıyor. diğer mW'J'\unla.n tanr. 
mıyor. Yemin ettirildi ve oehade
tine mUracım.t ~dildi. 

Ahmet Kalm dedi ki~ 
- 1stanbuld3.n Ankarayn gele. 

rek B rlik h"rber salonunda çal~· 
maya b:ışlc.dım. Süclymanı da ora 
da gördüm. Bir glln Süleyman tey 
zesinf görmek için htanbul& gide. 
c~ğini bize N>yledi. Hatttı. bir de 

(Devamı 3 üncüde) 

Adanada buyuk 
ekim faaliyeti 

2 milyon 362 bin dekar 
aruiye hububat ekildi 

Ads.nodan blldirlldiğine gorc, 
yağan yağınurlsr çok faydalı ol • 
muştur. Şimdi, havaların ekim 
yapma~a elverişli olmasından fay. 
..twna.r çütı,:iler..miz, gerek pa • 
muk ekimine. gtrek ya.ılık ziraa~e 
::ıüvllk önem '' hızla clevam et -
:n~1-<~f'dir. Mart ~mdalci soğuk • 
!ardan \"e bunu talrip eden Ceyhan 
ııPhri feyezanmdan ~rar görer. 
ekili tnrlalarm ç<..ğu "Ökülerek ye
niden pamuk e1dmi.nc ba.slıınmış • 
hr. 

Bu mev~m i~in J>3muk ,.kim a
lam 110.000 dr:kar akala, ROO.OCO 
dekar ycr!i ve 900.050 dekar d:ı. 
: •. !cvl:ındtlır. 

Bıl ~·ıl bütiln 'ilfıyct içindl' 
2.63?.300 dekar buğday, arpa, yu• 
ı.,f. çavdar ve mah'fıt ekilmiştir. 
Dımun l.1~2.000 dekan buğday, 
820.000 dekırl arpa, 525.000 de • 
k:ın yulaf, 104.000 dekan mahlut, 
1300 dekarı da çavda.~ır. 

iaşe MGıte arlı ı 
et ı,ıaı llalleUI 
Anliara.den bildlrildiğ:ne göre, 

iıışe mUst~lığı, et mceelealni 
hnl için baş'..a.d ğı tetkik· ve hazır
ılklannı bitırm!ştir. Eskiden d! • 
ğcr villy~t'ere sevkiyat yapan 
?ıiersin ve Et'ZUrUnldald iki te -
§-OkkUI, ~ket haline getirılercJc 
vilayetlere kasaplık hayvan ı;ev • 
l:edeceklerdi.r. Bu §irlr:etler nıani 
ihtiy.,ıan da. ~lıyacaltlardır. 

Korkunç bir cinayet 
Bir ana, evladmı bir çok 

parçalara keserek öJdürdü 
Ad.anadan biJdh:ildiği.ne göre, 

Ceyhana bağlı TUrk Şükrlye kö
yünden Süle~man km Fatma, 
~yr:.ıneşru bir kız ~uğu doğıır. 
mq -.o WıH~lnre•de m-~ 
1.Ur. 

Yapılan ta.lilöldit neticesinde ço 
cuğun cesedi. kaf asmın yarısı ve 
burnu kopanlmış 11;.r halde bu -
lunmuştur. Ca.n:ı.var yürekli ann 
yakalanmış, adliyeye tc-slim e:Ul .. 
m!!1tir. 

Bir kadın cesedi 
bulundu 

Çatıadıkapııla orla ya lı, gtızeıce 

bir kadının cescdı bıılunmu§, adliye 
doktoru Hikmet Onat, cesedi muayene 
ederek morga kaldtrılmuına !Uzum 
gösterrni§tir. 

Orta tedrisatta imtihan 
hazrrhklar1 ba§ladı 

Orta tedriaat mUcsseselcrint.n ım· 

tlhan bazırlıklan bn§l&mı~tır. Her vt· 
ıtıyct kendi talebe mlkdarma göre 
lmtlhnn komisyonu hnzırlamaktndır. 

Bu komisyonlar VekAlctln tayin edece 
tı imtihan gllnlerlndc okullarda fa. 
ailyete geçeceklerdir. İstanbul vUAye. 
U orta tedrisat imtihan komlayonla. 
n tcsblt edlimcğc b:ı§lanmı§ttr. 

- Yine o sırada blr otomobil 
falan ~cı:ti mi? Bun fardan kimse 
in ip kııC'tı mı, böyle b!r !}ey Jııı • 
tlrlıyor mu!Un? 

- Huyurunuı:.. lıuyunınuz.. 

ıfü:met~·I ycıl gö tenli, TemuçlD &e. 
rıis bir mr.rdİ\ enden U t kata, oradan 
da ı:oh: zarif mobl13csi olan bir aalona 
girdi, 

Temuçln bu t.esadilfUn neler dofu. 
racağrnı bllmlyurdu. Sadece gen9 kru 
teşekl•lir etmeyi bir insanlık borcu bU. 
mi tL 

·48· 
- H . yır, hiçbir otomobil geç -

medi ''e l:imsc>)i de kaçarken ve
ya )iırr r~en görmedim, dedi. 

Prı11~ Kılz:nun ifndcsl hakkında 
Türk maznunlar bir diyecekleri ol 
:madıı;ını söylediler. Yorgi Pavlof 
pathynn bomba ile Fon Papen a· 
rasmdalı:i mesafenin ne kadar ol. 
duf;'ltnu sordu. Ş:ıhit: 

- 15 • 16 metre diye cevap 
ver<ll. Ve polis noktruıı ile yine 

J atJJyan bombe. srıwndaki nıesa -
femn de üç dört yilz metre kadnr 
oldtığunu söyledi. Bundnn eı:ınra 
nıanıf Onur Kaya dinlendi. Şahit 
Maruf Onur Kays. dinlendi Şahlt 
nıöıihnt söyledi. Yemin ettirilerek 
r:ch:ı.dctine mtir2Caat edildi. J.faruf 
nnlatmnyn ba..3}adı: 

- Benim ::ıilem lstıınbuldndır. 
Ben Anknr:ı.da b:ıy:ın Gülizar Gok· 
çenin Loaan apıart:ımanmda bekılı• 
lcnn ikamet etmekte olduğu b:r 
dairenin bir odll8Ulda otunıyorum. 
E~nim yananda. evvelfi bir orman 
ın~munı vardı. Sonm o gitti. Blr 
güın •ba vnn • i"..liıl.:.-..Gök ben' • ,,~,~~ çe un o. 

Çfnli luz ulono girer girmez. T~ 
milçln iğildi: 

- Beni ölUınden lmrtnrdını7.. ıılLO 

tc~ekkür etmeden geylp gidemedim. 
Rahat ız ettiğim için beni attccllnlz! 
dedi, 

Genç kır. ı;Ulcr ytlıle kal1!ılııdığı Tı>. 
nıuı;'lnc 3 er gii terıll: 

- G~mı, olsun. Gerçt'kten bir U. 
lüm tehlikc5l atlattuı~:r.. Jıunıı bizim e. 
vln ldrcmltlı>rl ebe:, oldu .. Heıı dı• ıılı_ 
den af dilerim. 

Sonra gUlercıf il ,.e etti: 
- ~·abancılnr Şaughayda giineııtcn 

kııçmınnk için dalm:ı dnm '"C saçak 
nltlnrındaıı .) UrllmP~ ı t<!rdh edcrll•r. 

- ll•n dalma ort~dnn giderim anın, 
bugU:ı ıını.ılsıı dalmı ım, ... 

- S!ı; nel'C'li iniz.'! 
- l\longolynlıl ım •• 
- Çoktanbrrl şrlırlmlı.de mlalnlz ! 
- Huyıt. JfeııUz il•i siındUr. 

- Çoli 3cnL 

-

Geuç kız ellerini blrlbırıne (arptı, 
İ~rlye bir biz.metı:ı ıı;lrdl. 
Genç kız hizmetçiye: / 
~yg-etlr .. 

De.dl. Temuçln: 
- Zahmet etmeyin! • diye ee.~·ap 

verdi • çayda.ı1 önce ıılıl mnrmak Is. 
terim. 

- Çay relaln de, tanıtırım .•• 
Hlımotı:l çıkar ı:ıkmıu:, 'J'cnıuı:ın bir 

ha111T koltuğa oturdu: 
- Klrcmıtıcrin tıaıımu dll,ercğtnf 

düşiind~e tüylerim Urpertyor, •lln! 
- Germll olsun de-etim ~·o .• Uztume. 

yüı! 

- Hayatımı ıdr. k11rııırdın11~ Bu 
ll1ilğlnJ~ ömrüm olduk~" unutmıya. 
catım. 

- ~nim kim olclugıırııu öğrenmek 
lstiyonuııuı. defi! mi'! 

- l;iüpbeelr.. ~nl ölümden kurla • 
rnn bu büyilk ,.c mU~fik ınunı l'lbet. 
te tnnım:ıJ< isterim. 

- Ben, hlr zengin ktzt~ ını. na bam 
blrkııç g1.irı cn·eı Xanklnf' gitti. 

- Ç<ıl\' kalac:ılc ım orodJl '! 

- Bıelkl bir ay, 
- Ne yauk. B&buızr da tunôıt.k 

isterim. 'l'• anneniz'!, .. 
- Babam Nanklne annemi götUr -

dü. Orada bir oo,ka kız k&rdeflm var. 
Yakında ÇO('U~ doğacak. Annem o 
kızının yanında bulunmak lstedl. 

- Demek ki alz bu kocaman kôtk. 
te yalnız kaldınız 'l 

- Hayır. 'l"alnız dl'jillm .• U!llk~ 
rımız, blzmr.~llerlmlz \.-ar. 

- Xe do olım yalnız aayıbrıınıL 

Onlar nihayet alze yabancı klmıtell'r. 
dlr. 

Genç kız o kadar irindi. o kadar 
tatlı konu u~·ordu ki •• Tenıoçln kalk. 
ınak istemiyordu. 

Çaylar gelml:;tl. 
Kar,ılıkh oturup tçmcıtr ba~ladıtar. 
'rcm~ln dayanamadı: 

- Çok gll7.elıılnlz.. çok urlfılnlz •• 
ho~·ıc ne~e ve t?ğlcnec kayaalı bir te. 
birde "9Sl~ mi yqryorıımaas f 

('inli kı7. onüoe bakarak stlJUmlecll: 
- Evet. fl«okArnn. F.vlenmr.le de 

hiç niyetim .) ok. llotlıııı.lıfını bir dı·. 

Ekmeğe karıştırı
lacak mısır 

Bundan böyle halita 
deiirmenlerde yapılacak 
ve ayrıca bir muamele 

vergisi alnmuyacak 
Ekmeklik balitalara konan yUzde 

20 miktarındaki mıaır uııu yüzde ona 
indll'ilml§tlr. Mwr unu, b&dems, de_ 
ğirmenlerde ekmeklik una. karıetınla 
cak ve bunun için de ayn blr mua • 
mele vergi.il almmıyacaktzr. 

• Mısırçarşısındaki 
alemler 

Mütehas~ıslar tadilini 
lüzumsuz buluyor 

Muıırçal'Dıaının kubbeSI Userı.ndekt 

alemlerin vazıyetini tetkik etmek U· 
zere arkeoloji mUzelerl mUdUrll, E't'. 
kaf b&f mimarı, mUtehas:na mimar ve 
mllhendl.aler tetkl~uı.t yaparak rapor 
verml§lerdir. Raporda alemlerin duru.. 
mu ıu eekllde teııblt edUmlfUr: 
"- Mıaır çaroısınm kubbeleri üze

rindeki alemlerin vaz.ıyetlnln muarene 
ve tetkiki için, mahatllne giden heye
Umlz •ulyeU qağtdakt şeklide teablt 

etmııur. 
1 - Gün yerl,rine konmll§ ve ko. 

nacak olan bUtlln alemler, ııekll ltlba· 
rlyle eski.sinin tamamen aynıdır. 

2 - Bunlar, çarıınm orljlna.lltc.alnt 
muhafaza etmiı oldutuna göre, alem· 
ler Uzerinde her hangi bir t&d!lAt le. 
raımı icap ettirebilecek bir aebep g!S. 
rUlmemtıtir.,, 

Oniveniteli~re sinemalarda 
tenzilat yapılacak 

Unlvcrıdte ta.lebe3lnden bir heyet 
vall ve beiedlfe reist LQlfl Kırdnra 

müracaat ederek, alnemal:ırrtn t.alebe 
için tenzllAt fstemf~crdir. \'o.ll mUra. 
caati tetkik ettirecektir. Şimdilik 2:!. 
80 kuruş arasmd& bir tcnzlllt yapıl. 
muı lmkAnları temin olunacaktır. Bu 
bwıwıta tetkiklere devam edilmekte
dir. 

Y"unani•tandao. setiriteceJC 
çoçuklar eski Balıkçılık 

enstitüsüne yerleıtirilecek 
Dumlupmar vapuru ile Yunanlatan.. 

dan getirilecek olaıı çocuklar 1ı:ın 

MUnakallt Vekllet!De alt olan ve 
vakUy~ b&hkçılık enstitüsü oJarak 
kullanılan Baltalimanmdakl bina tab,.. 
8'11 edllmi§Ur. 

Kızılaya devredilen bina, me%ldll' 
ldarenln tara.tından bu maksat için 
hurrlanacaktır. 

Ergani tahvilleri ketideıinde 
ikramiye kazananlar 

Ank:ır:ı, lG (A.A.) - tkrnmlyo 
li ve yUzde beş fa.izll 1933 Ergani 
Jshkrazx tahvillerinin bugün yapı-
1:\.n keşi®.sinde şu numaralar ka
uınmıı,tır: 

186979 Numaraya 80,000 lira, 
138501 numaraya 115,000 ılra, 1lfı76 

numaraya 3,000 lira, 109561 numaraya 
3,000 lira, 185680 numaraya S,000 lira., 
24321 nuıxıaraya 909 lira, 28~ zıu 

maraya 909 Ura, :ıs!St num:ıraya 909 
lira, 6064!1 numaraya 909 Ura, 77279 
numaraya 909 Ura, 156658 numaraya 
909 Ura. 

likanlı y:ırclr. O 4la J>eldlMledlr, 
- B·ıraya g"elml,yecek mlTt 
- Bclkl bir yıJ •OIU"L· 
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HAl)iSELE~ 
'l'ARIH 

Dl1111uıann 
leaa1ı•ıanadu 

sakıamaam çaresi 1 
Bir yerde okum~turn; ıirndi 

hatırlamıyorum; hatırJamağa da 
lUzum yokt•Jr sanırım; ~but 
sömür: ''Ü::ümü ye de ba.ğmı sor
ma!" Bununla beraber yazımın 
de\ amınca aklnna gelirse yaza. 
rırn. 

Okuduğum fıkra şu idi: 
Habe.c; imparatoru ve hu dün· 

ya harbinden şimdilik en kR.rll 
görünen Haile Selis.iye, birk&Ç 
sene evvel ltalyanlarm Ha.beŞis 
tanı istilasından önce Avrupaya 
bir seyahat yapmıştı. Bu ıurada 
yanında iki adam vardı ki gayet 
muhteşem bir şekilde giyinmiş.. 
lerdi: özür paçalanndan aluyor· 
du; Negüs'ü tannnaranlar, yal 
mz görseler, onlan Negüs sanır. 
!ardı. Haile Selasiye hemen he· 
men hiç bir saat onları yanından 
ayırmtyordu. Bunlar ac:ıba kım 
lerdi? Teşrifat srrasmda göze 
çarpıyordı ki muay-;en bir '~ 
zifeleri .. -oklu; yaver değillerdi 
Negüs'ün karc!e§i falan da olma· 
drklan muhakkaktı; o hald~ ni 
çin gelmişlerdi? Habeş impara. 
tonı, yanında kunı kalabalı}; 
terdi; gunır pa~alarmdan akıyor· 
uzsktı. 

Bir gazeteci herkesin mer" 
etti~i bu bilmeceyi çözmek il ,. 
smdan k-urtulamadı; im par" . 
nın yakmlarma sordu: t:ıtmin r 
dici cevap alamadı. Anla.şıh~ or 
du ki bunu ö?rrenmek için do~:-1 1 
dan doğruya Negüs'e sonnak li. 
zımdır. 

Bir gün bu imkAm da r r t • 
ve sordu. Ne'!ÜS ona dedi k:: 

- Bunlf :- benim en kor: n<: 
ve tel ilkeli d$manlanmdır on 
hm lbcmberimdc getirmekle r. 
halde pek iyi bir tedbir nknış bi.i 
l unu'}·orum. Memlekette bu1un.. 
mayışnndan i.Gtifade ederek .a· 
byhimde çahş:mala.r:nn mAni ol· 
mak için en kestir.ne çare budu'". 

Ona hak vermemek mfunk~ 
değildi. 

Yugoslavyanm Almanlar ta.r.-... 
fmdan işgalinden evvel mlhvct 
taraftan Stoyadinoviç'in lngillJ 
hakimiyetindeki merrileketlerJ?P 
birine götünilmesi, Naib Prens 
Pol'un da Almanlarla antaşmııyt 
imza etmesi üzerine aynı istika. 
mette uzakla.c;tmlması acaba 

Negiis'Un sözlerini hatırlatıyor 
mu? 

Fakat bunlar güniln rneseıesi 
değildir. Güniln en mühim ınc 
selesi Krips'in muvafla.kıyctsiı 
liğidir. Hindistan ne o}acakt;r? 
Anlaşmanın yn.pılmnsınn lngi!t.C· 
renin düşmanları mı mani oldıt' 
lar? Eğer böyleyse niçin on!:tf 
llindistanda bırakıld1lar ve 
Krips'le birlikte !ngiltereye gif 
türillmed.iler? 

Bunları düşiil'.mck ve sonnsl' 
yerinde sayıl:ama.z; çUnkü henll' 
İngilizler Hindistal'la haklın bu
lunuyorlar: orada bir milyo11 
!;'c;ilik ordulan olduğu söyleni 
ror. 

Bununla ·-:craber l\e~s'Un trd· 
biri geroettcn mili,cmme1d:t 
belki bir gün aynı tedbiri aJ~ 
icabeder. 

1(,lDIJWAN K.4tr_!}, 

- Uzun olr uman. Bekllyeeek mı. 
Müzeyyen Senaran 

".ıastahane konserleri,, siniz~ 

- P~!lle..m"'kt~n Nşka ı;are var mı f Tanınm11 sea aanatkAr'larmdaıl ,ııJ.. 
- O um!'lna kadar onun yerini bir zeyycn Sen~. bundan bir m~' 

batka genç h'tamaz mr': evvel Belediye relııafine yaptlfl )lif 
- Bu !Jir tali ve teeadAf lfl4lr • RISy teklllte hutalıanelerde yatan ~ 

lo biri ı;'ıkarY, !JUpbe.I& ki tutablllr. tara meccanen konser ,·ermek ı.tedi' 
Ona ııöz vermlt c1e1Wm·· takat, Bek. ğlnl yumtftı'k. 
tay .amcamın de4lfioe bakılınıa, Pe • MU..yyen Sezıın ilk koısl'• 
klndekt deliknah bir ncı ay a<ıara bu.. rlnl dUn öğleden sonra aaat l' d' 
raya Ke~kmı,. Oerrahpap h&stahanealnde vennlftlr· 

Ttmorln birdenbire t&tnlaclı: Haat&banenlJı. konferans aalomı 1<a'I• 
- Ne dedlnls.11 Bektay emca a • sere tahala edllmlfUr. 

benm'D kardell nıldlr'l Sıhbl vulyeU mtl.aıılt olan tıaat.Sl'r 
- Bayır. O MoqolyahdU'.. Sizin -~~ti konferans salonuna gelerek kOP"" 

rrkmızcl&ıı. dlnlemlılerdlr. 1kl:ıci konaer Heyi>'• 
\'e guıerek ilAve etti: Hada anatoryomunda verllecekUr. 
- Babamın etıkl dostudur Bl&e Konsere kemanı NecaU TO~~· 

her saman ııt•r ıeıır. . 
Darbukacı Huaıı Tahsin, udl 

TonıOÇln ıUpbeye dllttö. S,Urak etmlftlr. 
OlablUr ya.. rertekten Monplyalı ...__ 1 dl 

-ve Bektay adlı biri olllaruı doetu ola a ..... '° a •911 
blllrcll. • Klf yilaQııden memlekettmJ9 i~ 

Te.moçln, ıenç kwa be.lıMttJil Re.k kapanan Tun& yolu açılmq ve JtOG 
tay amc&yı tanımak Mı'nlasıaa dU' • tonajda vapurlar 1§lemete tıqıaıntf
mDıtO. tır. Almanya. ve orta A vrupadaD 'fil': 

- BaNııtzın eekl doatu olan Be.ıc. yoliylc Zl§tov ve nusçufa, orııd' t 
tay amca fimdl neredecDrf, Burgaza mQhim miktarda ma1ı;e1'1 

- Burada.. ~da. 1 ve eşya gelml§tlr. llk parti gel': 
- t;tze gcllr ıtlcler mi 'l 2700 ton mal arasında Jıt:lğıt, asıdıe· 
- GeHp gitmek ele lllf mı~ E\imlz.. demir boru. makine aksamı, kJnıyr< 

do yatıp kalkw. maddeler, gah•enız borular vanW'· ff 
- Nı• alil ... Keeke kendisini bir kı-. mnllıı r peyderpey mcmle()l~timltC ..ı; ' ' 

re &"ıfrebil1Je.) dlm. : (Devamı var J lirllmektcdlr. 



..., R A B E R - Aq.m poırtam 
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l·iH<ıbe!f i 
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8Maa0111 ,.ı Yakıt 1ıtaUıu111 

ikast davası Berline _gi~enj.JJtısraıarrJ.a.n 
heyetunız 

UONa "'8TIAJl) 
(! mel •Jfadaa devam) Onlan bakaıılıkl&l'A kadar götUrdllm. eöyledl. Bu adamla aık aık bahııuyor· .,_ 1 

bize tren bUetl t&lterdl. Niçl.n gi. - Klmterdl bil arkadqlannız? Jantı. SWeyman bu adamm fakır oir aa·ap 8bftll812ft ( Defterim ) dea 
ııt11111blar 

TUrkıye ıı:cne bl 
...... l&.00 Kı. 21.00 IU 

~p geleceği baJrJanda bir §ey 8i>y- - Hatırla)'allltye>nım. Yani~ Bay- talebe oldutunu parıı.sı olmadığı lç.n midirl lllr ziyafet 
lemed!. BUtlln bilctllim budur, de. leınlf oıurum. Benim eo kadar arJcaua otelde ,abl'am.adığuu, kendi evinde 

t .,_ t.11 e H.OG • . ..,.. .......... dl. tmı vardır. . '1 batt& a,m yatakta" beraber yatt1k verdi 
Ahmet Kalınm ilk tahkikat sı• Süleyman bir kaç eUn 110nra aynı ıarmı, btı )'UJ:den geceleri uylruaunwı -H-

• la1bll 1M • 1.00 • 

:;;;- tc1ar~ telefoaa: 24370 

rumda verdiği ifadesi de okundu. yerde lıU d&ba gördüm. Bana: kaçtığDU bllle 11.lcl1et ma.bi,eUnde 
Orada da bundan beşka bir şey - .A.caba RUll aefaretbaneıı benl1D anlatırdı. Bu adam 15 glln kadar sn· 
ı:.öylemlyot"4u. .Mamun Süleyman lçlıı ne dQfOnQyorf leymanm mi.sa.tiri oldu. Bir gUn biz.. ... ,.. , ......... ,. söz istctli, !.star.bula giderlt~n ar- Dedi. den lZlD alarak onu te,yi ettiğini 
u.dqı Ahmet KP.lmın kimi gör - Ent9lce ..Cantbaude t&mdftı oı. bildirdi. 

1111.t• 
me~ gltti.ğmj sorduğunu, kendi- madıfmı 116yleyen bil adamm böyıe Hlkimln ııonuru üzerine berber ts. 
lfnm de teyzesini z:ya.rete gide • deme.! beni bUsbOtGn ıQpbeleJicnrdı. mail aöltertmı devıım etU: 

ftrı <-......ıı ı aeide) 
ccğinl 116ylediiini. Ahmet Kslmm, Ben bUD\ID berine bu &damın bir - 8Weyman Polonyalı oldugımu 
bunun llaerine teyzesi.nln genç o • c&8UI veya bir poU. ~ oıaeatı blldfrdltt !Cdvard Romanakl ııe tanı. 
lt:p olmadığmı t"orduğunu söyledi. 1btlmaıtnf cfllşQndtlm. Kafamda bu a. fJl'dL Ba;ka bir yabanCIDln evıne pa-lalı toplıultmu yapacalctır. 

La.vaı, bıil'gok mGbim nez;ıretler 
t~. eabllıl olmak iatediğinden 
-.'llloU&t w taylnlerde yeni blr nt. 

Dfnayenler gWmete ~la<t- dama kartı bir ıUphe b&n ~ııı.ı... zar1an t..trat ıçın rttUllDt de bUtyo • 
lo.r: HAklıı:ı tercüman naıtaal,J1e ıaühen nıın. Fakat bu adamın kim olduğunu 

~ kunııacatur. WJdm: ı-· ~r-w· dJ8 Edvaıd'dall .ordu: SQJeyma.ıı bize .Oylemed! 4edl 
- E, bunt1a ne var? Ne damek - O ııaıcıe bu adanıı neden l>Ollae SQleymıı• eCSa ııteyere~:· · ,,~ Laftl Jmblıneainin ku• 

--mfu bUd1rlllrken yapılan be • 
~tta, Frama 'ile Btrl~ Ame
·-q arumdaki cJoBtane mUuı.se • 
~!erin ea1dl& gibi denm edece
"' litnidi i*8.r ~i...,..... 

Lsfyorsun? Teyzenin gen~ olup ol haber vermedinlz? - Bir yabancı evin" tıra• ı~ın git· 

m:ıdı~mı sormu'}. Diye sordu. J)dvard cevap verdi: 1 medl'1Jli !>eyan etti. Şahi~ !.mınll 
Süleyman: • - Dtlfündüm. Bu adam belki bir böy.- bir 19yden SUleymanııı toahııettı 
- Hayır, dedi. Ben teyumı polta me:nunıdur dedim. O halde ki· tini hatırladığını ukrar etU. 

""1. 1 'J (.LA.) - Amiral Darlanm :'1 defa olarak Bqyekil aiuav:nl ır. 

görmeğc gideceğim, dediğim hal • mı kime flkAyet edecektim, GWCbaç l>Jler ma&nunlar berber lamanın 
cie o baıı!l genç mi ihtiyar mı dıye mevkide k:ılmm diye böyle 'blrfey np lfadeatne bir dlyeceltıert olmadıtını 
eordu. . nıadım. kaydettirdl?er. 

tile rtyuet edeOltlt nasırlar meclı.. 
~ torıtant.ıamdaıı llCllll'& )'mi Lava! hU. 
"'-lllett bugQD tefldl edlleOektir. Şim 
·on lt&dar btrook nasır Udileri dolq 

M:ı1.!lunlar, Ahmet Kalmm ıfa - SVLı!iYMANLA NEDllN Bu sırada Konı.t•ot reiaten söz l2 • 
desi hakk:m<ia b'..r diyecekleri 01 • MUNASEBETINI K.ESllEDJ tedf. su eyman ile Abdu Tatım.ııııı:: ua 
mndığını söyled"ler. . delerine tamamen muttali olduktan 
Ce~eye 1~ dakika fUila veni • Bunun üzerine mUddeiumumı mua· . sonra birşcy &oTllcağıru, evvel& kay. 

di. PO"'"'NYALI .-NDI .. -. vini Polonyalı mllhendialn SWeYmaı:ı.. 'dettıruıtını .Oyllyerek şlmdl bunun 
' da bUDlanll lüçblrl bakild bir 
1-aıaı~t göaterme~. 
G c~rçekte Laftl kabineye lftlrtk e.. 
e.bllecek olan 1ab8l19tlerlıı lalmleri .. 

111 

uv 8Avn.... _., la mtlnascbatıru kestiği balde neden 
tFADEst daha aonra otla wıturumı bilettı.rtıı1 ~=td~m..;: oldutunu lfade e.ll Kor 

Bunun üzerine Ankarada Atatürk mahkeme rela1 nsıtuıyle •rdu, JDıl. 

ltr.hlnız lılarepl ~· btldlrmif • 

l:>eTtet oefl ne mtıatü'bel ba§vekll 
~da lllyalt mahiyetteki ,ero.p:ıe. 

lbevzuo da rbl1 lcalmıf bul\ID .. 
:ı-ktacıır. DtlnkU gOntm bqbca va.ıı. 
~ Lılvalln emrine verilen eevmye pa. 
~orıununda yapmış olduğu görilşme 

latltareıer olmuttur. 
te vı,1 llıalll mabtlllerinde, L&vadD 
W krv UDme llizmeUer'.nl tfaya dönO,. 

ftlGnaeebetlle llDemlt bir DUtuk 
~tı Te bunda teker teker Fran • 
'-'e alnaet1n1n bOy(lk meselelerine te. 

9decetl buatl vardır, 
IJbndQd 11a1c1e rraum • AJmaD 7&. 

lıaıt1atmusam mevzuumı kana La • 
~ l'ran• polltlkaamm bQ)'ilk bat_ 
._. De fÜdde d8IQDdGIGaO nah 
~ lmkAıu yoktur. 
\ıtl dOn, harp~en evnlkl deneleT. 

ta CGrWebUen kabine 'babnn1an •ı.. :-daki hareketli manzarayı hatır. 
bıwdu. 

bulvarında Ant apartımanmda otu- \·ar Romaruıkl: 
ran Polonyalı su mUhendiai Edvar Ho. - Bunu da dtlfODIDedlm detu, fa. 
manski dinlendi. Edvar Romanskı kat bu adam da bir aııatk&rdlr. Yar. 

maz:ııunlardan yalnız iWeymanı tanı- am o da kuaum ded1m. Şebll'de ber 
yor, diğerlerlnl tanımıyor. MUkemmel hangi bU utma11 blletmek ı.tNe L 
Rusça, Frauır.ca, Polonyaca ve bir dlm, bir de otobUI mmtı ••w 
az da Almanca ile İngilizceye va!...t, l&zun gelirdi. DUkkAn bana yalwıdı, 
her dilden doğru söyleyeceğine dair onun lçfıı tercih ettim. 
yomin etU, iddia makamının talebi il... İddia makamı, gene ht.klm 'IHtta· 
se~ iddiaamm Ruaça &lmman Jm.· slyıe morguauna devam ederel• Ro · 
rarlqtı. Büdlklert hakkmda fQD}an manakl'nin Uk tahkikat maamda blr 
.CSyıedl: Bovyet vatanda§I ile g8rll§tt1ğ11Dll. fa. 

- ''GUneı berber aaıonu oturdu· llllt lamlıı.i 86ylemedtğlni bildirmişti. 
tam apartımana çok yalan bulunmak Şimdi bunun ısmlnl a8yliyebllir mi 
tadır. Bar U • 20 l'ÜJlde bir ba ber. diye 80rdu,. E4vard Romaııskl: 
bel' aloıDunda pder yalDıs aç tJratı - Bir gQn bir bqka mUnRsebetle 
olardum ... SOleymam ga.tererek.. 1111 bir Rua Ue tan•ıtım. Tanışmamı;:\ ae. 
adamı da GUnef berber aalc:ewıda ta.. belıl llAleD nUatlnde bulunan Polon. 
mdım. Blr g1n suıe:rman 8DPf& bil- 7&11 bir w.tanda.pmm komanıatıertn 

dlllD1 ve benim de lımp bil.....,... ~ llakkmda ne dt17Undllkler1nt 
eordu. Ben de 08'ftlP ol&rak luınUfU - ötnmmek iatemelli sebep olm\lfW. sa 
rum, dedim ve 11,..,...,ıııta ~k. ieJDWUll lfl Ue bumm hiçbir a1üua 
Ben artık :bet' alom gelblee -.aay )'Oktm. O adamı aadece tanıdım. Adı 
mı berber SUleym.ana kceUriyor, bıa bt dahi öğrenmeın!§~lm. Şimdi de bil-:. 
auıeUe llbbeplıtı artırıyorduk. ~ııe mlJ'Ol'WD, BaDa bu .uıne k&rp: 
trq öl~ ıunımn ~ .... - ....... daJalll lfllU8e ~ ' Bqveldl 

(Bq tanrı ı lk'Ne) m&D bu& .ıywtt.en. harp ,.......... ,,.-..., ... ~ dnlet '**1 
~rini bUyUk bir mcmınıuiyet- den. deDyanm ballDdeD, bu Te llma Jcabc• Je merbest olac:ıkımua va b072e 
.., ~ ~- bemıel" iflerden mb.9-ta:Mıl'e ....._ olacaktır, dedi. ~ *1• 

ı:r.-..~~ .......... u • 0muı bu mUnuebat.ıılz ve yead& .as.. "#t 
~~ye Veı1tKi Sıl~lu, hari- NOMtKOF KtMDIBT 1! 
.. .ı--.::~. leriaden bir,ev anlama!DI§ "' canım • 
~~'-"'U!l aon za.manl&rdaki in- lliu....,,U. Fakat 1r, bu ~ .ıız. Scıquya devaıp edildi: 
~nm got etl'aflı bh' s~ tto 
~lil ettikten sonra, sözü Numan lerlne cıevam ediyordu. - BerbeT Süleyman nrdill ltacJe-
~~ Bir ,un benimle aynca görUpnek I de ''Romaukl bana Nomlkot admda 
~ fluna bırakmı§ ve ha- iatediğinl söyledi. Niyetim yoktu. Fa· bhini ..ıareuıe ıörecetımi .CSJledl,. 

''-6-1~~!1~ ~:.:;. kat hayatımda kiıwıeyi incitmediğim. dl)'OI'. BG)'le bir acıaaa tuuJGr -· 
~da hWrfunetbı ve gazetele· den belki bir i§ için rica edecek diye nuz 1 
.,.. 1&lnndan talı:. tatbik tm konuomayı kabul etUm. Bh" cUn Polonyau mOl!eıti• dedlal onap 
~ 1'lzumı ?P ve e e- k:mlay ııe postahane 8nUnde rut. verdi: 
ıa., beıirtmıe~:.ön:ltığll eeaalt bat- ladım. Gene kon\lfm&dan btJıaetti. - Böyle bir adamı kAtiJ!eD tammı.. 
lırıı.. ~Yet söz alan ticaret vekili Bir yere kadıır gidiyordum. Yanm yorum. Sllleymanm bana aU. bU' 
~~ Ökmen,, umumi iaşe va- aaat .aa.ra döneceğimi, o vakıt konu. çok .,eyler mö7Jed11ba1 halt& llJdUrdU 
.:-:~. ithalit. ekmek ve yağ me- pbilecefimlzl söyledim, Dönll§te beni tunu guetaıerde oJmduluDl samaD 
:'tlefi ve mahrukat gibi, her bi- bekliyordu, Maltepe caddeslıı.in 10 a. hayretler içlnde kalduD. Fakat bu >'* 
·ı '""" • efk* :a ...... l dım ötesinde 3 • ' dakika kon•ıatuJc. !anlan nereden ve ıae vuıta Ue U'1 ıL_ oJ • J &YrJ umuma il" "'ft§A C• -S dDll. 
~ ~ haJdmıd hllkUme SWeyman bana Rus setareUıanesinde durduğunu blr Ulrltl &DlıJaDl8 
~tı b eleler a • birini t"~•yıp tanımadı....,.-· --ıııı. Bu '•'n halHnl bl.JUmlel' lalJ9ÖM 111. 
- are-ket ta.rzmı ve takip ettiği _,, a...... ...... -
~elen etraf'ile aydınlanmıştır. Son aamanıarda Sovyetıerden bul rakıywum. Bu adamm beDlm ale7billl 

ı,11~tecilff tarafından wku bu- adresler alınıyordu. Yugoslav allele- 1 de .Oyledlklerl aöMr, tamamen ya • 
'ltt ~ 80allerc icap e,den cevap- tinin Slblryaya sUrOldUfil aöyleniJor. taDdıl'. Ve benim tarafimdall 8tıl•J'
~ \Pekiller t.arafoıdan verildik- du. Slileymanın da bu maksatla Sov· mana her hangi bir tavsiyede bulun· 
Sıı 11 .!IOia?a, B&(i\"elcil dokt.or Refik ye~ mefarethanesinde tanıdık aradılt duğum y<>ıundakl iddl.ılarm hlçbirl81 
ıtıı ~ yetüden beyanatta bulu· ve bir adres istiyeceğlni dll§Undllm. hakikate tevafuk etmez. 
"t il·, çolt saınimi ve veciz bir ifa- Reis sordu: ReLI Sabri Yoldaf buna ozertne 
~dı •>, b'lhP-~!a dshllt aiyuet hak- - Siz sefarethaneye gidiyor m\18\.i· SWeymana: 
ıltr· l izahgt venniR ve memleketi nuz? A - Bu phldln ifadealDe Dl dlyecell· 
t.:_ileııdıren bir çok meselelerde - Gideriz. Fakat setarethanemlzin nl sordu. snıeyman bu phldiıi dotnl 
~rı ıörillen duraklamaların ne gi haberi olmadan gidemeyiz. Benim eöylemedlğiııl ve kedi itade•lntn dol 
{Jtl~ı Plerc baı?'h olduğunu mU- hemşirem sfu'gUndllr. Nerede olduğu. ru olduğunu aöyledl. ~ 'l': bir s..ırette göııteı-miştir. nu bilmiyorum. SUleymana }l&rdım ol bir diyecefl olmadılmı kaydetti. SOZ 
lh."l>lantıdan sonra, clave1lller, sun di~·e kendi kendime blr çare dU. alan Komııot: 
ta'"",,. e~'l tarafından Anlura. palmı. §Undllm. Bir lisan hocaaı vardı. Bu • - SWeyman Edvar'd Romaııakl'deJl 
lııııa C'?'ilen bir öğle y~ğinde bu- nun da bir Rus talebesi vardı, Hoca. bablederken Nomlko! adlı bir adaJ1l 
Jııİkfıt'!Uc, 13.30 dan 16 ya k&da't', dan rica ederek bu talebeyi temin e. Ol'taJ& koymuttur. Bunu lılS tanıma.. 
·'!.l>eıl'llet erkf.nı ne sı.mlmi musa- debilirdik. dığımız gibi phft de bilmiyor " ta.. 
~e bulunmuıl&rdır. Reis sordu: ıumryor. SWeyman bu adamın ,eklinl 

- Bu kadın kimdir? tarif eder mi':' dedi, 
~.\\•t rtl e isminde bir Hlkim·. - Bunun -- ~'dir. ı;ıı11d - Beılktaı nUfus memurıu. - Bu Madam Şa Y -·-· .._ .. 

tttrrı an aldığım nlli'us ktığıdım? zayi Fransızdır. Türk tebaaama gcçmittlr. O SUJeymana ait bir§ey. Ş&h1de karJI 
l:ıaır~ ~enıstnı alacağımdan e~klslnln B'T dairenin odalarmı kiraya veriyor. bir diyecefinlz varsa onu eöyJeyln, 
il-~ Yoktur. Beni~ de arkada§larmı oturur, Ziya· dedL PavJof, phit Romamktıllıı ita. 

~t;:-'-1 Tlrkall mallalleal Şair ret esnasında 'kadınla tanışm11tım. destnin aynen kencıı.tne veri}meılnl 
~"lcnıa •okak 150 numarada OMnan tıte ben SUleymana bu vasıta Ue bir rica etu. 
~1.t. (183Gt) çare bulmayı dU.'}Untırken SQleyınan ISMAlL KORKULUNUN iFADESİ 

- Şimdi aıuıyor.ız ki SUlevman 
Ve Abdllr'rahman oonl bıçl>lr r.aman 
beraber görmemlflerdir, Ben bWlu 

böyte &nll)'Orum. Fakat onlara ltltfeD 
bir defa aorarsmm, dedi. 

KOBNb.oFU OMEIU.l!: H.lll 
TANIŞTIRDI! 

fteia: 

- Ne denin SWeyman. Omerıe Kor 
nııcıtu beraber olarak biç g8rdtııı mu? 
Ve:pa beraber geZdtkleriııl t~lttın mt~ 
.,.; ~rmedtm efendtm. P'akat Kor 

ile Abdurraıunanı ben tanış~ır. 
dlln. Buna '9Dlln ederim. P'akat hiç 
bir aman Omen K-.. -- .-unun .... ne l>vT• 

dClm. ne de plrl1§tWtJennı i§ıttım 
Rel.I Abdıarralınıana Mndtı n ~e dl 

~leordu: 

- Be de ömerıe KonaOcııtu ~ra· 
ber ıonnecum. Fakat beraber IOrUt . 
t1lMwilll ömerden baber' aldım .. dl • 
ye cıenp verdi. 

Kornllot ikinci blr sual daha sora. 
e&lmı beyan etU ve dedi kt: 

- lııleeele böyle ofdilğu' halde şimdi 
~ Bezıl. kim, Derede De za. 
man ömerıe t&Dqtınluftu ! öırıertn 
OOk l)'i blr doatu old\JIUDu söyleyen 
Abdurrahman acam kendlalnden bu 
baııiuna bir ıey anlamlf mıdır? 
Abdurraııman: 
- kıınedl:yorum. ki bir abab Pav 

Jo! Ue Kornilof beraberce ömerln 
evin~ gelıiyorla.r. Bu takdirde ü
:"llel'~ Kornilolu Pavlofun tanJ§tır
mış olma.sı Jhını gelir. Komilof 
~'"Mil etti: 

- Abdurrahman milplıum bir 
uvnp verdi. ~et~ göre di
Ye kontlflu. Tekrar soruyorwu 
.!kni ômer~ tazuot.ıran kimdir? 
Bunu açık mr lekilde biliyorila 
bUdlrmeei l&zundır 
AbdWTahmaıı: • 

- P..U suçlular bu !!&ndnlyay 
&'Ulla. mUphcnüyeUe oturt lu a 

P 1..J u yo. 
ruz. av ... -ı vas1t.:18ilc ia.nı§mıg ol-
mala.rı IBzım gelir dedi. Kornilof 
bu mcselerun mühim ~•..... im 
A.::.... ,,ı.. ""- O R• 
'UfilUJ .ta.7 .. etıne-k ona ~ez b 
i§ h8.kıml~r heyetine ~ttir d'. • ~ 
verine oturdu. 1~ ere 

ABDURRAHMANIN AVlJKATI 
CEVAP VERtl.'OR 

Bunı3~n sonra Pnvk)fun dilnkU 
cel~c Abdurrahman haltkmd 
Ttirk defildir, bazı malmatiarl: 
;'ll olmcştur sözü üzerine Ab
uumıhmanm aVUlcatı söz larak 
müekkilinin V ek.iller H .. yetia' .1 .... ,..... ld v ... ı.:ara. 
rı e • ıu-& o ugunu eöyı .-.:ııt • 

Pa lor 
.ıcu ve. 

- v rnUP.kkiUm ha.klanda 
1?ir tarsftan ajsn Provokat5r, di
ı;e~ taraf~ .~lnı..">..n ajanı, ca.sws ol. 
<ıugunu soyluyor. Fakat bu 1 
b ... t 'h narın 
ırını asn elıniyor Pavlof 

IP.-ket'1nin istikJAı ve· htiniy~t~~~~ 
söyli!oyr, halbuki bütün dil • ~ 

·ı . b" 1 • . n~a ı9-
çı crı n~ eşuıJz dC'JlleıkJe maksat 
~:yd~ ~~ıyor. B:.ı söz~er de 
gcsterJyor, ki P:ıvlof ne diyeceği-
ni şn.ş~rnıış· .. ~un bir haldedı.r. 

<ıı~ l - Eytıp ıaıe bUra.undan nı. komUnistllk, Stalln ve Balkanlar bak· 
1117• ~889ıs • .A. 9171J. B. 9172. p._. kında bahsetme~ b&§ladı, Sözlerini 
ııı ç;ka kanıeıerlııl zayettım. Yenisi. ~lrbirlne karlfbnyordu. tyt anlıy&DU
~Olıttı racatımdan eskflerln kıymeti yordum. Siyasetten bah9ettıtlni gö • 
~18a615) Hilııtl Oııüt rünce csa:ıen siyaactıe utr&fln&dığım 

Pay.of m~kldl'iırn hakkında şan. 
~:Jjer, ~Ufteı:t dedi. Bunlar uydu
mtnuş ~ ... ~~ romandan başka bir 

Bundan sonra Güneı berberi sahibi §eY degıl. ır, dedi. Halbukl mU
tamaU KorkUlu dtnlendL Kaaun}4r • ekkiHıNn bu işten ve Yiiröldilğü 
dan yallus 8Uleymuu tMIJW• Yemin yanb!! ydd:ı.n va.ki o'an istikraht 
etti ve bildiklerini t8:r1e anlattı: hfidiı;~nin iaz:ımetlııi CÖ&termeğc 

- Bu adam, Blrilk berber aaıonun- kafidir. Bu aJGna provoeatör, şan
da çall§lyordu. Bir gua bU munaee- t:ıjN, müfteri söı~rini aynen ken. 
betle 1stanbula gitmlf ve oradan av. di.cıine fad~ cderlm, dedi. 

~ça •- L lçln ve ıçtlmal seviyem de onunla ko. 
" uir katı•t tehrimizde nU§mama mu.alt olmadtğmdan bu •· 

Oanı tutuldu damdan yakayı 11yırmanm çareatnl 
~ ._:ye kuaamda Melek isminde dUştınmeğe bafiadım ve Hfanıtbanede 
~eıı artistini ta)ııiPıca kurrun ·c t:anıdıgım olmadığını eöyledim. su • 
'l'ak .\Juxıet Seur11aı bir cambaz, leyman o esnada bana bir de mek~up 
~ latanbula gclml§ ,..e burada gösterdi, elinde tutuyordu. Galiba zar· 
~ llılflır. Suıtanabmet ikinci fı da yoktu, 
._,_ ~ ID&hketneal, kendlstnl sor • Reis sordu: • 
'er lt!ldf'" bakkında tevk'f mU. - SUleymanı yolda ilk gördUttJm 
~~,:ııı keaınl§tır. Ahmet Soer, O•. f vakrt nereye gidiyordunuz'!' 

Ye YoUu.acaktı.r. ~ - Yanımda arkad&§larım vardı, 

detinde oradan ona yol veTml§lerdi, Pı:ı.vlof bu sözleri tercümandan 
Beniın k&Ualarımdan biti ukere git· dinledikten soıım gülerek Yerine 
tiği tc;ln onun yerinbl bot kalm&ma· oturdu. 
aını ıatedlm ve bu adamı aldım. İkin. Mtiddeiumumi Cemi! lıltay Pav. 
el k&nWl ortalarmda Süleymannı ta.. Jof?ıı Korni'ofun dünkü e!lacde 
tanbtıldaD bir arkadaşı geldi. Bu aJa. Yaptrkfa.rı tııhliye taleplerinin reel. 
mm k~Ddi bemtertıi olduğunu ve An- dini, lsianbuldaki şah:tle'ri •Aiıkakan,. hulalk taldlltealne gtrmek L rııya cP.lbed!lerek din!cnmelerine 
çin müracaat yapmak üzere ,eldfllnl ' karar venlmmni istedi. Hi.kimler 

Fabrika siparitlerimizi J\:c 1.oln lalır Jmllananlar, ~anır, 
yollamak için azami aayret iı:ım e'.::l'den &akmm0lıt11riar. 

AHMET .!:·;;:nIT sarf edecek 
$ 

JJ~iliu, 16 (A.A.) - l~nıpp r. '-ki-len bir ~i bir fttdl boğardı, 
fabr.!<aları miidürii Böhleıı, für· yerdi; 
l111c trelen Türk demir Ye <leni.; &imdi yU:ı bin yese bitrnc:ı derdi. 
yolları heyeti şerefine I<ayzerhof l":nvga, irfan ,.~ temecMilnle azal· 
o.telinde bir öğle yemeği vcrmi~. sm. .. n~ hayal'! 
tır. Dün sabah Berline gelen b;i- Artar cızvak ,.c h:wayiı:, ~oğalu· 
yük elçi Hüsrev Geredenin <le hu hmtt cidal. 
zır bulunduğu bu ziyafette Von lBRAH1Al ALAEDDJN 
Böhlen, iki memiekethı an'ana\i ::c 
?ostlu~una işaret ederek TUrkiye Yn~ıyruı!ar değil, ya.~:yablleıı. 
ıle eskıdenberi bUyük işler ·yapan ler, hayat mllcadelcs"nin kalın. 
lfrupp"un, harp hal~nin ısı.ı~na1 J mıınlarıclır. Bea hayatı ze,·ki Jc;in 
zorluk!arma rağmen T'ıiıkiyenm clcğil, zahmeti lçia se,·crlm. 
istediği malzenrnyi yollamak için ts·H \JL MÜ~TAK 
aznmi gayret göstereceklerini va_ .. ~ 
adetm:ş ve Tfü·!t heyeti reisi de iliz r:Wlld nhdetin ııermt-stl hia• 
bunu tcşe!tür!e karşılam ştır. nmıya, 

o- S:ıylıai foki >:-:m"zdir narai meııılt• 

iki taşra ı ta~ir nemiz. 
... ,,KADİZADE ~lP 

Büti.in bir gece devam eden At.oq ı;, k:*-~- ......... 
~ı d 1 - uya ıt_. .. -., sa ...,.,::r 

eg ence en sonra sün•IUrfü·: nankörlere iylHk etme. 

Soyuldular 1 
r:rur., ı:ü~·!'ü luıl~lnhcle ka ~ryan. 
fndlf'l4 !:!<>adUn.ıeğcs çolı,11'. 

Ta,).auan mal alma.k üzere teh· KARMEN S1LVA 
ri..•nize gelen iki tüccar, evellc• "' 
gece Sirkecic~ bir içkili gazino- Aba da bir, dlı. da lılr siyene. 
da oturup eğlenirlerken Saime GU..l ele ltir, eirlda de bir, se. 
ve FaiR adında iki kadınla ta,. 'ener 
nı...c;mışlardır. Hayli içki içil~- ATA SÖZÜ 
ten sonra Karagümrükle Sofillı 
~e cadtlesinde 70 numar.ı:ı 
Nuriyenin evine gidillr.iştir. S&· 
baha kadar içilmiştir. Dun sabah 
bu evden ayrılan her iki tUc~u • 
cüz.dan ve ceplerindeki paranın 
yerin~ yeller estiğini görünce 
polisi ha.berds.r etmişlerdir. Ka.. 
dınlar, yakalannli§tır. 

At b•rıızı llallm 
DUn Sanyercre hayli garip hlt

at hıNrzlı~ı ohnuştırr. Hidise iÖY• 
1edir: 

S:ırıyerde oturan Mehmet ~ 
da birisi, bine-k ha.yvaınım oUa.tmak 
mak9a.di~ Kircçburnu eiVU'lllCl&
ki çayırlığa götUnnüt. bun.ya 
l>~lf&yııp bir it - ~ 
gitmiştir. Ancak yanm Mat -. 
m geldiğinde hsyvamım yerinde 
yeller estJğinl g&müıt, )'Oldaa c.e • 
çen birisine teMtıa ha.yw.mm cö
r'Jp görmediğini &omwftur. Yol • 
cu: 

- Biraz evvel, at il&crinde bir 
kadmın yıldı:nm hmyla, eaçl&rmı, 
etek!eroni uçurarak dört nala ya
llımdmt geçtiğini ve Hacıoemall 
bnyınna dc~l'U gittifini ~rdUım. 

Dc-miştir, 
Mehmet atm rengini 90rmuş, 

kendi hayv3Jlı olduğunu öğrenin
ce ia.ndanna kanaimkına telefon 
etmiştir. Bunun U!Jerinıe jandar. 
rrxı.br yolu k.eamal ve at üzerinde 
kaçan kaıcl.mı yn:kalam~lardır. Bu, 
Zahide admda Tophaneli bir genç 
k-:ıdmd.Ir. Tahltilmt sonunda Jren
dimnln bu işte hayli ihtl!ıas ahi. 
b1 olduğu ve iki sene evvel tavuk 
!ırrsızhğı ile i~c bı?.Şle.yıp bir müC:• 
uet evvel de bir merkep ~&Jdlğt 
an1'9t'tlml§tıır. Kendisine yardım 
<!füği an~ arlta.daşı Ha.tice 
de ya.kalanmış, adliyeye verll~rek 
te,•klf olunm.uşlnrdır. 

ht>y~ti kl!'o.'\. bir gizli mUzakereder. 
sonra şu kararı verdi: 

MAHKEMENiN KARARI 

Maznunfo.rdan Pa.vlofla KomUo· 
fun kendil<.'rine tercümeleri yapıl
maclığı :ınla.şrla.n zabıt varakaları 
örneklerinin Naip Hayrilnnisa 
Hazer tar:ı.fmdan tcrcUmanla.r va. 
arta.si.le terclimelerlnin yapttnlın&· 
&na, maznunların arz.u ettlklel'i 
takdirde ~üda.faada verilen hak
lr..n kend':lerinc de vcrUmesine bir 
mahzur görülmedimnden i~~edik
leri evrakın tilrk~ surctler:ni nl
malarm:ı mü.sandc edilmesine, id
dia ~len fiilen sübutu halinde a· 
ğır cezayı miliıt~lum fiillerden o· 

Çdmıtrm danDak mümtüodiir, 
faJaıt inertr.ea: ..... 

NAPOLYON 

* A.rP.Dt olft fllCI seam, bea ~M 
galll ht)llÜI, 

Kıldı &lem terki pm, Mnde 1!11· 

1111 ~' heııi.ir., 
nrzuLI 

. * 
laıranıa e11 t.cı,lıft s~~·ı r, en 
~ etıylerdlr. 

R.F4AT NLRt 

• 
re-ni ı;m•ate -..11 Wr bip uJ. 

• dd git;~. 
Ba~ tttamda f!n 11..ır, en J&km 

hatrrale. r. 
I<~f.w M;AN.t • 

* ~iya....ctin gi1'41iji mabkemecbıı 
adalt>t ~ıkn. 

GlZO 

* Adnnn aDI .. ~ult\, 
~,..,okla gis .... lrlanm,lıt. 

HASAN A.Lt Y'OC!!..L 

* Hslr.\ret mahaJ)'erdlr, reddohı-
nwr. 

ABDÜLHAK H..ı\MlT 

* Dolmak, y-rmak, ölmek, czil
lllllE. bele ~naek, 

Hep SÖK Jllfll)ır lluı kura bir 
cBlrne~ 

B'UBiHtılf 8UM' Y. ALÇIN 

* ('Jlılıııuk, ... , ..... ~ J&Pllan 
•wtlar w.1.- -.&et Te dti~
..... "'kllJ ı•iE-. nılıat, ..... 
larmran, nineo1elimlrJn 'riimtlamn 
lıarmdına, ~ .... 
daja. yana inim ilılae glleoaii. 
mis bir tGpnlr, =ıa•ıa._ .....,. 
mödatna edlNiii valdt •'t'llf mi. 
Uaıddfr, t.k49ae l&fddu'. 

JAN RIŞP&N 

* ... ailanm. •• o ll'Ü'Ye7i _._ 
~ ...... : 

CELAJ .. SAHlR 

J.AEDal , = 

Hayır muessesele
rine bırakılan 
200 bin lira 

--<>-
Naciye Halimoğlunun 

vuiyetnameıi ibtal ohındu 

lup bu gibi ım<'l:ırdan maznunların Geçen aene Alman bastaneaınde ö., 
kA.nunen keçacnk a.ddedilmelerinc len l&mlr zenglnlerlnden Nadye Ha ""' 
binaen mevkufiyet haller·nın deva- Umoflu, 200.000 kuaur lir& delerin • 
mma vı:ı tahliye t:ılcp!erinin de red dtlkt menkul ve gayrimenkul .wnetiD 
dine, ftıtanbuldaki ıııahitlerle be- den mUhhn bir kmnmı hQU' iflert. 
?"aber işin mevkuflu olrn~•t hase • ne vu1,.t elmlftl. Vutyet, ameli • 
bilf~ celp ma.hiyetl.nde 0 ·mak Uurc yattan önce hutanede yapılmlftı. 
zorla gtlril.meleri için milddeiu- ı Naciya Hallmotıunwı kOcUI Kum_ 
mumfliğe müzekkere yazılmasına ' tata Zekinin, bu vulyetnamenlD lp • 
ve ~cz:ı evinde maznunların iste- tan lc;in 1ııtanbul ~u uU79 hu• 
dıklcr! ki.m.cıelel'lr müı:::ıvere etme- kuk mahkemesinde açtığ: davaya alt 
si h:z.rsusi ceza rwi nızamnamcsi e- muha~me, neUcelenmlftlr. Kahke • 
'l::ı..~!:ırma göre y:ıpılacağmdan, bt! me, vutyetnamenln kanun! tartlara 
buırusta mshkeınece bir kar:ır itli- uygun bit' pkDde hazırlanmadıft ve 
l:<t:mıa lilzum olmru:Jı;nta ve duruf- a71u zamanda .ana w koca11m malılım 
tnanm 2!' nıs'.\n <'nrı.:ımba gUnU sıı.- bluelertne tecavtıs •~ mab\,.._ 
bah 9,5 a bırakılma.ama karar ve- j bulundutu lraydlle, bu vaıılyetnameyi 
rildi. · iptal ettiğini blldlrml:ıtir. 



• 1 .. _- .... • ·.,., • 

~l 
Mektepliler futbol 
maçları bu hatta 

bitiyor 
ltık Lisesi Kırmızı küme 

ıampıyonu oldu 
Futbol mevs ır.l e b~Inyan okul

lar aras• futbol maçları bu hnfln 
Fenerbabçe ve Şeref stndyumln
rmda ynpılaca.k kaıı:ılaşmalıırla so
na erce tir. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralıi, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

l C A B 1 N O A G U N DE 3 K A Ş E AL l N A 8 t L l"R 
• • • 1 .. • ~; k ; ~ - • r ·: r lal Şlmdiyo kadnr yapılan maçların 

nC"tit: sine lxıkr r?"il kırmtzı kümede 
Iı:;.!t lisesi 7 gı:ıl'biyet, 1 b rnberc 
ve 23 ııuvenlıı b:ıştn gelmektedir. 
Önlimüzcleki cum.:ırtest gUnli kır
m.-n kUme> taknnları nrasmr-ı crn 
edikcck m:ıçl:ı.r bu nrticcyt de., f?· 
tirmeyc>ceğ.tne göre l"ık liscsinın 
krrmm kUm ,:ı.m'"' . lu;;u tah"'k
lruk etrrl.,tir. Bev z klime " mpi
yonunu bu hafla ) !ı.pılacak rr.aç ta
y.in edecektir. 

istanbul Defterdarhğından : 
S. No. tsmJ Adresi Mat. K. B Za. Sene MWAhaı:a 

1 Yot'gl Alcksandr Hurdacı 
2 Feyzul'oh Ulusoy Kundura 

ve ka\•a! 

San Oğ. han 6 
tamiri NecaUbcy 264. 

90,00 9,76 
51,00 4,86 

1,95 1.76 938 152/46 Blrlncl lh. 
0,97 .. 40/66 .. 

3 hacı SUleym"n 
Oğ. İbrahim Fevzi 

4 AnnaKıılyokl 

5 HUseyln Oğ. 
İbrahim Arıkan 

6 lbrnhlm ve 
vera.eal 

7 Necip GUral ve 
veresesi 

Kava! 

Kahve 
Kavaf 

Marangoz 

Kahvehane 

Necatlbcy 254 

Necatlbcy 551 
Necatibcy 255 

Karaabacı 42 

Kemankeo 
123. 125 

Halilpaşa 22 

84,00 12,60 2,52 

40,00 10,60 2,10 

120.00 le,oo 3,60 

45,00 13,!50 2,70 

240,00 64,02 12,80 

135,00 47,25 9,45 

" 
52148 .. 

1,89 .. 52/42 
,, 62/49 

" 
.. 53/ 15 .. 
.. 53/ ~ •• 
.. 63/ 7 

" 

Bu kümede Ha~ rb•r 1 ses 5 go
ilbiyct, 1 b.. b r vp 17 puv_n
hı b:ışt.."l gelmek~. H ydnrp~n "i· 
llCSİ 5 galibiyet, 1 m ğ'übiyet ve 
16 puvnnJ.:ı Hnyr'ye lis('sini takiıı 

ctm ktcdir. Puvs.n vaziyet ne gu
rc H ~ ye U:se .. ı b ı maçta ber;:ı
t-erc d,... k.:ılsa Beyaz kıime ı:;.:ımpi
yonhığunu kazanır. Haydarpa~a 
:lı;.kımmm ~a.mpiymı u unu knz:ın

m:ısı bu ma~ı g ıbiyctle bitırme

s!.n(' lxığldıcl r. Hnyri}'e ve Hay
d'l.l"Paşa talamlarmm bugüne ka
\l"r scyrettiğ m"z oyunlardan edin
diğımiz ıntlb:ıa göre her iki ta.kı
n.::n müdafna ha.tl'l.Tl birbirine clenk 
bir dt'.rlundadır. Hücum hatlarma 
gelince: Hayriye l ~· hücum hat
tMm daha evvel ve kale 15nünde 
ft~"f:ırdan istifade ctmc.!lnl bi
len ovuncıı :ı.rdıuı mürekkep oldu
ğu ,...-ze çrrpar. Buna mukabil 
H , ırpaşa tak mmm seri ve tner
jil: r:ılı~n açıklarile yaptıSı hü
cum 'ar. Orta muh:ı.clmler iyi çabg. 
mak şart.ile • her zaman lç'n teh
Hker o nb·ıır. Netice itibarile ta
krnıhrm hücum ve mlldafaa bala
mm1an vaziyetleri ve kaıanma 
şıı.nPlRrı bir1>1rint> mu..v:dır. 

8 SaWıattln Alilaı; 1çklll lokanta 
devren ümit Tunçkol 

9 Edhem O#. t.ıım::ıll S•bzecl Güneşli ıo 225,00 18,80 3,76 3,38 ,. 53/13 ,. 
ıo Murad Apnyan Bilet simsarı Ma.rUm han 6 78,75 G,79 l,36 " 53/ 9 ,, 
ıı KA.zım Uçkardeo Manav Mebuaan 76 15,00 2,16 0,43 " 53/21 ,. 
12 Abdurrahman Köttect Keman ket 21 405,00 !50,21 10,04 9,03 " 53/11 ,. 

Tophane maliye §Ub"ııl mUkelletıerlnden yukanda adı ve 1§1 ve ticaretgah adresleri yuıh tahraıar terki tıcn 
retle yeni ad:-eslerlnl bUdlnnemlf ve tebcllUğe ııallhly,etıl bir kimse göetermemı., ve yaptlan &raotınnalarda bulu. 
nan;ıamı, olduklarından hizalarında göst,-ırııen kazanç vergilerine alt ihbarnameleri kendilerine tebliği mUmldln ola. 
mamr,tır. Keyfiyet. 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebUf yerine geçmek üzere UAn olu. 

nur. (4613) 

İki de;;"rli klil l1r kaynağına men 
sup olan gençlere cumartesi gllnll 
yspnra.klnn maçta muvaffa.ldyet -
lcr di'~r!2. 

18. 4, 1012 Comarte51 gttnll 
yııpil:ıesk oku lar aruı futbol 

mııçlan 

Fcncrbah~ st.adı: 
1 - Ta.k9im L. - fsüklil L., 

2 - Pertcvniya.l - Boğulçı, 
S - Hayr"ye - Haydarpaşa L., 
Ha.kt"Dl Ş. Te7ıCBZ1, B. u1u15z, A. A
kın. 

Şeref atadı: 
1 - Erkek öf. - Şigll terüki 

14,30, 2 - Vefa L. - G. Saray 
L. 1:-,40. Hakem A. Adem. 
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Serbeıt güre§ müsabakalan 
btanbol Gllret AJanhtmdan: 
TecrUbeılzler araıımd& aerbeıt g11· 

reı mllııabakaıarı 19 Ntsnn 942 pazar 
gUnU Gllret kulUbO Kumkapı fUbealn.. 
de saat H de yapılacaktır. Tartı eaat 
11 den 12 ye kadar devam edecekUr. 

---<>-
Biıiklet müıabakalan 

b&. Bisiklet AJanhtaul&a: 
Serl btaiklet y&n1\annm llçQncu.Q 

19 NIAD IH2 pasar stıntt •bah uat 
ı,ao da Tupkapa lW ~eeır·-- .. 
ramıda ve 76 kilometrelik bir meaa!e 
dahilinde yapılae&ktır. 

-0--

Eakrim müaabakalan 
l!l8krtm AJıullıtmdaD: 
H2 Tllrldye Ellerim blrlDClllklerlne 

17.4. cuma akpmı saat 20 de Dağcı.. 
bk lrulllbOnde bql&D&e&k mllaabaka
lara cumarıe.t J11n1l devam edilecek. 
ttr. 

1 
Deng Levazım Satanalma K.omilyonıı 1 

il anlan 

------~ 1 - T&hmln edilen bedeli (8812&) Ur& olan UiOO ton superalm&n çJ.. 
mentoeunun ~H2 çarpnba gQDQ .ut 15 de K&amP8§&da bulunan 
1&tuıalm& komt.yonunda pazarblı yapllacaktır. 

2 - lık teminatı (2874.38) Ura olup prtnaıne.t ber ıtlD lf -.ati da. 
hWJıde ve 192 kurut bedel mukabWnde mezkQr komlayondan aımabilir. 

a - ı.te1dllertn 2490 aydı ıcammun S.tedltl vuallde, belli sUn " 
aattııı adı ~ komllyona muracaatıan l1&D olunur. ('°"1) 

••• 
1 - Tahmin edilen bedeli (10.000) lira ol&n, mevcut evmı muetbln. 

ee &lmacak Olan blr adet Dlael diDamo crubwwn 21--+-1942 alı g1ln11 
A&t 15 de K&aımpaıada bulUD&ll deDls leVUUD •tmalm& komiayonunda 
puarlılI yapılacaktır. 

2 - K&t'l teminatı (1600) lir& olup ,artname.t her g11n lı aaatı da. 
lıilln4e mezld)r komisyondan bedetm alm&blllr. 

8 - ı.teklllerln 2490 aayılı kanunun 1-t.edlll "9ilcaıarl& blrllkte adı 
pçen Jıtomı.yona mtıracaatıa.n ıı&n olunur. (6&46) 

• • • 
1 - lılevc~t enatı muclbl.nce tahmin edilen bedeli (2848.'50) lira olan 

100 ton kok kömUrUnUn 20-t 942 pazartesi gUnU aaat 15 de Kunnpe. 
§&da bulunan deniz levazım utınaıma komisyonunda pazarlıtı 7&P11' 
caktır. 

2 - Katı teminatı ( 426.;;.>) kUnıt olup prtnamesi her g1ln lf eaaU 
dahlllnde mezkClr komisyondan bedelsiz almablllr. 

3- lsteklilcrln 2490 nyılı kanunun latedlfl veaikalarla birlikte 
adı geeçn komisyona mUraca.aUan il&n olunur. < 4676) 

1 -lıtanbul Belediyesi ilanları J 
EmlnönU, Fatih, Beyoğlu, Beflkt.8§, UskUdar ve Kadıköy, kual&n 

dahilinde açılacak bacaların kapatılması ve Ust kaldırım ve revetmanıa. 
rmm ln§48J kapalı zarf uaullle eksiltmeye konuımuıtur. Ketu bedell 
16.000 lira ve ilk teminatı 1126 liradır. Mukavele, eksiltme, baymdırlık 

qııert gelen, hu.aust ve fenni §&rt.nameleri proje kqlt hulbaslle buna mu. 
te:ferrl diler evrak 75 kuruı mukablllndo Fen lflerl MUdQrlUğUnden ve. 
rııcce:<Ur. İhale 20--4 9'2 paz&rte.ı gUnU saat 115 de Daimi encümende 
./ pılacaktır. Taııpıerin llk teminat makbuz veya mektuplan, Uıale tarı. 
hinden aekl.z gUn evvel bcledly• Fen l§lert mUdUrlUğUne mllracaatıa aıa_ 
caklan fennl ehliyet ve 942 yılma alt Ucaret Odaaı veılkalan, imzalı ta.rt. 
name "-esalre ve kanunen ibrazı lA.zımgelen dlter vesaik Ue 2490 numaralı 
kanunun tarlfatı çevreııl.nde hazırlıyacaklan tck111 mcktuplannı Uıale SU. 
nU saat H de kadar dnimt encümene vermeleri lbımdır. (4:!1•) 

--~--~ -~~~--------.;_ ________ _ 
latanbul Defterdarlığ ı 1an: 
~ ~ mahkemeıı kalem odumda yaptınlacak (3ô9.44) 

ftra kqltll tamir lJi 20-4-942 pazartesi saat 115 de ıııuı Emlak KlldUr .. 
lOfUnde ID1ltepkldl komisyonda açık ebiltme Ue ihale edllecekUr. Mu.. 
vakkat tdllaat (28) liradır. Şart.name ve mtınaka.I& evrakı ~ KO. 
-!UrlUkte g6rilleb1Hr. ('631) 

Sammn P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - 942 senesi telgraf haUarı ihtiyacı için 6 metrellkten 41515, 7 metretlkten 

7.0, metrelikten 17!50, 9 metrelikten 5!50 kl ceman 3495 adet çıralı 
140, 8 metrelikten 17~. 9 metreııkten IW50 ki ceman 3495 adet çıralı 
ekatltmeye ~kanlmııtır. 

2 - Direklerin 1.12.941 den 30.D.942 tarthlne kadar tamamen kullmlf w 
ao.7.942 gUnClne kadar prtnamealnde mukayyet g1lnlerde ve d6rt par. 
tide Havza iataıyonunda teıllml f&rttır. 

3 - VezlrköprO J!:lmacık ormanından keslleeek olan bu dlrektlenı alt tart. 
fe bedeli 4 n beher direğin muhammen bedU ıs 12 liradır. 

4 - lhaıe 22 ntaan 942 c;arpmba gUnU ııaat 16,30 da Vezirk6prll P .T.T. 
blnaamda mUtqekkll komla,onda icra edllecekUr. 

5 - Tekllf mektupları ihale stlDO aaat 14,30 a kadar kabul edilecek ve bu 
aatten 80nr& poatada Y&1d olacak gecilmıe ftl7& Mı-bangl bir •babten 
o.~~ ~~ ......... ,,... ••• ---. 

e - Talip ~ ,_u.....-. .--.. ~ cılalll1lnn tıamm1 ~e 
ve 8145 Ura ..6Q kurtlftaD ibaret mu.akkat tıemmat a~ıerue bh1tkt~ 
herg1ln VezırköprU P.T.T. ,etllline mllrac&auan lllil olunur. <•~> 

Sam.an P. T. T. Miüliirliiğiinden: 
1 - 942 ııeneal telçaf batl&n fhUyacı için 6 metrelikten 200, T metrelikten 

MO, 8 metrelikten 700 ve 9 metrellktım 2l50 k! ceman 1500 adet çıralı 
çam telgraf d1reli kapalı u.rf u.sul1l Ue 30.3.942 tarihinden lUbaren 
ekailtme79 cıunımııtır. 

2 - Direklerin 1.12.Hl den 30.&.942 tarihbıe kadar tamamen keıllmft ve 
30.7.942 gQDUne kadar f&rtnamealnde mukayyet sllzılerde ve• p&rljde 
Hana l.ltuJonunda tullm1 p.ıttır. 

3 - VezlrkGprll Kazakl&I' orm&Dmdan keellecek olan bu direklere ait ta. 
rlfe bedeli 've beher d1rettn muhammen bedeli tae 12 liradır, 

4 - lha1e 22 nlaan 942 çarp.mba ıtmtl aaat lD,80 da Vezirköprü P.T.T. 
blnumda mlltepkkil koaıtayonca ıcra edDecekttr. 

5 - Teklif mektuplan l)lale rllnO aaat 14,30 a kadu kabul edilecek ve bu 
!B&tten aoma poatad& ftkl Olaeak geclkmeden nya berhang1 bir ee. 
bebden ötllrll subur edecek melçtuplar kabul edllmlyec~ktlr. 

6 - Talip ve prtnameslni görmek l8tıetlDde olanların kan:ınl veaalkle ve 
1350 Uradaa ibaret muvakkat teminat ~rlle birlikte herglln ve. 
zlrldtprll P.T.T, ,ellllfJııe lllGraoaatln Din olunnr. (UIK) 
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TUNGSRAM 

Nafia Vekaletinden : 
JllllaU~ konu &ll lf: 
ı - Malntya s!J ı~ıerl 'beşinci şube mUdUrlUğU mmtakası d&bntnde r'-

malcn Tohma çayı, şarkan ve ccnu~n Sultnnsuyu, garben ve cenuben Sul• 
tansuyu ka.nalt nrasmda kalan takriben 15000 hektar genl§llllnd•kl arasl
nin nirengi şebekesine mU.Stenlt tesviye mUnbanUl harltaaı Ue bu ovaya .. 
ıuın derelerden ldarec~ 'Uzom sllrtllenlerinln 11eritvnrf haritalarmm ~· 
11 l§I muhammen keıılf bedeli vahidi fiyat esası Oztırlnden 45000 liradır. 

:? - El'"" llrn" 5 5.942 tarihine rastlayan salı gUnU saat 115 te Ankaradf 
su ~teri rel~ılği blnıım içinde toplanan ııu eksiltme komlayonu odaemda ~ 
palı _.ırf usulll<.' • ""11.kttr. 

3 - tsteklller c (S\ltme prtnameııl mukavele projell, bayındırlık lf18" 
genel prtnames1, umumi su lılerl pruıameıılle huawıl ve fennl prtnamel .. 
rl ve proJclerl 2 Ura 25 kuru§ mukablllndc su işleri relallğtnden alabilirler. 

4 - Ekııutmeye girebilmek için ıstekUlerln 837~ liralık muvakkat ._, 
mlnat vermesi ve eksiltmenin yapııncağı g11nden en az Uç gUn evvel ell .. 
rinde ~ulunan ve en az 5JOO hektarlık bir arazinin takeometrlk harituaı' 
muvatfakiyetıe yapmış olduğuna dair vesika ile btrllkte blr dilekçe tle N•' 
f•a VekAleUne müracaat ederek bu işe mahıua olmak Ozere vesika aJ.ıJJ• 
lan ve bu \'es kayı ibraz etmeleri garttır. 

Bu mUddf:t tçlnde vesika talebinde bulunmıyanlar ekaUtuıeye lftlr•• 
edemezıer. 

5 - tstcklilerln teklif mektuplarını lklncl maddede yuılı aaatten bit 
saat evveline kadar su işlen relallğlne makbua mukablllnde vermeleri 1.., 
zrmdır. Postada olan gec itmeler kabuı edl!mez. (4181) 

Ban ası 11- 4 - 942 vaziyeti 
PAS! F 

~nna~e: 

lbtlyıu Ak~I 

Ad! ve tevkıı.!!de 

Hususi • • 

r.cıavttldekl Banknnttar: 
~rubte edilen evrakı nakdiye • ,. 
Kanunun 6-11 lı.cl maddelerine 
tevfikan Haz!nt taratmdan vıkl 

~yat · • 
Deruhte edilen evrak> nakdiye 
bakiyesi • • 
KarJıll&ı tamamen aıtm olarak 
tıaveten tt-davWe vaudUen • • 
r..eeakont mukabili flAveten teda. 
vtııc vazedilen • , 
Hutııeyc yapılar. altm ttarııbkb 
avans mukabili 3902 No. ıı kanun 
mucibine ıııveten tedaVWe va. 

zedilen • • 
HSVDUATı 
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Aıtm: Safi Kllogram ın.cn 
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DM a.lıalart 

U!t.019,1 . 
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181.'500.MO,-
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------
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D6vtz TaahlıOdab: 

A.Jtma taJıvru kabtl d«ıvlsler • • 
oıter d6vlzler vt alacaklı ld1J. 
ring t>aldyeleft 

' ' !1.080.80U 
lılala &elli 

• a 

a.000.000."' 

u.m.01t.ı• 

171 ••. 11 ..... 

--~~ 989.860. ~ 


