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Dünya v e 
DOGU 

Cehennemi 

A lmanlar mı, 
R us lar mı? 

Hint Milli 
Partisi lngi
liz tek lif leri· 
ni reddett i! 

Fakat, Kongre Reisi 
bunu ttikilp edif Or 

Moskova elinden gelebi- Yeni Delbi, 2 (A:A.) - Birul 
nıWi parti.si Cripps'in tekliflerini 

len bütün gayreti sarfe- reddetmiştir, Dedbinlik büküm 
diyor. Almanlar kı, bo· sürmektedir. 
yunca hazırladıkları ce· Yeni Dclbi, 2. (A.A.) - Hind 
hennem makineıini ha· kongresi reisi Azad, Cripps'in tek-
rekete geçirmek İçin lf\in lifleri bak.kında lrougrenin karar-
savıyorlar. Diğer yan· !arına dair verilen haberlerin 
dan bütün dünya ceph e· mevsimsiz olduğunu, çünkü ko-
leri birden patlama sa- ınitenin hazırladığı karar sure<ti-
atini bekliven bir istidat nin nıetnini henin bildirmemiş ol-
ile içli dışlı tezahürlerle duğunu söylemiştir. 
hedefe yaklaşıyor. Vaşington, 2 (A.A.) - Bindis-
.,.,_..,..""" ___ .,,,,..,,.==- tan meselesinde Ruzvelt'iu tava&· 

ETEM iZZET BENiCE 

Avrupa, Asya, Şiana.li Afrika 
kı:t'alarında, .lnsanhk, tarih ve ta
liiııııe dönüm teŞ1ııll edecek lbüy'.ik 
Dl!iiıcadelenin arifesine gelmig bu• 
lıınıcyıorlar. 

HiDdistan nihai kararını ver
menin saa1ıleri içindedir. Japon
lar Hi:ıJd kapıları.na yanaşmakta-

sntta bulwwıuğ:ına dair bir şayia 
dolaşınaktadıJ'. 

-~--

60 Bin kişilik 
POLONYA 

Ordusu 
dır. Avustralya taarruz bclııliyor. j 
Şimali Afrikada k-uın ru.tınalan- Rusya dan r an' a 
nın aıbsında maslııelenen yeni hareket etti 
saklının hamleleri kendilerini 
belirtmiyc başladllar. Ottawa, 2 (AA.) - Kanada.ya 

Dü.nya, tarüıin eşidini rastla- gelmi~ olan Polonya Başvekili Ge-
madığı bu m~ri lboğa:ıılaşın.a· ııeral Sigorski Rusyadaki teçhiz 

MiKROP 
HARBi! 
Japonlar cephede 
öldürücü mikroplar 

atıyorlarmış! 
Çung.King, 2 (A.A.) - Me'l"Ctıt 

delillere gore Japonların Çinde 
nıikrop harbi yaptıkları ve düş
nıanları üzerine öldürücü,, zehir
leyici mikroplar at1rk!.:m anlaşıl· 
nuştır. 

---•:ı----

SURİYENİN . . ,.. . 
iSTiKLALi 

Reisicumhur Şeyh Ta· 
ceddini Hüseyni 

beyanatta bulundu 
Looıdra 2 (A.A.)- B.B.C. Şam. 

dan bildirildiğine göre yeni Su. 
r.i.) e hıi.kl'.ıılı"tı ut=lımlek.i büyillı: 
Britanya el<fa.i. salı günü Suriye 
R<,ı;,icumhuruna fümatnameı;ini 

takdim etmiştir. 
Cumhurreisi Şe)ih Taceddin Hü. 

seyni bu tay inin, müttefikler ta. 
rafından vait ve temin olunan 
Suriyenin istili:line tam bir de-
lil olduğunu söyii:yerck: .. 

•- Suriy~ 2:5 yıllık esaretten 
BOlll'a 7 ay Mtilfrne yardım politi.. 
kasım gü<tıınckle M1ôını bir varlığa 
ikav~ur .. demiş ve yiyecek 
gönderdikleriıııdcn ctılayı İngiliızı. 
lere t~ et.miŞl.ir. 

nm 'bir bomba hızı ile bü.Uin cep- edilmiş 60 bin Jı.işilik Polonya or• 
helcrde birocn patlaması istidadı dusıınu:n kan bö)geoine hareket 25 Mihver deniz~ 
ile kfrboolu, kıaranlık, ru!hlları ve ettiğinJ söylemi§ ve: 
maddcleri bunaltan bu eziyetli ve •- Bnnlar yakında lüzwnlu alflSI bafırlldl 

""" h •- 1 j ,__..._ olacaktır .• de-1-tir, • üruntü.ru avasını ..,a . en .. aıue ~ Londra 2 (A.A.) _ Amerika 
yaıyarlkıen doğu ceph€sl de yeni-- l"-=-=~-=-~-=-,.,..-~~~~~·ı Bahriye Nezaretinin tebliğioııe gö.. 
den biJlıün d;lıı!ı:ati üzerine çebııiış lerin her cephede kıştaılberi du:r- re, Amerikanın haııbe glıdi€i gün 
bulun~r. Moolııova ilkftıahar şe- maıks1211.n taarruza geçımelerine ve denberi 2li deDİ2altı batınlmıştır. 
fağırun alaca belirtileri ııırasınd'a §lll'ada bıa'ada ilerlemelerine, şu Bunlardan 19 u Aıtlantlkıte, He.isi 
bı günlerinden daha hızla cl!plıe ve bu §ehri iılmalarına bak.arak Perl ıımanmda deniz kUYVetleri, 
boywJca elinden gelebi'len bütün hüloiim vemnek de ;,s:ıbetsiz olur. 4 tanesi tayyareler tarafınd'an ba. 
gayreti gösteriyur. Hakiki. Sovyet lııuvveileriui, silfilı tırılmıştll'. 

Savyey hedefi: Alınan hatları- ve vasıta kıuıdretlerini, iıbıti<yai O<'· 

Şark cephe
sine 200 bin 
Bulgar, 500 
bin Rumen 
a sker i gön-
derilmiş! 

• 
Macarlar, Alman .. 
ların istediği yarım 

milyon a sker i : 
"T arialar boş kala
cak,, diye gönder-

miyorlar ! 
Loııdra, 1 (A.A.) - B. B. C. 

Berne'de sC17lenslillne göre Bul. 
ııor Xrah ile Hitıerln neler gön;.. 
lüı> karar ve!'dlklerl Ml4 b!W, 
ınemeldedlr. i;,.ı kaynaktan ha
ber Vft'ildığine ıöre, Bulgar;,tan 
Doğu eeplıes!ne 20() bin, Rumen.. 
!er 500 bin aoker göodereCOitler

dir ve buolar yola çılı:arıJınıııtır. 
Macarlar, 500 bin kf;l göndererırl
T«eirlerinl llÖ1 lcmeı.ıte ve t&rla.
lann boe k:abcağıru id<Jfa el'JJ)elc. 
tedlrler. Almanyanın ihtiyaçlarım 
bil.y1lk &ltüde karşılıyan :tlnıat ıt
le:i, bu yibıden çok .işçiden malı.. 
rum kalacaktır. 

Gece Kuzgun
cukta 20 odalı 
bir köşk yandı 
Bu gece saat 1 do Üsküdar Bağ

Ja:clıa~da Frenk teııesi ismiyle 
m aruf tepedeki •Azabın bağı. de-

ııilen bahçe ioçiııde 20 odalı ıbüyük 

bir köşkün boş kısmından yangın 

cılımılıihr: .iJıi odada oturan belrçl 
İbrabimin ailesi bekçi dildiikle-

(Devamı 3 tlnctl Sahifec!e) 

nı yarmak, Alman ilıımal lı:ıt'alan· dwarınm sayıısını ve nev'ini ya-
nı ateşe solıımaık, Alman llklıahar kından bilmiyıonııı. Belki, bugün-
taarruz plinını a'lttist etmek, m&- lııü taarruızlam yapan ikıuıvvet ve 
cadeleyi daha uzdklara ve ileriqe- kudretler topyekfın Rus oııdıusı»-
re ve Jtihıa\yet A1ınaın boegununa dur, belki de Rus ord·usu.ndan ba-

Kadıköyünde Maruf Bir 

Esrar Kaçakçısı Yakalandı! 
götünınelııtiır. Şimdiki gayret da- zı birlilclercUr. Hak.rki kuvvetler, 
ha ııorluduır ve Almaın hatları haki.ki silahlar, hakiki öW;ü·ler ali'-

. lı:arpsı.nda çehresl.n<leki bütün cak Alman mukabil ham.Je;;inin 
kin ve cle'fı,şet belirtisi ile tırnağı- başlamasrndan ve bir hayli iıııki-
nı W:jine talıııruş bir Rusya vaı'dı.r. §af bulmasından sonra orla!Ya ~ı-
A Lmanla bu Rus gayretin-i dW'- kacaktır. 

~a çalışıyor, ve i?ave edi• Kuvvetler halcltındaki hüküm 
parlar: b~ünden bu olmak gerekıliği gi.. 

- Henüz bütün kış boyunca ha· w, 
rıırlad:ıığınıız cehennem makinesi- - Bu harp devresini Almanlar 
nl bamloote geçi:mıedJk. mı, Ruslar ım kazanacak?. 

Blllll'll söyleııken, Sovyet taar- Sorusunun ·hakiki cevabıru 
rınlarının anca.k Sovyetleri yor- da tam kuvvetlerin kar~tlaşına. 
duğımu, Alman birinci hattına sında ve kat'i neticeyi alınnısında 
hiı;-bir yeni kuvvet ekl~ediğini, beklemek yine o nisbette gel'l'k.. 
RU6 Uınidinin suya ıJüştüğünü be- lidir. Filhakıı.b, bu (ilkll:ıaiıar • 
lirtiyor ve .. ayrıca: yaz • s<mJıahar) devresinde ya Al-

- Sovyetlcrin karŞl'Slna geçen rnanların, ya Ruslann ikisinden 
y:ıo. ve s<ml>aharda görunedİill'leri birisinin Doğu cıephesinıde kat'i 
silahlarla ve yepyeni bir harp bôkimiyet elde etımesi mantığın, 
~tiği ila çıkacağıız. akıl ve iz'an ölçülerinin br{dediği 

Almanlaır ümitlidirler. R'Ulilar ııeticedir. Fakat, bir iltinci ııdkta 
da ikinci bir ceJiıe açılmasıı ve vardır. O da şudur: Ahnanların 
çok yardtm yapılması dlleğiui bilfarz Sovyet taarruz ve müıda. 
sık sık teıkrarlamahla beraber faa tedbirleri ka:r§ısında bir haylt 
tcşelbbiisü elden barakmak iste- zayiat pahasına olarak yeni yeni 
mcdlk:lerini devamlı salıdırı:şlarda arazi ve ı;elıirler kazanmalarına 
'bul'llDmalan ile anlatıyorlar. Al- rağmen sonbatıar sonuna kadar 
manlann yenıi sil5hlarla, yeni Sovyet ordusunu lmhaya mul<te. 
takıtilkle, yeni ve taze kuvvefiler'le dir olamamaları. 
hazı.rladlkları harp ve taarııuz İşte, -bu nokta, lrendiliğinden: 
makinesi bardltete geç\p ilk neti- - O vakit ne olacak?. 
celerini veıımeden önce tacafların Sorusunu ortaya çıJrnımakıta. 
v5.srl olaca>k.ları durum hakkın- dır. Gerçekten bı.ı ı:ıoıkta, şimdi 
da bi.r 1ıilkııne varnıalk dt>ğru ol- den ıı ;ç dü2'i nülmiyen, ]ı('nütz hiç 
maz. Be)k.i, Ahnan ordusu Sovıyet .bir izah, tahmin ve tefsire mevzu 
ordularının taarruz ilııtidarıru la- ittihaz edilmemiş bulunan ve fa· 
racak, taaıırm:unu sürdiliiip bir kat be>hMllehal ikinci dünya har. 
ımha netiıcesi ahnıya kadar götü,.. binin seyi;r ve neticesi üızerinde 
:rccek; belki bu teşebbüsünü yap- büıyük tesirler husule getirecek 
ınakla beubcr bu gayeye vara- başli başına bir naktadıır. 
ınıyacak. Şimdiki halde, Sov\yet- ETEM iZZET BENiCE 

1,5 Kilo zehiri torbalarla t op· 
rağa gömen kurnaz kaçak
çıya pusu kuran memurlar 

müddet durbinlerle uzun 
tarassut ettiler ve~~ 

Emııiye'b Dire.k!tıörliiğü iltlnd 
şube memurlar evvelki gün; yıl. 
lardanberi Kadı'kıöy ve Ü<;lkürlar 
•havalisinde zıeohir ticareti yapan 
ve çok ihtiyatlı hareket ettiği 

için şimfüye kadar yakayı ele 
vermiyen bir şeriri günlerce ter. 
tip voe takip h:ı.zırlıklarile uğraş. 
tıklan sonra 6UÇ üstünde yak'3.. 

1 

IÇERÇEVE 

(Bes) lugilterede melaulrol
ya buhranları geçiriywmuş! 

(Hes), eşi, emsali görülmemiş 
b.ir cür'etle gi>kten zenlbille 
düşfüğü ve şimdi harp esirö st• 
(alile oturduğu İı;ıgilterede, me
lanko}ya buhranları geçiriynr-

- muş! Şimdi (Ucs)in delimıe
sinclen ve canına kıymasından 
lrorkuluyormuş! Onun için 
(Hes) doktor nezareti altın

daymış! 

Bu haber bana, ta geçen Ba
zirandanberi sahibi olduğum, 
bazılarınu zengin bir şırir ha
yali, bazılarınca şöyle !böyle 
müınkün, bazılarınca da yüzde 
yiiz muhakkak telalılki edilen 
bir görü ve bu gi>riişfu> son 
mcı11ıalesini hatırlattı. 

Geçen Haziranda diiııneni 

birdenlıi~e sGvyetler üzerine 
,kıran ·Mihverle denıokrasyala~ 
arasında, mahut uzlaşma ve an· 
laşına· m~elesi... 

Ben (H es) ln İngiltere semti• 

!arına işte bu va:ıHeyle scrkulup 

lamağa muvaffak olmuşla:rdlr. 
Vak'anın tafsilittı şudur: 
Kadıköyünde İJ):ııah;mağa sem. 

'tinıde, Kııl'ju~lu civarında uıfak 

bir bostan işleten •Kahraman• 
jsrojnrl·e bir bahç?Vanın uzun za. 
ııııanrlanberi zehir ticaret.ile uğ. 
r~ığını bilen zabıta, bu hava. 

(Devamı 3 ürı<:ü Sabi.lede) 

MELAN KOLYA 
·kendisini bir zcnbil içinde yere 
attığına, uzlaşma ve anlaşma 
meselesini İngilizlere karşı sa
mimiyetle müdafaa ettii,oine, 
lugilizlerin birdenbire buna 
lastikli bir tavır takrnıdı,.lfma, 

bunun üzerine Almanların var 
kuvvetlerile Sovyetlere çullan
dığına, bu arada İngilizlerin 
Sovyetler hemen yliulacak ve
ya uzun müddet dayanacak 
olursa ona göre bir karar ver
mek üzere her iki ihtimali de 
tutan bir yol takip ettiğine, 
Sovyetlerin umulmadık nıuka
vemeti ve uzlaşmıyıı asla ya
naşnııyan Amerikanın da har
be girmesile yeniden ümide 
düştüğüne ve bu meseleye arka 
çevird iğine, çoktanberi inan· 
mış bulunuyorum. ı 

İş te (B es) in şu andaki bulı· ) 
ranı, tam kıvalnma gelmek _il· f · 
zeteyken saydığımız sebepler 
:yü'z:dnden suya düşen w.l~ 
ve aıtlaşmii meselesininı_~'llll -

Bomba lı~niıı mamımlan dü ııJc!l muhakemede heyeti hikinıe llııümle hesap veriyorlar: (Ayakt• 
k enara cl8'yaıt.mış duran AJıdurralıman, arkasında otnran Süleyman, bunlarla ilk sıra.da buluıımalı; 

f$emectilııJ.erl ~in hey'eti hiılıimd.en hin alarak aıb. waya çekil.en Kamiloıf ve Pavlo() 

FON PAPENE KARŞI HAZIRLANAN 
SUİKASTIN MUHAKEMESİ 

Ankaradaki Duruşmanır. 
Tam Tafsilatını Veriyoruz 

"""I 
Üsküplü Abdurrahman ve Süleyman iki Sovyet memurunu nasıl 
tanıdılar? - Bir kürtaj için verilen 150 lira - 9 mermili tabanca 
ile suikast talimleri - Eve getirilen el .bombası - Ömer Ankaraya 

gönderiliyor - infilaktan sonra lstanbulda gizli buluşmalar 

Abdurrahman : "Suikastin gayesi; Almany a ile Türk iye• 
nin arasını açıp bizim Ruslar lehine harbo girme mi 
temindir ,, dedi. iki Rus maznun "Biz ne Abdurrahm anr, 

ne de Süleymanı tanıyoruz,, d i yorla r, 
Anlı.arada Atatıürk Bulvannda 

patlıycn bomba hadisesinin mu
i:ıakemEt>iDe dün Atikara Ağırce.. 
zasrnda başlanıldıığını bildinniş 

ve muhakemenin dün saat yarı. 
ma kadar cereyan eden safaha.tı. 
ııı okuyucularımllla ayn~n vel'
miştik. 

Davanın öğleden sonraki cc1seı. 
si hakkında Ankara muhabirimi.. 
ıziıı verdiği meraklı tafsilirtla ilk 
sabah celsesnin huMsasım da bu. 
&Un y2.2ıyoruz: 

Dün Ankara Aığırceza malı1'e. 
mesi hurruruna çık>an bu hi'ııdise
nln maznunları dört ~: 

1- Üslrupm 1333 doğumlu ts. 
ıtan'lıul Tııb Fakültesi talebelerin. 
den Abdurrahman. 

, 

• 

Maznunlardan Savyet Kıonaoloshan<:Si 
ırlaJi.ycr memurlarından Yorcl Pavlof 
.Abdürrohmanın itira!larıru d.i~" 

2- Üsküp}ü 1908 doğuınlu An. 
&arada Yenişehiı:de lbeılber Sii. 
leyman. 

3- İstanbul Sovyet ticaret mö
messilliğinde nakli:yat müşaviri ı 
Karni laf, 

Jıf".mun1ard:ın: :rstoııbul Sm;yot Tice. 
Jet mlime.slllii:i nakliyat nJlşo.\'lrl 

Komihıf mahkemede .. , 

Necip Fazıl KISAKOREK 

rnhunda buaktığı t.ırnuklardan 
doğuyor. 

(Hes); l'ttilıverle demAJkras
:Jlalar arasındaki uzlaşma ve 
anlaşma teşebıbüsünün bu dal
kılıç fedaisi, işte bu yüzden me

lfuıloolya acıları çekmelote. .. 
Fakat eğer siııirlerini yener 

ve daha birkaç ay dişini srlaı
bilirse, davasının ııon bir talihe 
daha malik olacağını görür. 

Alırrıanlar ilkbabard:ı var 
Jıuvvetlerile Sovyetlere çnllan
dığı, onları bir ba.mlede çökert
tiği ve Japonlarla beraber şark 
ve garpten Hindistan kapıla
rında göründüğü takdfrde; de
mokrasyalar, bugün doktor ne
zareti altında meLinkolya btıh· 
ranı çeken adamın hakikatini 
tekrar tedkike kalkabilirler. 

Hiidis,enin aksi doğacak, yani 
Sovyctler bu defa da biitün yaz 
m.e>'simi b<tynnca dayanauk 
olurs31 (B es)in nıelii~ı 
lıiı'çok Almanlara sirayet ede-

• cektir. 

4- İstan!bul Sav<yet lııoosolaı.. 

Lavaı kablae1e 
gi r ecek olur sa ... 

A merika Vişigi 
düşman olarak 

tanıyacak ! 
Londra 2 (AA.)- B.B.C. La. 

valin Vişi bilkfrm<?bnin telıımil i.. 
daresini talep ettiğine dair Fran. 
sadan Amerikaya tam malUınat 
,ge~ir. 

Nevyoı<k radyosu dün geceki 
neşrryMııtda: cPariıs hıain1erinin 
başı olan Laval Hitlcrin emirle
rini Pcten.e bildirdikten sonra ne. 
ticeyi Hitlerin mimıcssiline bil. 
ditmek il2<!rı;ı Parise döıı.müştıür. 
Fransada en çak kin beslenen a. 
daıın Fransaya Jı.altim mi olacak. 
tır?.• demiştir. 

'.Boıstıon radyosu da: •- Eğer 
Lava! kabineye girerse Amerika, 
Vişi hü:k.funetini düşman ılarak 

, tamyacalctır.• demi&tir. 

hanesinde stajyer memur, t arıl':çi 
Yorogi Pa.vlıaf. 

(De\-amı 4 ünci.i Sahi_._c{lc-) 

Paslllkt e k l Bft r 
franıuz kuvvetleri 

Gen eral ~fak 
Arfürün emri
ne verildiler 

Lond ra 2 (A.A.)- Pas ıfikte <i 
Hür Fransız kuvve-tk ri General 
Dögol tarafınıdan General Mnc 
Anlıu r emrine vcriL"l'lişt i r, 

General Mac ArtJ!ıur bu ınü ·10. 
sebctl e Dög<ıle bir mesaj göı ~c· ı· 
mlştir, 

--~o---

lngiltereye kaçmak 
isti yen 

11· Norveç "'apuru 1 
Vişi, 2 (A.A.) - Dün öt;le iİH"· 

ri Alman bahri~csi Gotcborg Ii
nıanında İngiltereye ka~mnk isı .. 
yen 11 Norveç vapuruna t:ı.arruz 

ctnıiştir. 

• 
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HALK FİLOZOFU 

ŞAŞIRTAN RAKAMLA 

• 

Evvelki gün; Üsküdarda biıı 
çi[t toriğin on iki liraya satıl• 
nıası hfi:1iscsinin üzerimde U• 

) andırdığı şa!jkınlıktan henüz 
kurtulamamışken, dün bir baş· 
ka gazetede, Taksim Belediye 
Gazinosumm fiat listesilıden 
l!Jrluıç eşantiyonu ile !karşılaş· 
tım: 

Bir şişe şampanya altmış altı 
lira; ' 

İki bardak viski on lira; 
Bir bar'llak portakal suyu be' 

bttçuk lira. 
Beni tereddiide di.Şüren aok· 

ta: Bu haberlerin 1 Nisan gilnü 
intişar efımlş olmasıdır. Fakat 
şü!IM yok ki, bayat pahalılığı
na dair ölçüler ararken Tak· 
söın GazinMu gibi lüks bir mil· 
es.sesenin fiat cetvelinden nü· 
nıuneler almak hata olur. 

Yalnız; unutmamalıdır ki 
Taksim Belediye GHin.osu İs
ta11buida, İsta11bul da bugün 
diinyayı saran afetlerin dışın· 
da kahnalc saadetile mutlu 

IL\KEi'IE 

NE OLUYOR! 

Geçenlerde yapılan Galatasa

ray • Yefa maçında şöyle hafif 
tertip bir hadise oldu: Hakemin 
O) undan çıkarmak istedi~ hir o
yuncu, bir mtiddet sahayı terket
mek isl.oroedi. Hakikaten bu işte 
hakem hal;ısn ve 1İİ2.Ullnsuzdur. 
Oyuuu oynıyan futlıolCüler oldu· 
ğ"nna güre ha.kem ne diye karışı· 
JO<. 

TUZLU 

1.'L\1EKLER 

Az da oba tuza da zam yapıldı. 
Artık bundan 9C>nra evlerde fazla 
tuzlu yeınek yemekten loodıma• 

yınız. Esasen yemekler şu za
manda .lıi.r hayli tıuluya makıl

duiundan ayrıca lazla tuza liizltDl 
var mı? 

BU NE BiÇİM 

ÇETECİ? -----
E\·velki ı:iin ajans telgrafları 

100 bin Yugoslav çetecHıin ilkıba· 
lıar.Ja taarruza hazırlandı&uıı ha· 
her veriyordu. Bizim bildi&Unis 
türkçeye göre 100 bin kişilM< lıir 
kuvHt çeteci deii.I, talııviyeli bii· 
yiik bir lrolordudur, 

REŞAT FEYZi 

bir memleket hudutları dahi
lin d eılli. 

Yine bugün dünya vaayetl 
karşısında her zımıa.nki gi:bi 
metin ve vakur bir ruhla hftdi
seleri yakından dikkat ve ala· 
ka ile takip eden Türk bütün
lüğü kendi iktıısadiyatını her 
ihtimali hesaba katarak ayar
lamış bulunuyor. 

Bugünkü hayat ve illı:tısat 

şartlan içinde, bu fiatta liib 
içkilere lüzum var mıdır? di.fe 
düşüuilyon& Al6mış altı lira
ya satılacak şampaıeya pşeeL. 
ne, on liraya iki •kadeh viskiye, 
beş buçuk liraya verilecek bir 
bardak pol'takal suyuna daya
nacak bütçe ve kese mevcut 
mudur? 

Ne tuhaf tezaddır loi; gazete 
sü1unlarmda ucınluğu ile hay· 

ret uyanıclırııcak haberler bek.
lerken, yukarıda kaydettiğimiz 
insanı çok düşündüren rakam· 
lara rastlıyoruz. 

ZiRAAT 
Aletleri 

Bunlardan muamele 
vergisi alınmıyacak 
Ekıme, biçme ve diğer zirai iş. 

ler ~in kullanılan malzeme ile 
döven aletlerinin muamele var. 
;;iııinden muaf tutularak memle. 
kete ithal olumnaları kararlaştı.. 

nl:nıştır. 

MUHTARLAR 
Köy rnu:htar ve azalarının sık 

sık ve l<iizunısuz yere karakolla
ra, nahiye ve kaza me~kez.lerine 
celbcklıld.ikle:ıU anla.şıhnıştıır. Da.. 
hiliye Vekilliği valiliklere bir ta. 
Jllıtn yaparak loüçUk biır idare te. 
şekik:ül.ü olan kıöy birliğinin ba. 
şımdaıki muhtar ve azalarına hi?>
r:ıetlerile miitenasip muamele ya.. 
pı·lımasını ve önemsi:ı işle. içiı;ı i. 
kıide biıue ıcöylerindcn ayrılıma

laıınırı örııüne geçilmesini bilchr •• 
.miştir. 

Sünger, ipekböceği tohumu 
ııe fıstık ihracatı 

Sün(;er, ipe!fböceği tıdhumu. 
şamfıstığı, Gaziantep fll!!lığı ve 
yerfl8lığı. ile sair l:iilümu.m fıstık. 
larn haçlarının lisansa b8.bi ol. 
duğu alakadarlara tebliğ olun
m~. 

Bize öyle gelir ki, ya çeteci ta
birincle bi.r yanb.şhk, yıhırt da 
sayı .. ında bir yaniışhı. varc!ıı. Tat var mı, yok m ? 
DOSTLUK VE 

ALIŞVERİŞ 

Hindhtanda bulunan İngild 
Nazırı M. Krips dün sabah meş
hur Hind milliyetperveri Gandi
J i evinde ziyaret etmİf. Bu kadar 

saımni ahbapbk arzusu bakalım 
llind meselesini halledebilecek 
mi? Fakat, malU.m ya, cSk.i bir 
söı vardır: •Dostluk J>aşka, alış

\'er Jı.aşk.adır.• 

AHMET RAUF 

Şehrin mütılm bir semtinde biliı'ill< 
bir bakkal dilıkk:Anına girip SOft10"0l\. 
5\.11"1\12! tUrta Yalı var mr?.> 

Bakkal evve.ld, yok, d~yor. Flat gat.. 
teren asılı büyük lavhada Urfa yağı 
yazı'.ıdır ve fiatı 179 ~uru.;ı olaraık gös. 
len:mfi<tedir. Bakk>I sizın o lfıvba:ya 
balk:bğınıı~ görünce şöy1e O.yor· 

- 240 verirsenlı size J.]rfa yae-ı bU'
labilirJm. 

Ev:nlzde bi.r dirhem yağ yoktur. A). 

m1Ya meabursı.ınuz, razı altzyOl'tiunU&. 
Bakıkal lc•Nl&ki ambarından ;yağ a!JI) 
getiriyor \'~ tartarak s.fze verıyQr. 

Bu işe al.lka.darlar ne buyuıur?. 

BORHAN CEVAT 

r Edebi Roman: 80 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

- - Yılbaşı gecesi çolt et;~ecek mi· 
:r1z Sur~ diye oonlu.. 

- T-.bii kartcıiun- .• 
- Çok içecek mı;ri~?. 
- T~bi!.,. 

- Öyle Eartıoş olmak Uıtiyorum lı:I.. 
ke, ! 'l\, ıçt-y .nı~ \cCncümıden geçey ıra .• 
Dan edeyim.. 

N· ·i Y ~-na:z. :ııorla ıülüınseıni;re ça.. 
J;şarak, 

- No oluo-'"'''"' bOyle, Nevia?. Bu 
ne susı..=1 k. bu ne h:ıraret?. 

Genç lc<ıdn 0unarık bir eda !le 1ıo1. 
r.unı.. bctctü 

- An'llla, h•kklrn değil nl, Nuı1?. 
S?ylesene.. Ne kad:ı.r hasta yattım. 

Hala, poı'takal şeı<tıeti içecek değUbn 
1a .. 

Nt.!"l Yıltııa2: baııuıı saUadı: 
- Doı:1'1 Nevin, doğru .. , Haldı.ut 

var .• 

Leyi;\, böfmln önilnde kadehleri 
c. .. UnJJ·~·J. Nuri Yılmaz: 

- Lr~ l:i Haı>llII, Y>.1~ın<l haııria,. 

DIŞ'On;umız, G.eğil mi, diye sordu: 
Go'\Ç kız, mlaa!irleNıe <IU!>dıi: 
- Evet Beye!<!ndi.. Babam ve ben 

ıeleeeğiz., 

Suat Bey içeri ginn~. Te~la ~ 
ledı: 

- A! bı.ı,yurun, siz! yalnıııt bıralıituııo. 
Ka.pıc ya }~ber verd•rn de .. Ş.ı,;nd.i ce
leeek .. Bir dekiluı mi;saade beyunın. 

Nevin, jıd<l(1'!r. bir j~: 
- Suat Bey, d.WU. neler ikrama ha.. 

eır1anıyul':Junuz? ... 
Nuti Yıım..z, öelir diMıfen bir iL 

san!'a: 

- Slai l>u • ..,. rahafı>ıe etli!ı. S... 
a.t B'"J' .. Dedi .•. Nev.nın bu &qam tu. 
paflığı üı;ıtüııde ... Ail.,rzı rıca ed"' 
r...m .•• 

Nevin lıiç ordı o!aM.ı. Suat Beye 
sordu: 

- Neler geıı,.tr SıııK ııe,-? .. Ona li
re ı,-..ahlsın&yım ... 

Suat Bey ~ bir ed& ile: 
- Eler.elim l>tr Ne visl<ı aldııvo-

Oeneraı kış ve 
mareşal zaman 

Sa '1ı: cephesinde kıs bastırdığı -
man ortaıya t>lr cGeneral Kış>, cGene
ra.l zaman> ç:..k-ııu~ı. Mir~tefikler ve 
RıElar bu ütl Generale çok bel ba~:a
m-,lardı. Hatt.d tar.ııtıten miısal getıri

"°rlıır. N&po..;yonu l\losko\•a set~rinde 
maği'.i.p eden kuvvetin cGenera.l Kış> 
okluğw>u ileri &üri.cy'orlardı. 
Kış ba,ıında herkes •General Kııi> 

ile «General Zaman> ın eleie vererek 
neler yapa.ca.ğını met1lk ediyordu. Bu 

~ra.da tür!U tefsirler. tahmlnler, müta. 
jeela.r senledildi. Bugün artılı bu iki 
Gneralin .tıoyası nereJ.e iıse meydana 
çıkmak üzeredir. 

Almanlar &öyle diyor: •Şimdi İUo
baıhar güneti şualarını Şartc. cephesin
deki kanlara dökerek onları errtt:L:. 

Yani adı l"Qen ilol General.in hiç bir 
şey y.ıpmad*larını !dida edl:rorla.r. 
Haklkat nedir?. Bımu en geç iki "'Y 
sonra gCrmek ve öğrenmek mümkün 
ol8calt g>bl... 

Bir !ıwl>le elbette ciddi olarak bu 
gobi nıuna.yyel Generallere bel bağla. 
mamak kap e'lti.tmi aıklı başında olan 
ljerk>s idrak edeL ~r tabıat kuvvet· 

!eri ve Mdlıseleri ltendllerine güvenilir 
belli b•şlı b'rer kıym_,. olabilselerdi, 
mesel:) F.:sJdmoların c!bangir, H&ttı Ü~ 
tüva Ü7Erinde yaşıyan zencilerin fatih. 
olmaları lkıt.!za ederdJ. 

Bu yıl bahar sankd dört gözle ve 
merakla beklenen bir peri kızıdır. 

Ne re:-tıg:nt, ne boyunu bosunu ne cıön
lünün aıteş-lui tabayyiı.l ve tasavvur e--
debiliy<>ruz. 

Biz babann şu veya bu !&raf için 
dei!Jl, toton insanlık için hayırlı ol
masını temenni ectiyoruz.. 

R. SABiT 

Bursa-Gemlik 
ŞOSESİ 

200 bin Lira sarfile 
önümüzdeki 

ay tamir olunacak 
!starıbuklan Bursaya giden yo.I 

cularm bilılıassa yaz mevsiminde 
tercih ettikleri Yaloıva • Bursa 
şo.scsi esaslı bir şekikfe tannir o. 
lunacaktH-. Evveıa bu şosenin 

Buırsa - GE>mhk arasın-Caki bozuk 
kısvmlannın 192 lu.isur .. .J>in lira 

sarfile tamir olunması kararlaştı.. 
rıhuştır. 

Bu işe önümüroeki ay zarfınıcla 
başlanılaca.lc: ve ka.tranlı beton 
ka;>lama taıız;mda yapılaco.ktır. 

Bilardo salonlarına deııam 
eden talebeler 

Son zamanlarda sclırimlzin 

mu.'>tehf semtlerindelti bazı kaılı. 

velerin üst katlaTmda ~biliwd> 

sakınu, narnile açılan yerlere ta. 
lebelerin devam ettikleri lıallıer 

alınmıştır. 

Bunun ii'zerine Maa.ri! Müdiın'
hlğü aliılkada.clara müracaat ede. 
rek bu kabil yerlerin sıkı bır su
rette i..""Ont:rol olunma«rnı nca et.. 
ntiştir. 

Kilosu 111 kuruftan satılan 
2 bin ton lındıkiçi 

Giresun (Hususil- Yü:z on bir 
kunqtan harıce iki bin tarı fın. 

<iıkiçı satılmıştı:r. 
Fakat fındık ihracat t:acirleri 

bu fıa ı az görerek Tic3l'et V ek3- . 
letı nezdinde bazı teşebbüsleroe 

bulunmuşlaıd'.ıır. Bu satış ıirz,cnne 

fıatlar yıif.<sel:nış vE kilıo&u 132 
kuruşa kadar yıükselmiştir. 

rom ... Biraz fıstı!ı filan ... 
Genç kadın elleruu blr!bırıne vur· 

du: 
- Bravo .. Bravo Suat .Bey. G<>r. 

dünüz mu nusa:tı.rperver 1Il6alkla.rı .. 
Eh Tornam ... Bu akşam Suat Bey
deyız. d<?melt. . 

Kocasına döndü: 
- Ne o, Nuri, ayiplı,oc musun be. 

nl? •. • 
- Yo!ı ... H&y>I" ... 
- Gel. .. Gel. . Olur ~a. ... 
Koc .. ınm bıl•ğ\ll<h!n ııutmuo. yan. 

yana i!ıı koltuğa gömülmiışlerdl. 

Nevın. baciilı: bacak llslWle altı! 
- B.r s:garll versene Nuri ... 
Suat Bey, küç~k ır.ıwuıın iizertt>den 

Sigara ılııUtu.>unu alan.!ı: ıenç kadına u
z.attı ... 

Nuri Yılmaz, klbnt ya.kıtı. 
Leyll, tekrar vermut ikrsm ~

du. Nevin: 
- Bunlan da içelim de ... Dedi ... O 

z;ımana kadar eibe!ıte vi3ki gelır. 

Kadehi, bır lııımled ai:z.ına boşal«ı. 
Sonra, yerinden kalk•. Ra"1onun ba
ş111a geçti. Düğmeler! ı;evio'di: · 

- Run:ıı&a arıyorum, Rumba... oe.. 
dl ... Ah .. Bir Rumb• . Nuri, bu ll!'fer 
senlıı!e oyn:?rr.a1t 1'.'litiyQrum... Ne za
nı=dır karınla danse(meditıru hatır
.._lıyor rr::umı.n'? Ma.h.cup olman li&ını ... 
Yı.lbaoı ge<.-esi. büt.un buniarın acısım 

[ı:ııi•ıal:ıımt••lı 
Uzak Doğuda Birmanyada 
Tungu meydan muharebesi 
ve muhtemel Japon taarruzu 
\. Yazan: İ. • Eski Bükrcş J\teşemiliteri 

Uuk Doğu cephesi: 
AvustralyaWar, Japonların iki 

haftaya kadar Avustralyaya taar· 
ruz edeceklerine ihtimal veriyor
larsa da, Japon ba:ı.ırlığı1llll bu 
işıu vüs'atıle mülenasıp olarak 
taınamlandJgı kabul edilemez. 
Japonlar Yeni GlllAl adasında ıyi.· 
ce yerleşmeden ve Avustralya do
ğusunda daha •bazı ku~uk adalar
da üslenmeden böyle büyük bir 
.k.ıt'ayı iMılaya kalkışamazlar. 

Yeni Gined<ı Japon ıkara hare· 
]4tı suların ta,""1ası d.oJa.y161ie 
durmuştur. Hatta ııloresby Jmıa

runa şınıalden yü.rüyen JBtPOn 
kıt'aları Milllkbam vadisinde al
dıkıları yerleri boşaltarak geri çe
kılmışlerılir. 

Japonların bugünlerde A'VUS· 
tralya do;;.'11.Sunda Fıjı, Yeni Heb
rid ve Yeni Kaledonya takını a· 
dalarrna çıkarma teşebbüsleri 
beklenebilir. 

Japonlar, Hind deniziode de ÜS· 

tünlük ve hilkimiyet temin et
lllAlk istediJderinden Japon deniz 
kuvvetleri Pasifik ve Hınd Okıya· 
nuslannda ikiye ayrılmış bulun
maktadır. Bu ayrılış, Japon ser
pilmesinin ortaya çrkardığı ilk 
büyük m:ılızUl'dur. Bugün içın 
değilse de ilerde Japon filolarının 
Pasifik'dc Amerikaya ve Hind 

latanbul kız muallim mektebi 
Tabiiye mtıallimli,ri 

Edirne kız muallim mektebı 
müdürü ve taıbiiye muallimı Ba. 
yan Rebia Barkının !starı.bul kız 
iisesi mıüılürlüğü.ne tayın o.lun· 
duğunu dün b""'ı gazeteler lara. 
fınc!a.n ynzmuşsa da lbu haber 
cioı,'ru degidir 

Bayan Rebia sa.<rece İstanbul 
kı" muallim mektebi tabiiye mu.. 
alliınliğine tayin olunmuştur. 

---<>--

T altil olanan muallimler 
Ankara. Ataıtıüı1k l.ı9esi maıteıma.. 

tik Oğretmeni Hasan Özbay. An
kara kız lisesi türkçe öğretımenı 
Oeliıl Einrem, !sta nl>ul erik ek li· 
sesi tfukçe öğretmeni Faik Öz. 
Nevşehır oıta okul midir mua. 
vini İsa Coşkuner, Sıvas orta o. 
kul mıüıd.ür mıuaıvini Fevrzi Kal. 
kancı. z.,yrek arta okul tabiıye 

yard.mıcı öğretmeni Nejat BEse. 
ner tak.ô.irname ile taltıf edl.Jııruı>

lerıdir. 

Açık İf ııe memuriyetler 
Kırıkkale san'at melııtebııne fı.. 

Tik. teknoloji, mekan.ıft< ve maL 
zer.I? mualliımlen aranılmaı.ta
dı.r Div"rbı>kır muhasebeı hu;u. 
siye ida•·es ne 120 !ıra aylıık üt. 
retle bır a>ukat aranılımakıtadır 

TeloıVC:ağ bele<lıyesmin 75 lira 
üıcretlı mezba.ha vcler111erlıği müıı 
hal bulurmıalotadıır, 
Süımeroankın İzmit sellül'ıoz sa.. 

nayiı fa\>r.kasına 140 • 215 bl:a 
aylık ücretle üç kimyager. 300 
lira ovlık ürretle bür dallıil~ 

m~. h=ısı dıokbor. 140 - 210 liıra 
ny!ı.'; iı.i;retle bır dak1ilo ve bir 
S'lıeno. 75 • 170 !ıra aylık ücretle 
ıınuhasebc. tıcaret ve muıhaberat 
ı>ervıslerine memurlar alınacak. 

tır 

çı.k.aracağım ... 
Sonra. llıinlen Leylaya döndil: 

- Ah .. Pardon Leyla Hanını.. Nu. 
ri ile oynasanıza ... li ..ı .. ~i..e Bul.
dom bir istasyon,. Tamam. .. Bır Rwnı
ba. .. 
Kocasına döndü: 
- Haydi Nurı: 
Nurı Yılm az, daha evvel 

Leylanın önilnı! ı:t!ınlşlı: 

kalimnıo, 

- Pek iyi ayneyamam, Leyli Ha.. 

n1m ... FBltat. söz verı.yorum ld, aıyak

larınıza da basmam.. Taıbil bır deli. 
lcanh gibı. ha!U: ve gij.f'aati dıönemem .. 

L~ia. dızr'1U> bak.ıalarla Nun Yı.1. 

mazı ruzdii.: 
- D"ha iy! oynıyama.dığuna emln 

olun, B~lendL.. 
D~ye başlam1 ş1 ard.ı ... Ka.pı 

lındı. 

Ne\,n ho.yıkırdr: 
- Vaati geldi! ..• 

xv 
- so~t kaç İcW?. 
- il Rıuıımefencilcttlm... No•ılsı. 

nııt. t>ırao: l:ırileıtııı.iz mır .. 
NO\on :ıı'atıailfllll içuxte gezindi; ırü· 

lerek: 
- Kız, ben hasta m~m?. 

(Deva.ı:ıu Var) 

denizinde İn&'iltereye ıkarşı de
niz ve hıwa üstünlüğü temin et
mesi çok güç ve belki de Uııkan
!llZ olacaktır, 

Biı:ıınanyaya gelinee, Tungu ve 
Prome'deki çetin muharebeleri
nin netıiccsi kat'i olarak bilinme· 
mclde beraber Çung-King'den çı
kan bir haberde Çinlilerin Tıuııgu 
şehrini boşalttıı.ları bilidirilıniş

tir. Tahmin ettiğimiz veçhile, beş 
gün süren üstün Japon taarruızları 
karşısında zayıf Çin kuvvetleri 
geri çekilmek zorunda kahnışlar· 
dır. Bununla beraber Çin kuvvet
lerinin bu şehrin dolaylarında mu
kavemet ettikleri anlaşılmakta· 
dır. 

Tungu'yu kaybeden müttefil<Je. 
rin durumu şimdi daha nazik bir 
saflıaya girmil;tir. Zira Jaı><>nlar 

Tungu'dan batı istikametinde SÜT· 

atle ilerlemi:ve muvaffak olur
larsa Prome'de J•pon taarruzla
rını karşılıyan İngiliz kuvvetle
rinin gerl~i kesilebilir. Bu tehlike 
karşısında lngilizforin Prome bi>l· 
gesini de boşaltarak dnha şimale 
çekilmeleri ihtimal dahilindedir. 

Hulasa: Janonlar Binnanyada 
Tungu muhıtrebesini kazanını§· 

lar ve İngfüzleri Proıne'den çe· 
kilmiye mecbur edecek duruma 
eri~mişlerdir. 

Rum mektepleri bir hafta 
müddetle tatil edildi 

Pao.k.aiy a mii.nasebetilc şenrn. 

miııdekı RUm mekıtepleri dıün öğ. 
leden sonra tatil olunmuşlardıır 

Tatil gelecek çarşamba:ıa ka
.'.ar yani bir haJ!ta müddetle de. 
,·anı edecektiT. 
Takdir olunan kaymakamlar 
Şa~t ka}ıınakamı Sadı!k Gü.. 

nel Pasınler kayımakamı İsmail 
Hakkı Baykal, Erbaa kjiytmaka.. 
mı A<Vlli Dü:mar. Safrarlbo1'ı.ı kay. 
makama Sup!ıi Aktan, Karıgal 

kaymakannı Vasfi Bagatur, Çorlu 
kaymakam vekili Hayrettin Lok;. 
:na.ru:ığlu. Hatay vali muavinı E. 
mın Kıxış ba.şarıJarından ötürü 
Da'hiliye Vekilliğmce takıd:irname 
ile taltlf olunmuşlardtr 

Yeni bir gümrük idaresi 
Gümriıl< ve İı:Jhisarlar Vekıile. 

tince Aynidelfi me<v<k.iiru:lıe bor 
gı.iınııOO< idaresi tesıs olumnuştur . 
Burası iskendenm rü:mriikJ!er 
başmilifüırlül?üııe ve Reyhan.ye 
giiıml'l.lk başmemurluğuna memat 
olacaktır. 

kadın., .sonra birdenbire ~elaar Selma- ı 
nın yanına rıasıll. gehn~tı? Gece do
kuzı.a on arası O"..oı:noıbıllmi2 Hacı Qe.. 

man Bayırını tırmanırıken Numsn B~ 
yin ıs ~ uzerine 1 ıcı kadın nafıtı.en 

.l>ir şarttı lıu<turoulıu Onlar. ~ 
tutturadumu.nlar. Nu.."'llan Beı. ae be
ru, yine hatdl.<.."D tıraşa koyuldu. 

- Ah dedl h~ gidı il!ııi< Diyojen 
hey hey g;c!J Hacı Dewiş Balal>an 
hey' En çok neye yaoaı-m b.iılcyor ml..J. 
swıuz, adaınoağ12w cenaE6ınde buJu.
ooma<l>SıanQ .. Ha>Ou ki ölümiıııden biır 
hilf'.a kadar önce orada idim. bir şey. 
clgı .yok>u. Hem zavallı o kadar yaşlı 
da deiildi Fakat ne var kı es%iden 
yur paUaısm.. çal oynaıtiın! Dlye sür

düğü hayaı onu. yaşından dah• ihti. 
yar gö::ı"tıerjyordu. S ız bJhr misin.iz, o 

vaklly!e ne idi. ki.mm neeıy<!~ tıo.~ın

den nelec geQtı, nasıl ve neden bu ha
le gekli? 

- Nereden bileceğ;m1 Ben. kcııditıl
rrl Kovu.k Palasta ik-en, o da bfr tesa
düf esen olarak ancak iti k~re ııöre

bı!m~un 

- KeOOısinin p<ik boş bir a.dam ol. 
mad1i;:m.ı anlamışsınızdır t:al:>il!I 

- Tabtt! 
- Aynı za.ınanoda hem fi.!owf. hem 

ealıdı nrenhum! 
- Yal Demeıı. pirli!ı tarafı da 

vardı?. 

- Ne söy)Ü(y0!"6UlllUZ .e'IM.d:m. şim. 
di evde ontm hatıra detteoni acınca 
kendısınkı nasıl bır şair olduğım.u o 
dtrter•,, ba.zı sa&'falarındo. göreceklri
nlz 

- Ey bu gece evde onun ru.t.ra det
terini m! okl.\YBCail2.? 

- firı..yır! 

- Sız onu alır, götürllr, evir.bele o. 
kur sıonra yine ~ira iade ederslthfl. 
Bu ~r.-<:e dediğim defterin l<:lnd" göze 
l/lld'D•n tı;r kaç Şllre bello bu gece bi. 
rer ıcn gezd•rtrizl 

MAHKEMELER: 

Çıkıp bir iki 
baston 

yerleştirdim! 
Da\'a ediU,n, ll2un lllyıkl~ orta ya~ 

lı, ka~Ları cart.ık, cidl ve hiddetli görU
nen bjr fldımıdı. Dava eden de, zayıf. 
esme,.. uz.un boy~ biraz kanburıJ!l"BW 
bir gerııçti. .. Davacı genç, da.vası.nı anı
la"lınıya b~: 

- Dü.n akşam geç vakit, ortalık k&
rardı.k'tan sonra, eve gid.İ6"0rd.umı. Yb ... 
lun kenarından, lqyı kıyı lfÜTilyordum. 
Bir evin ka.pıs~nın önünden geçerken. 
kat>ı açıldL Bu zat kapıdan çıkıtı. :&. 
linde ıbir tbaı.ston vardı. Birdenbire, 

- Ulan kerata, .burada hA.la dola.. 
~a.calt mısın? Dedi. Üzerime yürütYüO 
bastonla sırtıma vunruya başla.dl. İlle 
ı;aşkuılıkla iki \>!; •bas1ıon yedim. Sonra 
basV.Jnu tı.ıtrtum. Bu sefer, yumruğa., 
lıokata girişt i. Bizim patınııınız:ıı dük· 
kanlanl•n d.llk'lciı.ll<lılar çıktıl&r. Beni 
güç ha!le ku;,tardılar bunun elinden. 
Bu zat, hiç 1<;.nıd~ım adam detilrllı'. 
ilk defa, dün gece gördüm. Evvelden 
aram·.roa h:ç bir husumet veya taruo
ma yoktur. Keodisınden, beni dövdü... 
ğü. içın darvacıyım. 

Dav..M:ı, sözlerini. burada. bitlrdi. s~ 
ra dava edılen.e ge!.di. Dava edilen a... 
yağa kal.kıtı. Eiln:in tersiyle bıyıkla1'Ull 

6wazayıp ökısürdükten soma söze baş
ladı: 

- Bu delikanlı, bizim krı;ı kandır· 
mış. Kız ikide birde, akşamları, bir 
bahane bulup sakağa sıvı..şıyor Bir 
kaç kere pencereden gözetledim Kö ... 
şentn b~ında b1..t.1unla buhışup 90~ 

-ğa s._-ı.p~ı Gel~nce. evde, bir temız dÖV
rlüm. Dııyakl;ı, mayakla ~a çıkıla
mı.yac2ğını anladım. Kızt göı. hapsine 
a.ldım. Ak.şamdan sonra 90kağa bırak~ 
madım. Fakat. bu delikanlı, her akpm 
eyin et.ra.!ında dolaşıyor Hatta, gızü 
giz~ı eve sokulup pencereden veya ka
pı aralı~ından kızla fısıl .fısıl kom.ışı.ı
:ror Dün akşam. bu eYe yaklaşırken 
gördüm El!me b~too::.ı alıp kapıya in.. 
dim Kiipıyı araladım. Bu. yine bizim 
"'.ı2 kı:ı.pıyı araladı z,..1.nnettl 

- Sevglim. diye k<...pının önü.ne gel
dt Artık. tepemin t<JSı attı .. •Sevgilin 
öyl-e olır..az böyle olur.> diye kapJ,Yı 

açtun Çıkıp bır iki bas&ıon yerleştir

dim Aile namusu mevzuubahs efen
dim aile namusu ... Daha bfr damJa... 
c&: kızı b<ıştan çıkarıp ta. ... 
Davacı gerıç. bu lddiayt reddetti. Da

va ottt~ı adarrun ne kendiSın.I tanıdı

ğını ne de kızı.yla miln....,ı,etı old~ 
nu sôyled1. 

- Keooını kurtarmak ;.ç!c heııoiD! 
uyıd.un~r! Dedı 

Bu sırada. da'Va edtlen, elini iç cebL 
ne atın bir fototraf çıkardı 

- İf\e, dedi İşle !<batı ~ah 00. 
lalbın ÖJ1t.iıısOOün altında buldıın Ken.. 
di r~ .• Bakın, akına da ne y112mış? 
•Ha.yatta nlşa!H!i muha.!ıtıet; meın<ltta 
ı...e vesııeı rahmet, olmak üzere bir ba
luai müebbe~ eyldi:n yad!g.l.r. kabul
dür elbeı > imza cSen1 çı!g.,ca oe. 
veı:ı Ahmet.> 

Davac? genç. renklen renge g!~ 
başladı Resmin ~' reemt ya.zınm 
da kendi el yutıSı olduğunu inkar e. 
demıvlı Yalnız. şöyle dedi· 

- Ben bu resmj bir arkadaşıma he
<tiy-e etmı.ştım Bu zatın elıne nereden 
geçtli!Jne hayret ediYorum. 

MtJhakeme. şa.rı~tlerin din'lenilmesJ 
i-<:in ba.,qjra zamana btra'k.ıldı Dava edi
len uıağrur davacı silltlüm püklüm. 
maıhkemeden çıktılar 

Şimdi Selma ile Ni.giir SW."llluşlar o. 
muz omuza. ve baş başa ver.ı.ı> uyuklaı 
g:bı btı durum a!rıı~l::ı.rdı, Arab~mız 
Hacı Ol'Jnanın üsı büıtırı<.laıkJ şarıl şa
rıl :ıka.n su başına gel:incc Numan Bey 
araiıayı durdurı.Ju . Bu:-adak,i. kır :kahve_ 
sinin olduğu yer. yaz gecesinin bu sa
a.'!Jnde ı:uçdııten insana bir başka ha
YM •~recek akdar gL>zeldl Kadınbrı o 
ha-?de ana.banın ~ınde bırakarak indik. 
oradaki cıışbuda:ld:ınn altın<la bir mııı
""'1a ç<Mük. 

Japoayada intihabat .. 
Yazan: Ali Kemal SUNMAJi 

J apony.aıda bu ay yeni intiha. 
bat yapılacak. Ay nlbayetine ka. 
dar bitecek olan bu intihabaıt ne. 
ticesi meclise gelecek olan ıneb. 
uslardan heriıalde uzun sürecek 
olan bir haııp için milletçe da!ıa 
ne gibi fedaıkirlıklara katlanmak 
iktıza edeceğine karar veııın<!leri 
istenecektir. 

Japon.yada yeni intilhabaıt yar 
pılacağı zaman oraıyı çok .!Yi bi. 
len Avrupalılaır tarafından muit. 
temel saJ!halar için ta.bminler yü. 
rufüllii"r, vanlacak neticeler keş. 
fedllmeğ)o çalışıln1dı. Şimli ise 
Japonya fevkaltıde bir hal içinde 
yaşı~. Tok;yıoya giderek intilı ~ 
batı takip edecek, gazetesine ya. 
zaca3t İngiliz veya A.met-ilrnh da 
yok. Bugünkü Japon, ıbilhassa 
böyle bir hanbe gil"erek ilik mu. 
vaffakiyetlerin neş'esini tatmıs 

olduktan sonra keıxline daha zi. 
yade güvenir olmuştur. Yeni in. 
tihahatın da nasıl bir netice ve
receıği. her zannarlkinden kolay 
tahmin edilabilıookred.ir. 

Bı.ıgün kendisine pek g\iıvene.. 

bilen J aıpanun eski zaımanlann 
hatırasına bağlı olduğu da ma.. 
lfun. Ancak eskiye bağlılık yeni. 
lıklcri almağa mani olmamış. J a. 
ponyanı.n malik olıdı.ı.ğu harp ve
saiti de gö&te.l'di ki her yenil ij!' 
kabul ederek çalışmıştır. Bu ye. 
nilık siyasi sahada da böyledir. 
Meb'uslar Londradaki Aıvaan Ka.. 
marasına bakılarak v<iicude geti. 
rilıniştir. Tokyıoda mıutıafazakar 
fırka var. Buna Seyukaıy dıedilc. 
!eri gll>i bunun zıddı olan aıhrar 
fıırkasına Min..<ıe))'O adı veri'miş
ıtir Geçen ha.ııp ile bu harp ara. 
sın<fa başka bir fırkanın daıha 
ımeydıana çıkarak taraftar bulldu. 
ğu görıiilınllşU. 

Hep İngiltere<Ml<ı> parltmıenJC> 
oeı1qyıanilarma bakarak Tdk;y!oıda 
olanları da Londradak.ilere ben. 
zetınek merakında bulunanlar J a.. 
ponlann .Lu yenı :fırkasını da İn. 
gilteredek.i işçı brkası gibi gös. 
termek istem.ıŞ1erdir Hallıuk J a.. 
ponyada en bıivük hiiküım ve ilt.. 
ıtıdar :lımparatıoıdaıd•~ 

Burada İrıgilız · Japon muka. 
yesesi aynllY'O" Sonra söyleımeğe 
hacet yok. bi.itün bu farikalar, o 
cet'eyanlar hep bu baııpten ev. 
vellc zama nlan:la göriilelbümiş 
siya.si faaliyetlerın neticesi olabi
lirdl Japony.a artık harbe p;inllk 
ten sonra şımdi bi!tiin mill~lten 
beklenen taım bır bırlik manzarası 
göst.emıesı. kend5nden ıstenen f~
da.kıarlrklara raz:ı 0L1ası ve d.iıa 
da istenecek olanlar i~ k.ıendin. 
maddi ve manevi surette h:ızı.r 
bulurıdurmasııdır 

Japon ruhunu anlaanak için de 
şunu tavsiye ederler· Bugün sek
sen yasında olan bir Japon lrotı 
derecede dinçtir Seksenlik bir 
Japonun ömrurıün ilk on senesi 
biiı~ inkıli\pt.a n evvelki devre 
airtır Japon 1866 senesindeki in. 
kılfba kadar hep Çinin nütuzu 
a!tmda kalm::ştır Başka millet. 
!erle uzaktan. yakmdan münase. 
beti yoktu Dlinvanın baW;a yer. 
!erinde ne d~ğ siklilcler olduğunu 
da bilme2ldi. Hariç ile temas o ta.
r'.lıtenberi başlamış, M'tımıstı ... 

Parlamento usulünde de İngil. 
tereyi örnek alrnı.ş olan Japonya 
büııbübü nıyeni bır tarzı kabul eb
mış demekıtir . Bunun arikasında 
ise tmparalıora itaat vardır. 

Bugiin buna bır de şunu i.Jaıvc 
etmek Lmm· Arıglo • Sakson a:ı.- · 
mi il~ o eski dostluk şiımdi bir 
du,ımanlık oldu. 

Fa.kat Numan Bey, bu defa ne bin 
istedı . ne rakı. Şimdi üç tane şeker! 
az kahve get""1tt İnsatı namına llı1 
kıabveeı ile bı:ııden ba$<a k:imse oluu. 
,.al\ Aılıı.lım bu daıt tepesinde b~ b
t.rrısa l"lr. ciövtseJer, soy.sa.la.r kunsenin 1--------------
lıaben olını;yacaıktı Nwn<ln Bey, ihti
mal, zilıırimı'en böyle bi< düşünce 
geçti,;IJ'.!J sezınış olmalı ki hemen lllj 

eliyle pımtal<onunuıı arka cebini yol<,. 
!.ad>. Sonıııa yine s(iıı(l ra.hıııebll moruiia 
get!nH: 

- Bı:ından sekiz. on yıl önce, yine 
böyl~ ..... yaıı geceeı O, ben. Ne.rı:M> 

T""'fiık, Udl fima Hırant, sonnı yine bu 
Nlır.tt kız ve bir lıadın daha burada 
sabahltm!Ş!>k 

Tam sırası geld'itı için m cok me. 
rak ettiğim şeyi sordwn• 

- Bu Nic:J.r kım<IIr KO'iulı: Palan 
naeıl c!~r. rahmetıı ~ılı; Djyo
jenle reiinaoebell neW..?. 

- Omı d.a yine o batını -rindcn 
anlıyaeaık.s11'!.ııı: Sıze şimdiden ııu ka.. 
dar söyliyeyım la N~. ço!ç J::rı 1ı:&lb

!I. QOk \"İodanl~ çok tem1?z, ç<ı!t ••t. çok 
ıınrn.uslu ve sevdiklerine kartı ı;ok ft
dakAr bir kad111dır F*-t ne var 16 
işte b;r kere bu a~h bata6ı yob atıı.. 
mış ve bizi.m aramı?~ katılmıştır, 

- Siztn 3ranıza ne demek? 
- Yanı sözıWn yaban.:-, teıilJe:.t hayatı. 

( Dev ""1J Var) 

Fakir ailelere ııerilecek 
parasız ıtekerler 

İşçi keeafetıi fazla olan yerJ. 
de'kı fakir ailelerin ~ yaşından 
küçük ~ıi.tlarm.~ şekıeT dı:ğ-..tıL. 
ması eıtraiı.ndaJ<: iıazırlıkl.:ır bit
mek üzeredır Bu ınaksatl:ı .,... 
zırlanan taliımatnaıme öıriiınü'llde· 
kı günlercre Vekiller Heyetône ve
rilecl!'k ve tetkik edii~ tase :k o
lund uktan sonra mevit.i.i ta1bi!lc: 
kıonulacakıtu 

Talmıatnaımeye göre fakir ol
cuklarmı sii'yliyen aileler bu dll" 
rıımlarını mıa.lı.a ile .fakrühıH• 
mr.zbatala-rile tevsik edecekler• 
dir 

Bu gibi kıiiçük çocuklara yıldll 
altı kilo parası~ şeel'r verileceJr.: 
tiır Taliırnatnamede ;şçi kesafeti 
fazla olan yerler bildrrilinekted;,r. 
htanbul İzmit, Ankara, Kay,,.,.;, 
Zonguldak. Flski~<'hir de bu v;ıa.. 
yetleır arasında<hr 
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Ajansı bült~erinden alı.nJIU$tır) 

Lanl Bafvekil olmak iste
miş - İranıda nevruz ve 
Başvekilin d<>me<:i - Hin· 
distan meselesi ve iuı::iliz 
teklifleri - Almanlar Kaf· 
kasyaya bir ihzaç yaj\mak 
istiyormuş - Ruslar seri ve 
namuslu yardım istiyorlar -
Bulgar halkı Ruslara karşı 
harbetmek istemiyor - Ja· 
ponyada yükselen yeni ses
ler - Doğu cephesinde ye. 
Dl mı.ıharebeler - Libyada 
askeri durum - Uzak Do· 
iuda yeni muharebeler. 

Amerika Bahriye 
Nazırının Nutka: 

Telhiıı eden: A. $EKIB 
Vaşiııgtondan bildirıliyor: Dip.. 

luınatik y<>llarla alınan haberlere 
göre Laval başvekil olmak istemiş 
ve Amiral Darlana yalnıız müdafaa 
nazırhğını bırakıınayı teklı! eyle. 
miştir. Mareşal Petenin şimiiye 
.kadar Lavalin tekrar hükfunele 
giı<mesi iımkıanlann> incelemeyi 
reddetıtiği malüm bulunmaktadır. 
!Buna rağmen Vaşingtonda bu 
vaziyet hakkında sarih hiç bir te. 
ıminat verilımediği ve durumun 
karanlık devam ettiği kanaati 
vardır. 

İRANDA NEVRUZ VE 
•B<AŞVEKİLİN DEMECİ 

·fahrandan bildiriliyor: Ne\Tuz 
dolayısile İran Başvekili radyuda 
bir nutıı!k söylemiş ve ezcümle de.. 
o:ni;ılir ki: Müttefiklerle münase. 
'b:<tlerimiz git.g;de iyileşecektir. 
Yolumuza çıkan güçl\iikleri ve 
engelleri ortadan kaldrrmak hu. 
susunda mÜıLtefiklerianiz bize yar
dım etmekten .;ckinmcmişlerdir. 

HİNDİSTAN MESELESİ VE 
İNGİLİZ 1EKLİFLERİ 

Yeni Del'ıiclen bildiriliyor: 
Krıngrenln icra koırniıtcsi 3 saat 

süren bir taplontı yapmışsa da 
hiç bir neıtıceye varamam>$:ı:r. 
Liberal parti şeCleri, Sir Krip;e 
mC:ıdafaa işleri hakkında kabule 
ı;ayan bir foıunül bulunmasını tek 
lif e1ımişleroi:r. Diğer taraftan bili. 
-tün Sih partileri komitesi Kri[x;e 
müracaat ederek ileri sürdüğü 
tci<liflerin kabul edilem;yeecğini 
lbılıcliımiştir. Maamafitı Krips ve 
N elhru sıkı biır işbirliği halinde 
çalışmakta ve şimdi Hind kongre. 
si teŞkiıat kcıınitesinin 12 azasını 

tekliflerin kabulüne ikna için 
gayret E!'tm<'ktedirleT. 7 azanın 

hala kabule muarvz olduklan bil. 
d irilıni!'iGtedir. 

ALMAINLAR KAJFKASY AYA 
ıBİR İHRAÇ YAPMAK 

İSTİYORMUŞ 
I.ondradan bildirili~'1r: Ahnan• 

!arın V ll'rna ve Köstence liman. 
larında vapurlar ve levazım top. 
ladıJdarrn.da pek az şüıphe, fakat 
bu vapurların Karadenrze gil'!ni.. 

ye muvaffak olacaklarında peac 
az şans vardır. Rusya Srvas!upolu 
elinde tuttuloça ve Karadeni;odeki 
Rus filosu :mewut bulundukça 
d..,niz Y'Olu nakledileceok Alınan 
!kuvvetlerinin Karadenizin doğu. 
sunda ve yahut doğu c<>nı>bunda 
karaya çıkanmak teşobbüslerinın 
anuvaffak ohnası pek az muhte. 
meldfr. Ml.lhakkak ld Abnanya 
Batuma ve Kafkasyaya vamıaJt 
istiyor. 

lıUSLA'R SRRİ VE N.A!!V!USLU 
YARDIM İS'I'İYORLA.R 

NeY;-orıctan bilcfüilıyor: Gen-;;'.. 
ral Silrorski ik:nci bir cephe açıl
ması lü·zumunu kaydedçreJ< ~
le dem')ir: 

Sovyct Rusya.ya kendi iyi niyeti 
karşılık ilılas 1 göronünde tutula. 

rak tam bir itimatla cidıdl, seri ve 
namuskar biT yard>ın yapılmak 
meobur;yeti varoır. 

:BULGAR HALKI RıUSUAR.A 
KAIRŞI HARBETMIElK 

İS'I!EMİYOR 
Radyo ga~etesi - Bulgarista.. 

nın Alman • Rus harbine ne de
receye kadar iştirak edeceği bi.. 
lirımi) or. İngiliz ve Aımerikan 
kaynaklarına göre, Bulgar halkı 
Ruslara karşı yapılacak haıyten 
memnun değildir. Mıoslrovadan 

verilen diğer bir haberde halkın 
Almanya aleY'hine nüımayişler 
yapmasının önünü almak için 
Sofyada örfi idare ilan edilmiştir. 

JAPONYADAN YÜKSELEN 
YE'.'<İ SESLER 

Tokyodan bil.d,rildiğine göre, 
Nişi Nişi gazetesi şöyle demekte. 
dir: 
Almanyanın mutıtefiıki S>fa tile 

taahil>ii!tlerimrze sadı.k kalacağımı 

zı söylemeğe lüzum ydkıtur. Bu. 
nunla beraber Ahnanyanın hiç 
tahrik olıınadan Sovyetlec Birli
ğine karşı h"1'be ginnen.Uzi biz. 
den istemiyeceğini bildi~;ni zan. 
nediyoruz. Moskova Pasüik i!hti.. 
lMı etrafa yayılmadan senelerce 
evvel Vaşingtıonun ve LcndTanın 
yapl>ğı gibi bize karşı kıoo1kutma 
ve tahrik hareıketlerirnle bulun. 
nıadıkça bizim Ruslarla çarpış
mamız için hi9bir sebep ydktur. 

DOGU CEPHEStNDE YENİ 
MUHAREBElLER 

Alınanlara göre, İlmen gölünün 
cenup doğusunıda Sovyet taarruz. 
lan piW!oürtıülmüştür. Muıhtelif 

mııharebe sahalarında oraya bu. 
raya dağılmış Bolşevik grupları 

temizlenmiştir. 
RUıSlara göre, Sovyet kuvvet. 

Jeri Kalinin cerJ!ıesiııde ilerlemi.. 
ye başlamışlardır. Bir gWı zarfın. 
da 9 meskfuı yer geri alınmıştır. 
Harlrof bölgesinde üç istika.mette 
Rus taarruzu devam etmektedir. 

LİBY ADA ASKBRİ DURUM 
Libyada kayda değer bir deği

şiklik yQl<tur. 

UZAK OOÔUDA YJ!lNİ 
HAIREK.ETLER 

Mtiitt~i:kkre pe, Auvsutral. 
yada Darvine yapılan hava hü.:u. 
mundn en az 18 Japon taY'yaresi 
düşürülmüştür. Filipinleı:ıde Ja.. 
ponlar Amer>kan müdafaa cephe. 
sınin merke"Zine ve sağ cenahına 
karşı şiddetli taarruza ge<)l!lişler
dir. 

Bimıanyada Cung-Kin~n ve. 
rilen bir haberde Tungu seıhrinin 
Çınliler tarafından boşallıld1ğı 
bıldirilmektedir. Çin kuvvetleri 
şclhrin dolaylarında hal:i muka. 
vemet etnnektedirler. 

Bu Akşam ŞARK Sinemasında 
Senenin zarafet ve nihl«e ıhı lu bir eo;eri kalbleri büyüliyecek, 

gönülleri aşka bağhyacıık: 

·Bi AŞLA 
Uç KUŞ 

Rejisöni. w Baş rolde: 

THF..O LİNGE:N'in GU STİ HUBF..R ve HEBMAN 

Kıt'amız kat'i 
bir istila tehdi
dine maruzdur 

• 
Albay Knoks, harbin 
Amerikaya yayılabi· 

leceğini söylüyor 
Vaşington, 2 (A.A.) - Bahriye 

Nazırı Albay K.noks söyle<liği bir 
nutukta: 
•- Uzun bir harbi göze alınalı

yu:. Milletlerimiz bütün iıı5anlı· 
ğın hürriyetleri için çarpışıyor.• 
druııiş \"e h•rbin Amerika kıt'ala
rına ya)·ılmasının muhtemel olıdu· 
ğunu söyledikten sonra: 
•- 1940 da İngiltere harbi, 1941 

de Atlantik harbi oldu, şimdi har• 
bin bütün Cenubi Athıntik ve Pa
sifik'e yayılmasına haızır olmalı

yız. Kıt'amız mtrhakkuk bir istila 
tehdidine maruzdur. Bir ~birliği 
yapmalıyız.• demiştir. 

Küçük Ameri
kan fabrikaları 
Harp malzemesi ima.J. 
leri için 100 milyon 

Dolar ayrıldı 
Vaşington, Z (A.A.) - Ayan 

meclisi küçük fabrikaların harp 
malzemesi imali haline lımıulma· 

sı için tahsis edilen 100 milyoın 

dolar masrafı tasdik etmiştir. 
--<>--

Garp cephesine 
na ·ıe ilen 

Alman ta~ yare•eri 
Londra, 2 (A..A.) - B.B.C.: Al

manya şimdi garp cephesinde 
Rusyadakiıııden daha fazla avcı 

tayyaresi bulundurmaktadır. Bır 
Britaoya taarruzwıa karş.ı R...,,-a
daki Alman tayyarelerinin mü· 
bim bir kıamı garbo nılı:lolun· 
muştur. 

İNGİLİZLER 
Boloğnı 

bomba· adılar! 1 

Londrn 2 (A.A.)- İngılı.z h&va j 
ku.vvetleri Bou~ne'ye taarruz 

ederek büyük ha>arlar yapmışlar. 
dı.r. Yalnız bir İngilız tayyaresi 
d-üşmüştür. Pilotlar yarala~ 
olmakla beraber hepsi kurtarıl. 

m1ştır. 

Bu gece djüşman ta)'yareleri 

lngıllere üzerinde görimmemış
lerdır. 

10 Liraya işçi 
karnesi 

satıyormuş! 
Don gece Galata İllfl! Meımırlutuın

da zabıta bir curmil rnıeşıhut yıapmıe a .. 

iır işçi olmı,yan bir a<iama 10 Ura mU
kabıliııclt ağır i,çl karnesi veımıye 

lı:alktşan btr memuru suç ii&tü yakaJa.. 
m.ıştır. 

Hasan ismindeki bu memur, ha.le- ' 
lond.1kı ta.hklkat evrak.lyle bu saoab 
Mürldcıumwniliğe verılm..şar. 

1 CAVADAKI 
P ENSLER 
Jap:lnlarla işbir
liği yapıyorlar 

Tokyo, 2 (A.A.) - Domei ajan
sının lıir haberine göre Cavadaki 
prenslerden üçü Japon i,.gal ma· 
kamlan ile işbirliği yapmayı ka
bul dm~eııdir. 

Jcı pon Başvekili 
kömür madenler;nde 

Tokyo, 2 (A.A.) - Domei ajan• 
sı bildiriyor: Japon Başvekili Ge· 
neral Tujo bır kömür maderuni 
gelllllbjtir. Başvekil işçilere: 
•- Sizin kömtir ocaklarmıala· 

ki işleriniz cephedeki işl10r kaıdar 
dıenımiyetli.dır .• demişlir. 

Almanya Kaf
kasya ve Irana 

taarruz ederse ..• 
Vaşington, 2 (A.A.) - Alaka· 

dar miişahit.ler Hindistan buhranı 
ile Kafkasyaya taarrı.ı:ı: itın Al· 
maıı kıt'aların.ı.ıı talışıt edildiğine 

dair verilen ha.berin ayni zamaua 
teı.adüf ettiğine işaret eylemek· 
tedirler. Ayni miqahitlere göre 
Almanlar muvaffak olduıkları tak· 
dil'de Biri~ milletlerin lrana ve 1 

Hindsitanın garp huduıduna karşı 
yapılacak olan bir taarruza karşı 
kıoymaları lazım gelecoktir. Ja
ponların Birıınanyada hava üstün· 

1 lüğünü ellerinde bıılundurdukla· 
rma dair gelen haberler duyulan 
kıorkulara yeni bir sebep ilave et
mektedir. 

Amerika Hind 
lileri tenkit 

ed i y or 
Va.şingtıon 2 (AA.)- Krips işi· 

nin bir çtkımaza gi.ıımiş görünmesi 
Bırleşik Aımeri.kanın siyasi mah.. 
fıllerınde kötümserlik dıcığumıuş.. 
tur Bu mahiillerde hasıl olan ka
naate göre teklıCler asli bir dü.. 
şüru:e ile yapılmıştı.r ve şimdiki 
şaı1tlar içinde daha büyüık irnıti• 

yazlarda bulunmak iırnkanı ~ 
tur. Eski mfuıakaşalan uyandır. 
mak istiyen ve mamleketin 'stili 
tehliokesi karşısında bulunduğunu 
unutan Hind liderler;nin uıyuj'!D'alı: 
istememeleri Vaşingronda şıdtlet.. 
le tcnkıd edilmelote<hr. 

Gazeteler Hind ıstiklal davası
nın Bırleoı k ~rikada daıma 
sempati uyarıdırmı-ş :>lduğunu ve 
mazi.Qe Hindlilenn bir çok teş.. 
\ ıkler görmüş oldıiklarını kaydet. 
mektedır 

!'( evyo.-k Sun gazcıtesi, Hind 
n.jzakerelerırıın ~belkı bir asır 
daha zuhur etımı~k olan. bir 
f.roatı k~çırdıJda:-ıru yazmakta. 
aır 

::\evvork Telegrarn gazetesi, 
H;nd:stan kendi lıalıne bırakıla. 
ak ~Jursa kendini müdafaa ede
""vecegını ve Çıne göndenlen 
nıa zemenın geçtiği yolun açık 

k a ımasını tem ın edcırmyeceğıru 

ıddıa eylemektedir. 
Gazete netıce olarak ~le de. 

mekteclır: 
Krlps :[oımÜruooe bu iki ookta 

gOOıOntınde tutuhnuş~r Kahııl e. 
dilecek olan bu formu! veva Nl"lı.. 
ru tarafınıdan hazırlanacak olan 
anla.,<mı1' olsun, Amerikaya 'e 
d\.i~ aya 1'"zıan olan şey bır an 1 
evvel bır anlaşmaya varrlımasıdır. 

İnönü Zaferi 
---aı---

Her tarafta harar,_ tle 
KUTLANDI 

Milli Şefimiz İsmet 1nön:lnün 
'kumandasında har1beden kıahra>

man ordumuzun İnönünde ikinci 
defa olarak zaıfere kavuşmasının 

21 inci yıldömimü dün memleke. 
tin her taraftnda olıcluğu g>bi şeh. 
rimizin bütün Halkevlerinde de 
zengin proğramlarla ve hararetle 
kutlanmış, bu tarihi zaferin öne. 
mi, her tarafta belirtilmiştir. 

Dün aldığımız bir çok telgraf. 
]arda İnönü bayramının her ye~ 
de derin bir heyecanla .kutland:ı.. 
ğı biklırihniştir. 
~ 
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Bir esrar 
( ı inci Sahifeden Devam J 

lideki lekımil azıJı whfrcileri ya. 
kaladığı halde bu yüzden esrar 
ti<!aretinin kökünden kesileme. 
diğinl gömıüş, ikinci şube me. 
murları Kahramanı suç üstünde 
yakalamağa memur edilmişlıcr<lir. 

1 

kaçakçısı 
ne bele sarılarak tcrp.rakla uğraş. 
mağa lroyuhmca, lıbratıim aldığı. 
zehiri memurlara teslim etmış, 
memurlar da Kahramanın tarla. 
sına inmişlerdir. 

Kahraman, her zamanki gibi 
kendisinden emin olarak memur. 
la~, karşılarnıış, kendisine yapı.. 
lan sorguya menfi cevap vermiş. 
·tir. 
Kahramanı yanma alan me.. 

rnurlar doğru zehiri sakladığı çu. 
kura gitm~ler, Qı'adan esrarı çı.. 
kanmışlaroır. 

BiR MAHKOMIYET 
KARARI BOZULDU 

Ka.!ıramanın zekaca da kahra. 
man olduğunu bilen memurlar 
Ü:;küdar yolile İbrahimağa sem.. 
tine gelmişler, suç yuvası J:ııoota. 
nın uzaklarında g.izl.ice tertibat 
almışlardır. Bahıçeye civar yolla. 
rı.n birleşme noktaları kesilmiş, 
civardaki cSokullu k&kii. nün 
fdll'\larları anasına giızl~nen me. 
murlar da ,beraberlerinde getir. 
dikleri m~hur sabıkalı kaçakçı. 
!ardan Gambroz İbra!himi de işa.. 
retli üç lira ile o sırada bahçede 
bel bellemekle meşgul Kahra. 
mandan esrar ahrıağa göndermiş. 
ler ve dl.irbünlerle bunların ha. 
reketlerini tarassuda başlamışlar. 
dır. 

Kahraman bu vaziyet karşısın. 
da her şeyi itirafa mecbur olmuş, 
bir buçuk kilo esrar, bir ~k es. 
rar toral:ısı., meŞ!ıı.ıd oürum pa. 
ras, meydana <;ıkıarılmış, ad'liyeye 
verilerek tev'lırif oluıımuştur. 

l~.uzaffer Muhittin Dal-
Suçlunun tevkil olunımas1 es. 

nasında müescir hır sahne de ce. 
reyan etmışıtır. Kahrııman götü. 
rül'lirken kyoıınlarla tarladan av. 
det etmekte olan genç ve babeş 
karı.sı keı:ıd:ısine raslamış, Kahra. 
man: 

ı kılıç ve arka-
daş:arı tahlıye edildiler Kafınıman; eski mül}terisi 

Temyi>: Ceza ma:hkemesinde 
btiyuk bir memnuniyet ve takdir 
U) andıran bır adlıye hadisesi ol· 
muştıır: Bundan on ay evvel, Er· 
zincan l\lektupçusu Muzaffer Mu· 
hıtıın Dalkılıç reıs bulunduğu ve 
Erzıncan felaketzedelerine para 
dağıtınıya memur Kızılay komıs· 
yonunda 130U hın üç yuz lıra!.tl< 

hır ıJ1 lıJ3.s uidtasrle, diğer kwnis· 
yon ıizası muhasebeci Vehbı ve 
Alıdullalıla bırlıkte tev<kif olun· 
mulşar ve Erzıncan Ağırceıza 
nıaJıkemesi tarafından on birer 
sene sekizer ay hapis cezasına 

mankfrm edilmişlerdı. Bu yüzden 
Erzincan Mektupçusu ve dığer 
komısyon azası on aydanberi Er
zincan tcvkifl-.ınesinde mevkuf 
bulunmakta idıler. Temyiz Ceza 
m&bkemesi bu dava iizeriodeıki 
incelemeleri neticesınde Erzi:ncan 
Ağırceza mahkemesinin bu mah· 
kıimiyet kararını bozmuş, mev· 
kuiların derhal tahliyelerine ve 
muhakemenin de Sıvasa nakli.ne 
karar \•erıni Muzaffer Muhittin 
Dalkılıç ve arkadaşları telgrafla 
tahlıye olunmu...tardır. 

Gamıbroze zehiri ve.nmeden evvel 
parayı alınış, etrafı iy:ce gömen 
geçırdikten . sonra esran 1ıo<lba. 
larla gOrrımüş olduğu yere doğru 
)'Ür.t.lmüştür. 
Bıraz sonra, Gambroz t•brahiane 

zehiri tesl<im eden KahratTan. vi.. 

- Kanun benden kudretli ol. 
duğunu bır defa daha isbaıt etti. 
Ben gıdiyoruın, sen hayatını ka. 
zanmağa bak!. 
Dıye veda etmiştir. 

İSTANBUL 3 CÜ IC&A J\lEM UBLUGUNDA.N: 

İsa.le Rodını ve Muıb: Kıohen ve oI'lak !arına 2634 lira 75 kum~ ödemejje borç. 
lu dott"'.or meıtıdutı ~inin işl>u borcunu ôdememeslııden ~lnyı ci2J.rem.iz.in 
93.!Jı~75 ... yılı do!IYasiyle haciz ~len ve 2004 nwnarah kanun hükmüne gİİ"" 

vaz'ıyed ve talodırı kzym<!ti yapılmış buluI\illl KUçük MU<rta!apaşada eski Molla 
H!>sr"" yenı Küçük Ml>Stafaı>Sia nralıaJ les!nb:ı esltJ Kuyu yenı Ku,yu, Mimıır 
~mesı ve Akıl H<>cası sokağında eslı:1 9 yenı 14 aeıyıJı lçl!lde elektrik tesisatı 

bulun3.!l latcır evın 36 da 16 hıssesinin paraya çevrilmes1ne karar verllm ·~. 
Zenun Kat: AJ<.ıJ Hocası -ağında H numa.rah çift lt&Dat itapıdan zemlnl 

çiınentıo d(Şeij arıtrO!l.ID sa.gında all.ı<ıda bodrumu olan asma bır oda. ta~lık.ta.ıı 
merd•venle ve arl<adakı sı.ı,anlıktan l1'lr basam;t.J<la çıkılır. Antre laşl.ığından bir 
kapıdan ııeçllen zemıni menner döııell ikinci bir laşilk olup solda zem;nı çi· 

· menııo ;.ıaplı ve dıj:er evdeki kapıdan •u alan tu:umba, bab,,."'<>)'e çıkılan bir k&pr 

1 
olup barn;emn önü duvarlıdı~ Taı;.lığın sağmclaI<ı koridorda a.laturira hel~, ae
ma kaot•lu odanın altında komürlillctür. Bu oda<la camlı dolap ve yük dolabı 
vardır. 

Birinci Kat: Merdiven baıı c•ınekımla l<apatılmıf olll(l bir sola üttrlnde ilP 
oda dlğ"1" eve geç:len bir .kapı vardır. Odanın blrlnde yük ve dolap ve gusul. 
hane ve sofa altında helA mevcuttur. . . 

lk·ncı Kat: Birmcı katın a;yni terllbat ve teşlı:i!Jılındadır Aıbıpp aksam yajtı 
boyalı '"" de kısmen borzulmuştur. Ön cephede birincı .k.att&n itli>aren bir şalı
n.iş IDeV'Cllıtur Zeın!n ve asma kal pencereleri demir parmaklıklıdır. 

Hududu' Tapu kaydı g:.bld;r. 
Meoabası Kadastro tooblti gibidir. 
K~. Gıryrı menlculüıı bu.luı>dulu me·ıkiio şereflı><!, müte<ıamınll oldu

ğu ira.d!Jla emsa..lmin alım ve satım piyasasına göre arsa ve bınaııın tamamına 
2846 hra lltı tıın sek1<Z yü2 kırk beş J1ra kıymel lclod<r edilmıştır 

Bu karar, Te~yiz mahkememl
zın ıııerol"1<et adliyesi üzerinde en 
hassas ve en yüksek adalet ıı&. 
zmu o)duğunu belirttiği iç.in mü
hrm ve t&kd'iT uyandıran bir hıi· 
dise olarak telalııki edihnekıtedir. ı - İ:,ıbu Pı"rl m&jkullın a.rııuma ı;artınamesı 1/4/1942 tarihinden itib&

ren 938/575 sayılı dooya ile ist. 3 cıı İcra n:uresuuıı mutryyen numara.sında heri 
sin görebılmesı ıçln ııÇ!ktır. İlAnda yazılı olanla.-dan fazla malıimaı alınal< lstiye

B ir Amerik an • ıcr. ı.ı.-. _,,_e ve 9J8/575 <iooG'a nnumorııcıyle moın~••im!.:• möracll'1t 

gemisi torpillendi etme:d_: h<ıtınmaya :,tirck lçiıı "*'1nd• ya~ılı lqyımeüı >"Ü"k' 7,5 n!lsbetiıdo 
Vaşington, 2 (A.A.) - Orta tıo- pey akçesi ...,.a milli bir bankanın teminat mektubu •tevdl edılecektir (Mad

najda Donami adlı . gemi A11an· de 124). 

tik'de düşmaııı tarafından torpil• ~ - İ~ ~I alacalcb!aıla ~ 1>lblmlarJaırııı "" iıı't'M ha.kltı sah'P
lenmiştir. J\Iürettebattan 2 kişi lerırr.n ga,-n meııiltul ırzerindt'kl hakbroru hu• .. •'.fle t= ve mn,-oıa 00,1 olon 
ölmüş, 3 kişi ka)•bolınuş, diğerleri iddialarını işbu i11n tarlhllıden itibaren 15 gun içinde evrakı mü.sln~ lerile bio-

ll~ıe mermırryetımrze biklm:ıder; iceı> eder Aksi t>a'ıde baJı:Ian tapu sicllli lle 
lrurtaTJlmıştır. sabıt oimad.ıkça satış bedelinın paylo.şına.>d'daıı barıç kalırlar 

-0-

Kuzguncukta 
bir yanğın 
(l inM Sahifeden Devam) 

ri ile uyanmışlar ve yatak halile 
bahçeye fırlamışlardır. 

Üskiida.r itfaiyesı başlannıd.a 
grup iımıri B. Cent olduğu halde 
yangın yerine gelmiş ve alınan 

tertibatlı ateş etrafa sirayet et· 
meden söndürülmüştür. Neticede 
köşk tamamen yanmış ve iki hin 
liralık eşya He ikı dolap dolusu 
lnymetlı kitap da mahvolmuştur. 

Kuzguncuk komiseri B. Ata 
B"k.gök yangının evın boş olan 
kısmından çıktığını teshil etmiş
tir Tııhkrkata devam olunmak· 
tadır. 

ZA yj - N"""1 1942 ayına ut lld .,_ 
det ekmek kameml kil.)'bettlm Yeni.. 
ıin: cm&k ıÇın müracal ettığunden es
k.ısinın hCiuniı ycictuT. 

Kadıköy Ha.an Paşa ma.!ıallest Sa
ray arkaı;ı 55 oumar.ıda K~zım Aô'Yüce. 

BiR DİŞTABİBİ SERMAYE. 
DAR ŞERİK ARIYOR 

Fatıll Muta!lar caclde.i 35/1 lL ~ 
li Göncüle yazı ile müracaat. 

4 - GOOtıer;le,, günde a.rltnım8')'3 it ar:ık ed"1>!er -1ırma ı;:u11.:m<>siıni 

olt!JmUf v.. ruzımılu m.ıJılmaı omuı "" b1J>ları tamamen k:>bul olınis ad ve iti 
ba.1 oltn1url.ar 

5 - Gayrı menkul B/5/942 tırrllıin<1e Cuma gilnQ sa::t 14 ten 16 Y'll kadar 
İstanbul 3 ü.ncO lcra ıten.url.U4}unda W; defa ba.j:nld»dan sonra en çok. arttıra
na Jhale edılıı Şu kadar ki arttırmıı be öelf ga.yn rnenkltrl için 1..akdir edilm.i§ 

1 

k.:rmctın en ~ % 75 ıni -Ouhnak ve aa.tıf ıs~ı:ye<?..ın alacağına rüçhanı ol.an diler 
alacak!.ılar J 8av'1menkul ile temin edil mış lse bu suretle riıçhanı olan alacak
lıl{lrın mecmu'UD'.ian faız.la ohr.ak ve b\mdao başka paraya çevrilme ve pay~~ 

1 tınna masraflarını teeavii<z etmek şa.I'>tu Şay<>1 boyle bır bedeı tckh! edllrr:=ıoe 
en çok arttıranın taa.lihlidü bal<, kalmalı inere arll~ oÖ gün daha temd!I edi 
- l815ı942 tar.ılunt müsadit Pazartesi CİlDlİ saat 14 ten l6 ya kadar İstanbul 
3 nciı lcrı l'tlemur!uğunda artlırma bede M satışı ~nın alacagına rüçhanı otzn 
alaıcskWarın mecmuundan Cazla olmak ve bunda.o başka wraya ÇC\·rllrne ve 
pa'Ylaştı.rma masra!la.rıru teca\.""'..iz etımdı prtı.yle en ç<* arttırana a1e edJ..ir. 
Böyle !c:zlra bır bedeDe alıcı cıkına21N lıale ~apılmaz ve satış t::ı!cb1 dl4:er. 

6 - Gs..')'I'ı menku! kA:.d.lsJne iha•loe o1L."U~!l kimse deT'haJ vey .ı v<.ril<ı 
ltt iç')nck pa.ra-y1 \."ermez,;e '1-.al~ kara.n fe!'h<1lUT1Snik kcnd' ..?"!! evYe1 en yil1c:. 
sek te-ktifte buhmao k":nse arzctnH$ olcb.ıg~ı tıedelle a.lrnata razı olursa ona, razı 
ol~na-z veya buh.mma~a hf'moerı 7 gün rniıdci<-tlır aırttınrnay.a çıkarılıp en çok 
ar'.tmnı iha.e ediltr lkı ih:ıle aırasındakt !uk ve ııe<;en günler içln yüzde 5 • 1 
hesap. olur:ı.acak faiz ve diğer zararlar ayr:r.:e hLtkme hacet kalmak·uıın mezru.·ı. 
y«ımızct alıcıdan tahsü olı.<Air (Madde 13?) 

1 - Alıcı arttırma lbeJeJı h~ olarak )'8.hıız t.aı>u teraı1 harcıı:ı yirmi 
senelik ve.kıt t:ivi2 bednliat ve ihale lcDra: rullttJN venmt;re mechuTdur. 

!.lüterakım vergiler tıe.m:irat ve tan z1fa.t: Vı! de}.ljliye ~inden mfrtt"\~lrt 
Beled1t1-e l\İJSllll1U ve ~tteoraıkiı:n vakıl icıa resi ahcr.ra at1 olmayıp cc:rtt:rrr.n bede .. 
!inden t~r.ızll olunur Işbu gayri menkulün 36 da 16 hi,,.esi yUlrnrıd:ı göslerilen 
tarınte Iısl 3 cü lcra Memurluğu odasın d• işbu ;lAıı ve ııösterllen arttırma şort.. 
nameaı c!Oiresıocı. satılaca&ı ilan olunur. 938/675 

Istanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan 
iıruı No'. 155 

THİM:MİG ile müşte.r eken yarattıkları neş'e, ve 
kahkahalar la doiu bir film ( ŞEHiRDEN ııe MEMLEKETTEN) 

5"1ip ve Başmuharrlrt Elem izzet 
Benice - Neşrı::pat Dire-lrlörü 

Cevd<>t KAR11BİLGİ1' 

1 Nisan 1~2 Çarşamba sobahından itibaren J"'rli ve Bulıgarya tOfrlkl ya,. 
pı!ınH:sızın bllılmum manca! kömihilnün ldloouna kaıyı!ı: ve vagonda yapılan sa. 
ıtşlar için a"'1ml 9 kuruş kıömiireü dillddl olarında yapıJ.an peral<ende satışlar i>İlı 

Bu AkşamSARAY Sineması 
Emsalsiz ibir cazibe ve güzellikte bir film olan ve 

SHİRLEY TEMPLE 
JACK OACKİE ve C HABLOTTE GRF.,ENWOOD 

tarafından çdlıı gti zel hlr tarııcla yaratı.lan 

KOÇU 

, 

1 
filmini takıdiım ocllyor. Hİ!ısi ve müessir 'bir mewı..."C!a olan bu 
lln>cJ.e y1ld11Zların c!qiuışu ve artistlerin ha~atı tasvir edll. 

\,, lllekte, nef.is bir ınos:JQ ve nıhnüv.az şaıikılar i§ililmektddic. 
-5 a ıBu akşam için yeder~j eV'VoıdeJl alıd.mnız. 

TİCARET ve SANAYİ: 
.t.- Dün bir altın 36 liradan .>W.L. 

nııştır. Bir gr.ım külçe anliD 495 ~ 
rUıŞtur. 

+ Yağlı tohumalrın seıt>est dov.Ue 
jht'açları menolumnuştur. 

MÜTEFERRİK: 
+ Beylro-..un bÜ)"l.ik fidanlıkla rı.n

dan bu ayın ortR:sına doğru halka Iıde 
tevı.i oh.macaıutı.r. 
+ Dün yazdığımız yeni mıaJllal kö

mün.l narıhı bu saba.btan itibaren baş.
Ia.mı.ştır. Yenl fiatler toptan 9 pera_ 
kende 10,5 kuruşlu•. 

+ Emniyet Mooılrlü_.<>(lnde yilpıldı

kllll dün haber verdiğimiz suiUılimal
den dolayı mezkür mGdi.U"lük mut&. 
metleron<kn A.rna.vutr..ı;:(.zy k.ıomieeri ree.. 
mı, cmni,yet mua~ıatı memurların
dan Osman ve Cenlal. mütekait komL. 
1ı1-er NA7.ım. pplle mcnı.uru Cevat, Ne
cil1i,. Nerırı:i ve Kudrc& mükerrer ve 

mevıtıı.ım şctıl6lar namına ilQ.veli bor-
cirolar yE.pm&k: sur-etiyle cem'an 4-060 
Urayı :nu~~en zimmetlerıne geçird.llt
lerincen Adlıyaye vtrılmışler ve Kud
:-eı :r.ı; tt~a ot:mak üzere levki1 edıU .... 
mılsl~OO.n·. 

...ı. Dvlere verllecek petrol !işlerin.in 
tevzi c.ıunması.ne ba~lanılmıştır. 

.J,, SiJ;vri civanndQ Sinekli, Çerkes
köv dcmıeyolu üzerlr:.cie b~r cesc-t buo
lunmusıur BunLm Osman isminde blr 
kOyliJ okh . .ığu anlaşılın~ır. 

+ Ye.lavada bir otoınobil kazası. ne
tlc~ındı! ~ğır suret.et yaralanarak ~eh· 
rim'ze ı:et!rilen 60 yo:.şında. AU dün 
Cer ·"~p~ışa Hastahanesinde öhn~tür. 

ANKARADAN ve 
l\l.E."1LEKETTEN1 

+ Mek1:ep k~t.apl~rın1n b:ıstırılme~ı 
1~in k3ğrt stoku Y1l'P1fl1lk üzere iki yUe 
el!; hin lira tahlis olunmaoı Hey'eti 
Ve!<ılec• kararla;ıtırı.!ı=tır. 

SON TELGRAF MATBAASI aı:amt ıo.5 kuruş rıat teobit odildlii ilin olunur. •4095> 

Sayın DoktorveEczacıla ınNazarı Dikkatine: 
Bir müddettenberi iptidai maddelerinin nol<saıwı.dan dolayı piyasaya çıka.rnuy.a devam edilemiycn: 

FOSFOGENOL, KiNiOTONiN "Basit ve arsenikal,, 
SiKATRi , MAZON MEYVA TUZU, 

GASTROSODiN TOZ 
Müstahzarları yeniden ilıura başlandığını ve piyasaya lfrzumu miktarda verilmekte olduğunu arz ve 
ötedenberi lıu nıüstabzarlara karşı gö6terilcn büyük güven ve ilgiye devamları rica olunur. Um.ıımi 

depo<>u: AZON ve BO ·TO ı ECZA D6pcı : Aşir elendi Cad. No. 3L İstaı>lıul 
~------.-ıııı __________________ -.ıı______J 



4 - SON TELGRAF - ~ N1 8 AN lMı 

SUi 
( ı ine, Sah.!O<lm Devamı 

Dunkü ilk celsede bunların hil
vry.,ılcrinin tcsbitı yapı.kmuı ve 
müteakıben müddeiwnuımi iddi. 
anamcsini okuyarak hepsinin i

damrarını talep etım~tir. 
Müteakiben Abdurrahman soc

gu:ı a çeküıni§ ve cürmü olduğı. 
,gibi iiira.f etmiştir. Davanın rnüı.. 
tealtip safhası hakk>nda Ankara 
mu!lıabiramtzin verdiği tafsilat 
§~: 

Ankara 2 (Telefonla)- Macı.. 

n unlardan ~bdurraılıman sorgu. 
surıda: 

•- Örı>ere kal'Şı yapılan sui. 
lkasttan sonra l,."(X?tünistlikltıı net· 
ret ediyorum .. 
Maksadım kend~mi masurn gös

tenmck det<1.ldir. Po ıs nezareıı al
tına aLndJko::m !lOMa fevkalade 

ruhi hal!or geçirdım. Hareketleri. 
min, tasavvurda bile çırituı ve a
ğrr olduğunu billyooımı. Ve ken
aını için ıdam kararı ıstııyere.: 

sôze baŞ"byıorum. Bunu ısrarJa ı•· 
tiyorum ve ist.ıyeceğiın. Soı.lerı
mm cero lronlrusırndan ikrı gel
mediğuıe en ciddi, ve saınıni de
lili şu ki, lstanbulda ifade vcri:r

ken :kağıdın başma •.idam ibte
rlm!. diye yazarak imza ettim., 
Demiş ve müteakiben bir gün 

Süleyman;n loendisine Sultan•h
met par.k.u-.d.l K~rnilofu tanı:ştır

dığını ve bir gün KarniloDa Üs
küdar tramvayına biıxbkl€Tini, 
tramvay hareket ediııcc;! Karnii!o
fun yolda bekli.yen biırin>: 

•- İstef<m!..> diye çağırıp bu 
ad::mun 1ıramvaya aUa<lığmı ve 
beraberce KJS.Gtl.ı pankına gittilı:
lerini söyliyerek mlerine şöyle 
devam etmi;tir: 

- Arlot istelaıı ve ben Kısıklı po.r
luııda görüıılükten sonr• !kmci rande. 
vuya yalnız Metan ae~ioıi ve bu 
de!a gem kendimin ı;erek öıncrın, 
'"ek S~Y'!l'arun tcreüme;haler!ni be
~rm>de get.irrnem.1 sôylemifU. Arlof 
Komıloflo beraber gcl<!itl nrada şaiıol 

hay3tımdan baıhsettfğim zaman mü.na ... 
!!ebo\te blıluııduğum cürl!m milfJ<ü! va
z..tyetı ban.a bil.hasa randevuler i~in 

bir engel te,k'il et.memesi hususunda i.. 
caıbcdenl y•P"<lııilnı, maddi yardımd:ı. 
bulur.•""1ln1 oilyloedl. Bu münasebetle 
O(YJa 35 Jira,yı geı;m!ye<:tt rurcite p•
ra ver i leceğini, maki>tıZ.lara bm.amı at.. 
moyıp s:ıd<>ç S - 15 ~ı söyle
mişti. 

Bundon oonra İrte!anla ir.aral'l;ıotll'. 
dılımız ııör!lşl1'.ede loOpriide buhııianılc 
Jı:endi.slne keOO!roln, Öm<>rin ve Süley
m3nın tercü:meihalleriol vetdi,ğ'im aıra
t\a maüııWarı lmzaladıltm lçln yanllf 
hareket etıijimi SO;yledl. Bunlar imz.a-
1.amnıyacak, •adece ir.ararl~ırılmış rll.. 
muzlarla yazılacaktı. Hema.ng, bir M
di1;e He ·kareıla.şırsa bu makbUR.un ve 
tcrcumeihalln her hane. bir yerde bu. 
lunduiıan ilerl sürillecekU. 

Pavlofla ilk görüpnemi2de kendisi
ne münasebette b" "ındutum kıza 
Jıijrtaj yaphrmaitı düş.;ndüil'(lmden 

bana Jazım olan btiı-+\.in p.ı1ra.yı verece ... 
i:in! aöylcmı.,ti. İstefanlo gönderllA!n 
150 liray1 iade ettim. Btmun sebebine 
gelince, v-e mev.tuubahs kızın ha.yatı 
1ehlikeye glrecei(.nden lrurtajdan vuı 
geçmiçtim. 

İoteıonla gcmi{Tr.elerirnlz d<vam edi
:vordu" Keııdiejle ya Köprüde ya Sultan 
ahr.'.ette g~otduk. Tercüme.halle.. 
ri verdllcten "'11l'N İstelan deriıal ömen 
gO~ek istcd.J. K.an·unuevvel ISOJllarm::ı ı 
dcgru b:r alııtam üızorl Sultanohrııette 

AST DAVA 
r&ndeva mahalline gitt..k . istC'f;;ı n, Pa:v
Jofun bane. an tatıtık!arı!lı oıynen Önıere 1 

tek.rariadı. Öıner de tn'Ü<'ade it hukkın ... 
dak1 Cik.1rlerı nıtısbet blr ~<'k ilde hMa- 1 
reı.le karşıladı. Ömerlc bJr mi.iddet ıçin 
yalnız c1'iTal< rö~ğıN ~ledı: Bu 
ouretle ömere ıı !ıailcıoo., m.-,ıellt 
z.ıunanlar iÇ.ıll ral!dovu ·venyor ve ömer 
bu l!örü._~lere mun~ama. n devam c
dıyorctu. Pa.vlofla ilk görLşnle'lerın si-1 
ı-:.ıı hakk:ııdaltl kooUŞmSları İstcfan da 1 

tekrorJitdı. 

Boyr"'11 ınün'""'betlle Ömerle birlik
te "'~ran arka.d39 Sclclzn;n:n evde bu
funmamaEt dolay.Jı,Sile Öınerle İstcfan 
sıUhın kullanıs şekllni evce görrneğ~ . 
karatlaş~ırtlılar. Bayram tat..ı1J<".rine i .. 
sa.bel eden bir gün so.b.1-h vi.kcti erken 
Ön"r ben! yu..~ eyan<b-dı. Eve ' 

. ' g.dln e Js!cl"1lın lııbanca ı.le gcl<!ığ.ni / 
gOttiuro. Tabanca 9 mermi alıyordu., 
Sol ,ara!ı..ndan kırmızı iş:;reUi em.niyet 
t'f>ri vardı. KtıJizı.n.ı, ~C'k :ı hôtkkınd.w 
g'5rdtlğümüz tecrübelet &un.~ardan iba
rıetıı: (Ön ıer bu tecrflı~le-rj cJstefan 
cana g0&terdi.> dedi.) llede!e nw..l ni_ 
tan a ınac-ağı, n:ısıl kalbe tıevCJh edile .. 
cetc. blihaESa :ıtcs e<lllirkeu elin t.aıre. 
memesine dikka t edilmesi l.1ızmt geJ
dı-~~. man;J/ıh yer, yahut vaziyet vel 
bede!:~ zaman haknında malürnat ver_ 
tT'Jycrdu Ker.di~Jn de bu hou&usta n1a
t\ırtı:ıt1 olmndıgını. ancak. PavJolu ka~. 
dederek llıUyal'dan <iir<'il:tıt aldıgını 
iOy!erdı. 

EL BOMBASI! 

hkten sonra brn, Pavloila göru~
melerc de\"am ediyordum. Ara
mızxia telefon parolaları vardı . 

G~tüğümüız yer bir dfuütye de
ğişiyorou. İk inciki'..nunun on bi. 
rinci günü yuıUJa otururken biJ-. 
dcooire Ömerlc karşıla.,-.tım. An· 
karada Süleymamn yanında kal.. 
mış. Koınilof ayrı oda tu.'!rnasını 
ıstemekle beraber buna imk;in 
bulunarna.rnış. Ankarada hep se. 
fareUhaneler civarı dolaştırılmı ". 
Dü.,<>ilnülen suikasdin Fon Papene 
karşı olduğunu karine ile anla. 
dur. . öme-r, Sülc)ımanı 0aşıl'tmak 
ıçın ancak Eskişehire hdar gi.dip 
!K'nra gelmesi ve bir utde inmesi 
yo lunda talimat verilmış. fakat o. 
dayanamıyara~ beni giirnıEok ü. 
zue i~anl)ula gclm·. f''lm~tr 

ve kırmıız.ı ı§aret var. dernıştir. 

Müddeiımnuımi tabancanın. nuına
rası.n :n olmnduğumı \'e yapan fab
rikadan hanıgi hUkfuııete sa\ıltmllj 
olduı;unun sorulduğunu, yakında 

cevap gelcceğmi beyan etm>,;tJT. 
ÜÇÜNCÜ CE!..SE 

On dakiıkad•k bır i.ı;tiraıiıatten 
sonra üıçiin.cu celse açılınca tN· 
cünıan vasıt~ile sorı:lan 911Uere 
gerek Karnilof v~ genık Pavlof 
Ab<lurrahrrnan ve Sülcyımaıı: 'kat
iyc1ı tammadılclarını, ilk defa Ls
tanbukia t.ıhkukat esnasJJda gör· 

duklenni bcy~n etmi';'lcrd:r. 
SÜLEY111ANIN SORGUSU 

111üıe<J<iıbcn SO!c)ımnn sorguya 
çckilmd~ t·e 1938 de btartbıda gel
dig iııı, muhtelif b€ı-b di.ldu:n. 
larırula çalıştığ.ııı , Beycoğiuınclaki 
Mar•cl berber dıiık.k.l.ıı.mda çal.ı

şırken Niyazi İsminde biriyle ta
nıştığını ve Niy.a:ııiııiıı; ~e 
ait paı;a.port mua.mclesini yaptTl
mak üzere Sovyot konsokı<ıhane
sı bınasının yerını sorduğunu söy
lemış ve: 

•- NiyaZ'İniıı Moskıovada Fahri 
is."IJmde bll' kardt"şı vaıımış, o tıdr 
bavul gönıde~, bu bavuıl Aqa
pazarında b>r baklk.Wın imiş. Qi. 
dip aldı.rn Bu sırada Aıbd'l!l"l'ah
man Üslrupten gelmişti. O da, o 
aralık Moskovaya hal'Cket et1n4 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevra Iji, Kırıklık 

İCAHL'I DA 

ve Bütün Ağrıları Derhal 
GÜNDE 3 KAŞI!: ALINA BILİR. 

Keser 

~'1\.·.:-:-::p·" -~-·:b·.:. oı ,I: ı T~:~::,'::~:!l::~:~~~~:t~:Ş:~~::~:i:ecrk-
~ · .~· -i . tir. Talıpi erin Kumıkapıda Meryer.11an• kilisesjodc meı.k.ür m...ı1<:lt!şlik anbarın-
' · ı d•ki lıı..tiıklerl 26. 28. 30 Mart !K2 \~ 1. 3. 6. 8 Nı.a r. 942 günlerinde saba!ı sa-

1,.....:===::::::::====-Jı at 9.30 d"" 11.30 za kadar görüp oııa &öre teklU!ermı Ank•ra cadJesi :ıde Ka~ .• 
2 Nisan 1942 ran1:mzndc Hanında Traılcya yollan ~.ı. a.t nü1!1..~!'t ış ~ - c:.r tt .... ır.a ve eksı1 L..ı ıe 

18.0-0 

18"03 
18.45 

18".I~ 

Program, ve l\lenıld;.et Saal 
Ayarı" 
MüZ:ik: Fııoıl Hey'eti, 
ZiTnaıt Ta.ltv.im · 

Mii:rlk, Piano Re.•:.U: - B.,.arı 
v .. ı.,, - Şakı. 

19.30 Memlelı:eı S.a.t Ayarı ve Aj ..... 

19.45 
2015 

2CH5 
21.0IJ 

Ho•berlerı 

M~: Y'\ll'ttan se.Jer. 
Ra<l,yc Gatt:esı . 

Mfrzık: Saz E~erlcti . 

Konuşma (Del'lleşme Soati)" 

lllı&yoJuuna bildlm~le-t ı ilin oh.JQ.ur. c.3712• 

Emlak ve Eytam Bankasından 
&as No. Yeri 

Kadrkii7 Zühtiip•l'f 
Fener yen! Kalamış 
d<6Jnlle No. 48 

N-ev'l Senelik kira 

Odalı df>kkan TL. 132- T,L. 19,80 

7.4"942 torilu olan Salı «ünil saat cnıdadır. 
Talip olaDların tat.sil<.t all1lQk !Uere Bankamız Eınl~ 5ervlslıw geln,.lerı. 

928 - 3731 
olan Niya1Jl')'e göndcri'lmck üızere 21.15 Müzik: Saraı ve Tü~Uler. 

mektupla bu ~avulları Scwye<t sc- 2U5 Miiızlk : Rao,.o senfoni orıı.~. 

İkinci bir defasında İskian Önıfl'tn 
evırı.e ,gelı~inde bo.ş bir f!l bombası 1 
geth'CfJ. Neye ya rafacaA-ını sorduğum-
11a bunun bir Pôn1k y::ıratm.ak ma~a

dı:1.: v€:rı tbı..-cccgin. cier. b'"1.se"-i. Boın-ı 
ba hakkında mC1u:Zm.tt ve~xJi. Bminı is.. 
lefan vaJ;rta •ıe Örrtı' h.tııılrttınde ver
dıhm iz.abat Pavto!a k-".di gelmemı.şti. 
Bu :ıun ic:in yj?N? Pavlof taralı.nd&.n İs.. 
tefan v~sıt&:::ı l c biz.zat (hı.erden tez .. 
cümeihall hakkımla taiu'iri l>ır n<>t lo.. 
len~tL Ürrrer btnu verdl. 

tatilinin başlangıcında Pavlıofla 
Kadıkoyti.rıde buluştuk. fü•ydar· 
paşaya kadar )"Üı'Üdülc, orada, is.. 
tasyonda bir suikast provası yap. 
manıı.:ıı sö.ylooi. a, cebinden men. 
d•lini çıkardığı zaman ~ma 
çı kacıık adamı vuracakrnışırn gi. 
bi davranacalctmı. İsta~yunda ve 
vapurda hiç mendilini çııkanruıdı. 
Galata.da tenha bir sc..{ağa saptı . 
Hayretle yüzüne baktım. K.üprij 
yaıkmında cıtomobillenn durdUğu 
yere doğru yürimleyi, orada oto
rnl)bile binen birini vuıımayı pro. 
\'a etmeyi ve hayalen göze kes.. 
tirmeyi tekin etti. Suikasti kur. 
banı ve zamanı hakkı.n.da mah1. 
.r.:(,o~ aln:~k iS-.cdi.m. Stıillcrlm cc
vapı;ıııı: kaldı. H:.diıs<! günü Par.o. 
!ofla Üniversite önuı.a~ buluştuk 
Dışçi mckt'l"iıine doğru yürudük. 
S~lcymen bir baohane ile doemal 
çağırmamı istiyordu. 

bir ba-vuJ. getırıruştı. Fa~m bı.r 2uo Konuşma (Hil<Aye Saati). 1 İST_ANBUL BELEDiYESi ILA~ f!_LARI 1 
farethanesine tcs!mı ~;,,, is- trası (Şet: Dr. Praetoı1ı1')" 

1 hyordu. Bir Pokınyaılı mü:lıED:iis 22.so Memledı:et S....t Ayarı, Ajans Teınl2lik ışıerı Jıayvan"lı için &ima<! alı: 50 ton sam= ve 140 tan !turu ot k'"" 
vasıta oldu. Bir pazar gücü Arılk.a - Haber!""! ve Bo""11."'f. palı .arı ooullyle eloliltme,.e ıronulmuflur. MecmUUDUll ta.tmun bedeli 19900 ı,. 

Bur.d;nı sonra bayramın üçüncü ftı'.V3 

dördUııiü gün yıne Ömeriıı atiı.adaşı Se 
lim.i.ll-'n evde bulunma.maııundan jıStifa
de ederek iste!anla beraber Pavlof 
eve ıel:yor. Onlar eve gırmedeo evvel, 
,.an.i Pavlo!un eve g!rmesi.nden evvıel 
f~fan beniı::u uzaklapnamı, arala.rlnd.t 
bulunmama.mı Jfti:yerk ~en ö-zür dL 
ljyordu. O akiam Pavlotla İstefon ö
merın ,yanında bir iki aaat kaldı. Ömer 
konuvtukları hakkında b•na ""'1arı 
ıöyltdi: Ömerden sita:yış!e bah!etmlf. 
ler. miıcadel-eye hazır olup olmadığını 
!ekrar "°rmutlar. İci>bmda ~l W,rkedip 
elnı[yecetini, b~ bir yerde arkadaş. 
!arından kimin buluncluğu.nu sıozmuşlar 
ve Jromüniz...'Jt meseleleri hakkında kc
l)UVJlm<JI. 

Ömer bllh""5a mika<iek>ye taal!ök 
ederı Jı:Mımbrda daima bunlara müsbt>t 
ve hararetli cev p '\'erdlj:ni 00,.lıerdt, 

Arka.daeı Selaminiıı bayram taııllln. 
den döneceği tıünün sabahı eri<enden 
~ine r&vk>tla Kornilof damlamıştı. 
Z.ı.ten lıildan bundan bir iki gün eweı, 
yakında büıned;J!i bir \arala hareket 
edeceği, cevabını vermiş. O gün öm-ere 
lmtırumla ıirm~ olduğu Mercan Malı
ye f • lnd<!k; ~!el hemen teıt<etıncsL 
nt söylem~ler. bu görüşrr.e!cr emas.ı..nda. 
aralarında geçen .konuşmalardan bana 

bahsetmemesini istemışl~r ve An. 
karı.ya gitmesine )frzu:n gaste~

an~ler. AncaJ>i bana, İzmırc gi· 
der gibi gös~ermcsini tenıb;h et. 
mi.şler. Ankarada beklenilen i§i 
yaptıktan sonra ister Moıslrovada, 
ister başka bir yerde t~lıne de. 
va.m imkanına kavuşturulacağım 
temin etmişler. 
ÖMER ANKARAYA GİDİYOR 

ömer, Y"f.'CJ6lavyaya gitmeyi 
tErcih etti.ğini söylemiş. Ömer, 
Kornilotla beraber Ankaraya gıt.. 

BOl\llBA PATLADIKTAN SONRA 
O zaman maksadırıı anladım. 

Sonradan taılıımin ettığimc göre 
benmıle Süleymaru, tqıkı Ömer! 
yaptrkları gibi bir arada havaya 
uçunmakıtL Süle)lmana mektup 
yazd>m. yırttıırR Nihayet hemı;e. 
rilerin askere gittiğine, İstanb~l. 
da iş çok olduğuna, derlıal gel. 
mesine dair mektup yazdım . Er
tesi g\i.ıı"Ü hadiseyi haber alınca 
ınAlthış ıo:tı.raplar içinde kaklını. 

25 şubat günü saat 13 de Aı*<eri 
T1bi>iyesinin önünde Pavkıfla bu
hı~tuk .• End ' emıe, Dögolciller 
yani Hür Fransızlar yapmışlardıT. 
dedi, üç dört gün biç bir tarafıta 

görünanememl, ertesi günü Beya. 
zı t meydanına gehnemi söyle<l'i. 
Beraberee ~m Maçl«ı taraiına 
gittiok. Yakalanırsam biı1şey bil. 
mediğ'ni söylememi ve inkıar tav. 
siye et.ti. 26. şubat gecesi İstanl:ıul 
polisi tarafmdan nezaret ahına 
alındım. Orada veı-d!ğiım ifade 
<kığrudur 

SUİKASTİN GAYESi 

Bundan oonra reis suiıkastiın ,ga-
1 

yesini sormuş, All:ıdurrafunan da: 
- Sıı:Wıst teşebbüsünün gayesi 

Almanya j]e Türkiyenm arasını 
açmak ve <bu stJretlc Rusların le
hine hari:ıe girmeyi temin eiırnek 
olabilir. demiştir. 

İnfilak yerinde bu:lunaın truban
canın parçaları gösterilince .Afı
dıırrahman: 

•- lstefanda göTdüğıüım taban
caya benziyor, ayni silik numara 

d k f "'- m..• K ' 22 •s-22"~0 Yannk! Po<~m ve ra a ı se are•uaneye 6 ... ı.rn. ac- · •·• ra ve lik ıemlnatı lt92 lira 50 kuı'ustur. Şar'\name Z&lı>t ve Mcame!Ot !lüdlirlü.. 
nilaila laIW}tmı. O bana bu ba-vu!- K•paoış. ğü ka teml?Jı)e görillelıili.r. ihale 13/4/942 Pazartesi C\inii aoaı 15 de Daimi Eneu-

ı ı-~~~~~~~~~~~~~~- ı 

lardafl baŞka ki:mm haıberi oldu- =<le yı.pılaca!rtlr. Taliplerin ilk 1emioat malı:buı. vwa melı!lu'Plar>, 941 yıJ:roa 
ğunu sordu. •Albdt11"rahımanın ... • Sa:>lyer AlıkAmJ Şalıs~ Hlldmli- alı Tıemot Odası vesikaları ve kanoo<?n il7razı Ua>m gelen di.i;er v""zik tle 
dedim ve Abıdurrahınanı ona ta- tinden: 942126 2490 numaralı ıı...,....., t:>r!!atı çevresinde h8'tırlıyacakları tekli! mektup!anr..ı 
nıştırdım. Tereke<.ne ınatıiloemeıııtoce el kcınan ihale Riınll s>at H de kadar Dalml Encümene vennelerı lfaımdlr. (3799) 

BİR iTİRAZ R Hisarında Hamam sok<ığında ıı. 
13 sayılı <">de iJ<ameı etmekte ıken ö. 

Kanıilof Ouırada Süreymanın len Miln.~e ait ~uJ e.'.l)'ası ı•/4/942 
Anıkarada hangı tarihte keııd'isinı tarih!ne miisadl! Salı günü saat ıo,:ıo 
görmüş oldtıoğ>u.nu reısten sordur- qo mnha!linde açık •rtlır!'IY.l suretiyle 
du . Silleyıman: saııl!\<'aktır Almalı: lst.ı)'enler!n mez-
•- 1941 Eylülü başında"" de- kür güa ve sa.a<tte h•z:r bulunmaları. 

yince Karnılof: ,_ Bc"n Ankara· R!is:m:u teruı ;~,. müşteriye aittir. 
ya 15/16 Kfmım1.15anide geldim. 2 - Yine ölüden al;ıcaklı ve borçlu 
Hareketim Tiiıık za.b>t.a.slilı.n ıkayıt- olanlaıın bir a.y ve kanımı mırasçıla-
larında mevcut.tur. Süı!eynıaın ya- , rın 3 ay içinde maHoemeye müraca-

atla i<imlerml k:a.ydett!l'l'neı..ri, aksi 
lan söylüyor. Kendisını hiç tam- takdirde Kanunu Medeninin 534 "" 
mıyı:ırıım.> dıye itiraz etti. Süiey- müte:ıklp nıaddeler!ne tevfikan ~-
man i5e ıfadesınde ısrar etti. kenin lıoızineyt maliyeye dl"Y1'<!dileceğl 

Müteakiben Karnik>f ve Pa·vlof l'lln olunur" 
tekr.ar esloı ifadelerinde ıaraı· et-
tiler. Aıtıdurraıhmanın ve Silley
manın ifadelerının rusçaya ter. 
C'time aJınıarak kendilerine veril· 
mesi ve şahit celbi iıçin muhake
me 8 Nisan çarşamba sabahına ta
lik olundu. 
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DEVREDİLECEK İllTİJIA BERATI 

•Halllecin keşfine mahous U6Ul ve 
ter!ib:ıtla .,l.alıa.t> haJıJı:ınclııl<i ihtira 
için Nct»at Velcllet.inden alırımı~ olan 
29 Sonteşrln 1939 1ıar;h "" 2899 No. lı 
;J>Uı11 bero\lllm Jliliva ett.iğı hula* bu 
kere l:ıaşkasına ılevir veyW1ut !Qı.dı 
Türl<iyecle 1""'vlıii fiile koymak Jçln sa
Jilhiyet dahı V<>rllebileceği tekli! edil· 
meıctc olmalcla bu Jıoususa fazla mal-O. 
mat edımn6 istlyenleııin Ga1'rtadıa, 
Aslan Han 5 ine• kıat ı - 3 No. Jara 
müracaat eylem<>1"'ri ilAn olunur. 

KiREÇ ' İstanbul, ;Kadıköy, Suadlye, 
civarındaıki lnşaaiınrza lüzu. 
anunuz olan kireci 52.153 nu. 
rnaraya telefon ederek Kireç
çi Hasan Vefa'dan 5üx'atle re-

darik edersiniz. 

... 

Karaaiaç müesoooatı memur ve mıilstalıdemJerloe ait mulı~li! cins ~anıllfır-
1 

!arın bir ""'1e müddelle yııkantll Utillendikleıı oor.ra mllasseseye teslim! ;ı;ı a~ı.Jı: 
elos ı ltmeye kooulmuııtur. Taıhmm bedell 2900 ;ı., ~ w ili< 1eml:n<rtı 217 lira 51! ku
rı.ıçtur. Ş"'1'\na.me Zabıt ve MuameUll Müd-Orlllfü kalernltıde ffeülebllir. İlıale 

1

1 

13/4/942 Paea<te.! günü saat 14 de Daimi Encilmende yapılacaktır. Taliplerin 
ille tcmına4: nKlklbuz veya mektupları ve 1942 yuma ait Tica~ Odası vesika];... .. 
ri[le ıJıale &ünü muayyen saatte Dalmf Ensümende bullllllllQlar.ı, (3009) 

Devlet Demiryolları ve limanları İşletme U. Maresi İlanları 
İdaremizin Sirkecide Vezlr fııııreıe.ı caıı!des;nde yacıbrdığı ııra dükkfü1l..r• 

da senelil< talımınt l<lrası 900 lira olan 1 No. lu dükJtAn d:sJı:ı Balaban Lokaı>. 
tası> açıi< arttırma !.le kıraıya veri~ tir. 

.Arttırma ı U.942 Cuma günO oa~ ll de Slr!<reide 9 İşletme blnasını:1'1 A,. 
E l<omıcyonunda yapılacakW'. 

Bu işe ginn<'k ~enlerJD 87,50 lira !ılı: muv~ 1eroina.\ mald>uzu ve ı... 
nunun ı;österdıil vesikaları yanllll'lllQ &larelı: aynı sürı ve caaite Jromlsy<lTl reı._ 
Jiğine gelınelA!rl lazımda. .J 
~ şar!ııameleri -asız olarollıl JooınlB.f<>~n verilınelıitedir. <4028• 

Malatya Defterdarllğından : 
1 - Kahta hiJk(lmet binası esaslı tamiratı mulı3ml1'en lt~i1 bedeli 2848' 

lira 6d kuruş olup kapalı zart uınrliifle -itmeye kıomılmuş!;ur. 
2 - ihalesi 10/4/942 tarıhine müsadll Cuma güDil ııaat ıs de D<ft<:~ ;. 

!ıl<ta toplanan eksiltme lroıınis;v<ılıunda yapılacaktır. 
3 - MuvaJcl<at temıooı 2136.20 Ji.radrr. 
İstekliler ihaleden \iç gün evvel murac:aatlo yapılarda en az 10000 liralı!< ııı 

yaptıklaTına dair veslknlannın ibr.ıEly!e Malatya Nafioom<""1 allıcakları vesika 
ve Ticaret Odası belgelerini, teminat melotubu teklif meılttuplar!yle vesıkalunn 
muayyen gününde eJı.!lltmenın aıı>Jma&ndan bir sut ev.-ıe Jı:;ıdar r. 'kb: ız 
multa.blllnde k.amİlil)'()nuımııta vermeler! Mımıdır. 

Postada muhtemel geclk.ıneler kebul edllernez. 
4 - Bu ~ ait ltf!f!f evrakı ve şartnameler her gün Defterdarı~ Naf•o ~Iil-

dürlüJiü ve Kftbia Ka,..,.,ıka.mbtında gerAleJ>1ltr. •3800> 
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