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ratfb ve Çaadarıı 
oııa Baııı Paşa 

Yazan: CEMAL BARDAKÇI 
Dünkü y~zmm devamı pugün 

2 mci sayfamızda 

Bomba bidisesi .''. ıall•tıeri dinlendi 
Gazeteciler, ·Başvekilin 
reisliğinde toplandllar 

fViŞTJeöif' lnfil§kta yere yuvarlanan 
1 kabineyi 1 Papen' i kim kaldırmış? 
ı teşkil etmez ı . , . 

Hariciye, Dahiliye, Ticaret 1 ve ~Adlı, Papen ı kan pıhtıları 
Vekilleri de hazır bulundu 1 Almanların l içinde gördüğünü söyledi 

Ankara, 18 (Telefonla) - Bugün 
l.nkara Halkevinde sayın Başvekil 
Dr. Re!i.k Saydamın baŞkanlığında, 
Parti Genelsekreteti Dr. Fikri Tüzel', 
Hariciye, Dahiliye, Tico.ret Veklllcrl 
gazeteci mebuslarla gazete sahip ve 
batmuharrlrlerlnln işliraklle çok sa
tnimt b·r hava. içinde geçen bir top
lan~ yapılmıştır. Bu top1antıda Harf· 
ctye Veklı.letl umumi kAtlbl Numan 
Menemencloğlu Ue Matbuat umum 

mUdllrU Sellm Sarper de bulunmtll· 
tur. 

Sayın Başvekil memleket mese:e

lerl hakkında Matbuat başmuharrir· 

lcrin~ ten\1r etmişlerdir. Hariciye, 

Dahlllye, Ticaret Vekilleri de kendi· 

lerlne meseleler hal:kında. izahat ver
mişlerdir. 

Başvekil ve vek.ller, gazetecilerin 
sorduklıın suallere ayn ayrı cevap-

Elbirliğinde· 
yeni merhale 

Yazan : Ahmet Emin YALMAN 
H ilkümctimlz, sô'z hOrrlyctınl ı 

ket için ~i~=:t te:~l,;:ım~~; G o r re g i do r 
de!a. daha teyit etmiştir. Ankara 
Halkevindc BaŞWkilln re.lsliği al.. 
tında yapılan taplantıda hazır bu
lunan gazetecllt'r bu Silniln tatlı ateş altında h tır.a:-ın hic uııutmıyacaklardır. 
Uer memlekette hUlromet ''e ga. 
zetecller arasında ayırıcı bir scd 
var. Hllkeimetler, gaz~elcrc ya 
hilrrlyctlne gem vurulması l!zım 
gelen tclıllkell blr unsur gözüyle 
bakarlar. Yahut bir takım fayda. 
larına kac~ı mahzurlarına taham. • 
':nül etmek ltızım gelen başı boş 
kuvvet diye muamele ederler. 

lravadi cephesin
de Japonlar 

ilerliyor 
DUnkU toplantıda hükfunetlc 

gazetelerimiz arasında karşılıklı 

güven ve anlayı§ kurmak ve it 
beraberliği ruhunu canlandırmak 
bakımından cklcren mühim bir 
merhale o.tılmıştır. 

Hükfun<ıt, söz ve yazı hilrrlyo
Uni memleket için büyük bir nl. 
met saydığını ve bunu sansUr yo. 
luyla veya diğer bir surcUc tahdit 
etmeftl aklından geçirmediğini lc
tnln ve teyit etmiştir. 

Emniyet vermesi lçln gazeteclle. 
rln Geniş temaşlnrından istifade ede 
rck hakikatleri ortaya. koymala. 
rını ve hataları tc:ı'kld ctmclcrlnl 
hiikümet kendisi için bir yardım 
diye teltlkkl ediyor. Gazeteleri 
dlk'kot~ takip ediyor ve faydalı 
sördilğil her türHi haberlerin ve 
tJklrlcrln Uzerlndc duruyor. çan. 
kil, umumi menfaati yerine getir. 
mokten ve halkın ıstırabına çare 
bulmakıl.an başka h:ç bir emel 
beslemiyor. Örtb:.s oclllmcslnl Is 

(Dc\'IUlU Sa.: 3 SU: "1 de) (/) • 

Japonlar 
i şgal 

Nazu şehrini 
ettiler 

Tokio, 16 (A.A.) _ Bataan cephe
sinden bildiriliyor: Japon ağır top. 
çusu dUn Korrcgıdor'daki Amerika. . 
me\"zllerlnl lku\"veUI b;r ateş altına 
almakta. de"am etmlfUr. Düşmanın 
topçu ateşi zayıt \•e fasılalı olmu,. 
tur. Geçen günler zarfında mlletah
kem kalede yapılan tahribat bununla 
da aablt olmaktadır. 

Saygı;m, 16 (A.A.) - Çin bası 
Çin'ı Hlndlstan'a b~hyacak olan ::~ 
nl yolun yapılması için de 400 b' 
Ç!n'l! !~inin hararetle çalıştıfını b~~ 
d.rmektedır. Söyl~ndlğıne göre, yo. 
hın Çin toprakla.rındakt kısmr hem 
hemen bitmı.ş gibidir. en 

Irravadı cephes.nde, bir Şangh~y 
haberine göre, !Sncülerl cenup kıa
m~dakl petrol ıınhalannı işgal et
m ş bulunan Japon kuvv<:.tleri Nazu 
9ehr1nl zaptetm1'lerdlr. 

lar vermişlerdir. HU~met ile mat
buat arasındaki aamlml lfblrllfinl 
kuvvetlendiren bu toplantı gazeteci
leri çok mUteha.asia etmiş ve mümkUn 
olduğu kadar ıık tekrarını dileml.9ler, 
Başvekilimiz de bu d:lefi mernnunl· 
yetle karşılamıştır. Bu toplantıdan 
sonra Ba.,vekıl Dr. Refik Saydam 
Ankara. Pala.sta. gazete sahip ve ba..,. 
muharrirlerı şerefine bir ziyafet ver
miştir. 

lngiliz haber. 
ıer nazırı 

Londra Büyük Elçimizi 
kabul etti 

LOndra, 18 (A.A.) - DUn. haber
ler nazın Brocken Tllrklye bUyUk el
çisi Rauf Orbay'ı kabul etml9Ur. El· 
çlllk erkA.nının da bulunduğu öğle ye
meğinden sonra. sinema salonuna. ge
çilm~ ve Tllrklyeye alt f<llmlerle In
gillz harp gayreUerinl, ordu ve do
nanma manevralannı ve tayyareci· 
111'1• ınaden JtÇDennt teeblt' eden 
tBınıer g&terllml9Ur, 

Berlinde -Türk 
heyeti şerefine 

ziyafet 
Ziyaf et te Bu /in Büy ük 

Elçimizde bulundu 

i tasvibine c 
i arzetmezse · I 
J Meydana gelecek l 
J ôkı betler i J i kabule mecbur 

) La~al: kabinesinin liste- ( 
) sım Petene vermiş 

Nevyork, 16 (A.A.) - Nevyork 
Timea gazete.cılnin Berne muhabirine 
göre, Vichy htlkOmetl bugün, Berlin 
saati ile öğle vaktine kadar, yeni ka
binenin t~k lin! Almanlann ta:ıvlbi· 
ne arzetmeğe veyahut meydana ge
lecek akibetlerl kabule mecbur bu
lunmaktadır. 

Başka bir Berne haberine göre de, 
Mareşal Rundsredt i\'gal ordusu ko
mu~a.rılığını deruhte etmek Uzere Pa
ris'e gelml,tir. 

Lanı kab:n~ını tc,kll etmı1 
Londra, 16 (A.A.) - Parls radyo

sunun bildirdiğine göre, M. Laval 
teşkil ettiği kabinenin l!stuın! şim
diden Mareşal Pcten'e vermiştir. Rad
yo ı;pikerl, Amiral Darlıı.n'ın deniz, 
hava ve kara mU!ellMı kuvvc~er• 

baflwmutan::.-Ol:tca~.zı ~ d c4n~ 
ted.r. 
Amerikalılar Fransayı terked.lyor 
V~lngton, 16 (A.A.) - Sanıldıfı· 

na göre, Birleşik Amerika hUkQmeU, 
lfPl altında olmayan Fransadakl bU
tUn Amerlkalılnnn mUmkUn olduğu 

kadar stlratle Amer.kaya dönmeleri· 
nl is.temtştlr. ' 

Bu istek yalnız hususl e,hasa mah· 
sustur. Amer ika. konso:osluk ve dip
lomatik memurlarını llıgUendlrme· 

mektedlr. 

Bcrlln, 16 (A.A.) - Krupp fabrl· 
kaları aalıip \"e direktörü Von Bohlen 
Berı:ne g-elen Tllrk demir ve denizyol· · 
lan heyeti ' ereflne Ka!zerho otelinde 
b:r ö:ıe yemeği verml~tir. 

Ergani istikraz 
tahvilleri 
keş idesi 

DUn aabah Bcrline ge:en bUyük elçi 
HUsrev Gerede'nln de hazır bulundu· 
ğu bu ziyafette Von Bohlen iki mem
leketın ananevt doatıuğuna i~ret 

ederek Türkiye ııe eskldenberl bUyUk 
lşler yapan K.rupp'un harp halinin 
lstııınaı zorluklarına rağ'men Tllrki
yenln lstedıfl malzemeyi yollamak 
için azamı gayret göstereceklerini 
vaadetın!t ve TUrk heyeti reisi de bu
nu teşekkUrle karşılamıştır. 

Ankara, 16 (A.A.) -lkramiyeli ve 
% 5 faizli 1933 Ergani istikrazı tah· 
vlllerinln bugün yapılan keşıdeılnde 
şu numaralara ıkramlyeler isabet et
ml~tir: · 

186979, 30000 lira, 138501 15000 U
ra, 11576, 3000 lira, l09:'i61, 3000 lira, 
165680, 3000 lira, 24321, · 909 lira, 
28530, 909 lira, 58334, 009 lira, 60645, 
909 lira, 77279, 909, 150658, 809 llr& 
kazanmı~Jardır. 

r Müzeyyen Sen ar ilk konserini verdi·-..... 

1<13,netıı es flanntkfl.rnn 
dr, ilk ltonserlnl ''t'Nll ız Mlh:eyyen Senar dUn Haseki ha&taJıanesın-

n . 
<l'>lıııııc, \lilı.e.) yen Se 

ı.llrU.)ol'llunu:ı. Kendi 'ııı :~; ~ı:ten gelen bir bit.le bir şarkıyı okurkea 
nılar ıln \ardı... .)en . hastalar ıuaınnda mlnl mini halta yav

l'uk d ı_ ., 1 1 r~nıc dikkatle h k 
'-- 8 ınıı! .• Şa, ı!llranın üzerine .)"Mlanan kti-

çük, kendinden g"~I' bir halde tarkıları dJnl!yor. Hayı r, ona dinliyor 
dlyemer.elnlz ! .. 

Göderlne bltka~. onan, maalkl nafmeJer.hll katre katre 
1111 de Pf'k ~ farkeclenılnlz. 

(KODSfll'e att taNlltı tiçtlncU sayfamızda bulacaksınız.) 

lftJtını 

Türk AdJ!yeslnin adaletini bir defa daha dlinyaya tanıt.an Ankara. Afırcezıı mahkl"me.oıl rcl'll n aulan 

HAdL~ pıırı;alanan Omeor Tolcad 

Ankara, 16 (Telefonla) - Sa
bah erkenden yln~ ..süngt.llü. asker
lerin, jar.darmaların, polislerin,.. sl
vll ·memurların arasından geçiyo
ruz. Adliye ssrayının karşısı bin. 
!ere~ meraklı vatandaşla. doltı· Ge. 
lecek ha.p.shane arabssrnı ve on
dan inecek bomba h3dlscsl maz
nunlarını gönnek istcd'.klerl belli.. 
Muhalc.~a altına alınmış olan sa. 
lon bugün kı..-.-men tenha .. l\laznun 
sıralarında oturmakta olan Kornl. 
lo! ve Pavlof endişeli ,;fbl.. Ab-

' s··ı durrahman, adeta neşeli.·· u ey. 
man her ıamsnkl gibi sakin ve 
kendisini hlsscttlrmlyen halile kö

şesine bilzülmüş. .• Bugün hfıklm. 
ler kürsüsünün ilzeı·lndc, l:avan~z 
lçcrıs· ndckl Ömcrln parçaları go. 
rülmi.iyor. Kavanoz ~etlrllmemfş. 
G&:ı:dccl arknda:lardsn biri: 

_ Gaı~a dh·or, muhakeme Ö-
. k' merln gıyabında cercyıın edece . 

Heyeti hii.k"mc. yerlerine oturur 
oturmaz, Korı:llof ayo~a k11lkarak 
söz isHyor. Reis Sabri Yoldaş: 

_ şah'.tlcr dinlenmeden size 

söz veremem ... diyor. 
Kornilof, mütcv~kkil, b!fını e

ğerek yer:ne oturu)or. Dışardan 
gelen mübaşirin dik sesi korldor
:arı çın çın öttürüyor. 

- Sah t Adli Kanmaz: 
Adli Kr.nmaz. ırarlclyc Ve.kale. 

t• nlıı motörciisiidür. Maznunları 
tanımı:.·or. Yemin l·derck bild 'l:le. 
rlni anlauyor: 

- Ben o ı;lin se!.;rcthanelere gl. 
divordum. Tam İtalyan sefaretha. 
n.;inin öuüce geldiğim zameıı deh 
şetli b:r !n!fl{ık oldu.'Blr anda mo. 
töı·oon yuvarlandım· Alev sütunu 
ile karışık muazzam bir duman 
bUtUn etrafı k:plamtştı. Yerimden 
kalkmadan etrafa btıkındım. Biraz 
e'l.-Vcl l:cndllcrlne tetndUC etU~lm 
Alm~n büyük elçisi Von Papcn, 

(Dmıurı ı 8a. 2, Sö. 4 de) + 

Bomba hidisesinde 
Tabibi adli raporu 
JG/~/942 tar ihJJ bomba hldl· 

ıMlne alt ıfü,·ada Ankara Tabibi 
Adlisi Btıbçet Kamay Polis Enıı

ıttüıU profeeörü Dr. :'\fare Payot 
tarafından, parçalanan Omt'r ln 

, ufak et parçalarından ,.e yalnrz 
bir tek bacaktn klloııunnn, ren· 

ıının, boyunun na&ıl te5bit edil· 
dltlnl bildiren bu önenıll oldufu 

nJ&bet te enteresan raıM>ru' kısmen 
~redlyonn: 

Ankarada, Yenişehlrdc, Ata.-
' ttırk Bul\·arında. ltaıyan sefaret· 

hanesi 
0

kaJ1UHnda bl'r infllAk vu
kua g-eld!tl ve bir ,ansın parça
landığı haber alınması tlzcrlne 
biz aşağıda 1mza.lanmız ve hU
viyetıerlmlz yazılı Ankara. Polis 
EnatltiliıU ProfesörU Dr. Marc 
Payot ve Ankara Tabibi Adllsf 
:Muallim Dr. Behçet Kamay, Da
h!llye VekAleti ve Emniyet u
mum mUdUrlUğü ve Ankara cüm 
burıyet M. umumiliği makamla· 
rından vazl!edar kılınarak aynı 
günde va.ka mahalline ve öfle
den sonra. Tabibi Adl!lik bUro
sunda ve 25/21942 gUnUnde tek· 
rar llldise mahallinde ve Adli 
Tabibllk bUroıunda. mUşterel<en 
ça.l1'41"ak mesai yapıp bu mesa· 
imlZin mUşlerek muhassalasını 
söz birl!ğlle aşağıda arzediyoruz. 

HAdi8e mahall!nln tavsifine 
gelince: Bu yer Atatürk bulva
rının Çankaya'ya devam eden 

butvarın üzerinde ve lıenUz Ka· 

vaklıdere'ye gelmeden llalyan 

sefarethaneslnln bahçe duvarı 

k~cslne r~tııyan yerin muka· 
bil ta.rafında ve yukarıya çıkılır
ken sol tretuar il.zerinde 369 No. 
lu apartıma.nın önUnde ''S yanın· 

daki dikeni! tel ile çevrilmiş bah· 
çeyı sahası lçers:ne almaktadır. 
Bu tretuar Uzerlnde ve bağlı kro 
klmlZde gösterilen yerde bir bu· 
çuk metre kutru11da ns!alt ÜU· 

rinde siyah merkezderı muhite 
doğru intıııar etm~ alev ve ihtl· 
rak maddelerinin bakayasından 
mUte~ekk!l siyah bir zemin ve 
bu z,.ınln Uzerinde b!ltUn diğer 
sahanın diğer yerler.ne ve nolc
talarına naz.aran daha fazla le· 
raktlm etml;ı kan, et, kemik par
ça ve bakiyelerlle etb:se pıtrça
larma rasUanmaktadır. Bu mer
kezin sol tarafında dikenli td 
ıçers!ndt'kl bahçenin derllnUnde 
vUcudUn muhtelif yerlerinden 
kopmuş bir çok et, kemlk kıllı 

deri parçAlarlyle elbise ve eşya. 
ya alt parçaların en çok ve bol 

miktarı bu dikenli telin solunda 
bulunRn anruımuş bahçe lçersln
de görUlerek toplattırılmıştır. 

Yme bu . meyanda tabancartm 
parçalanmış aksamı, bacağın bir 

tanesi burada bulunmÜştur. Bu
na mukabil iştial merkezinin sa
ğma ve asfalt Uzerlne dllşen yer
de pek az şey bulunabllmtştir. 
Yalnız bacağın bir tanesi iskar
pinin. bir teki, çorap ve sıçramış 
kan damlacıklarından b;r mik
tarına. kafadan kopmuş ufak 
parçalar siirülmUşUlr. Şu halcı 

nazaran lştlal merkezinden iti
baren tştıal sahası tretuvarın !50-

lundan bahçeye c369• sayılı a.par
tımana doğru 80 derecelik bir 
zaviye açılklığında intlşa.r t'tmlş
tır. Nitekim bu intişar satıası bu 
zaviye dahilinde bulunan npsrtı
manı da içlne alıırak apartıma

nın zemin 1 inci ve ikinci kat bal· 

kon ve oda pencereleri tamamiy

le param parça olmuş bir ı:ekii-. . . 
de kırılmış bulunması ve hattA 

bu apartımıuıın zemin ve duvar

larında kan ve et parçalarının 

bulunması bu lntifarın arzettı
fjmlz fekilde sola mntcvecclh 
olduğunun bariz bir delllldlr. 
~akların sağdaki asfalt üze
rinde bulunan iştial merkezin
den 6 buçuk metre açıklıkta ve 
soldaki tarla. içinde bulunan da 
yine bu merkezden 7 metre u
zaklıkta bulunmuştur ve Adeta 
reisi i11tial merkezi olan ve hat
larından birlslnın nllıayeti 5ağ 

ve dlğerl sol bacağı bulun
duğu kaidesi Çankaya•ya milte
vecclh bır müsf'liesl miltesavl
yUssakeyn fl"kllnl vllcMe gcUr
mlştır. I~tial merkezi ilzerine e· 
hemmiyeUe durab leceğimlz bir 
nokta buradıı zeminin kalkma
mış veya çökmemiş olmasıdır. 

Yine bu mUnasebetle şurasını da· 
hemen ve derhal tebarüz ettir
mek isteriz ki vUcudUn bacak
lardan yukarı gövde ve kafa kıs
mı darmadağınık, Adeta unu!ak 
olmuş bir hale geldiği lınlde ba
caklarm yukarı kısımla.rı da bU
yllk kemiklerin kırılnıaeı, adalı\
tın z'.yaile kısmen harap olduğu 
halde atağı baldırlara doğru inil
dikçe buralarının n.sbcten salim 
ve hattA. ayakların tamamne sa
lim ve normal halde bulunduğu 
~uraya kadar serdettiğimiz \'C 

tesbll cttlğim.z miltaıaııdan şu 

ihUkmc 'e karara varo.blllriZ ki 
(DC'\amı sa: 3 sn: " ele) § 
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Fatih ve Candarll 
Şe h 

ı Haberleri 
Büyük şair 
Hamit için 

• 
ı r Bomba lılldisesinin 

şahitleri t;l.inlendi 
oğlu Hal il Pasa 

Çandorlı ailesin'n halk yığınları arasındaki 
şöhret ve nüfuzu O ~ mon oğullarınınkinden 

aşogı değildi 

1 
(Ba,ı ı loclde) + 

yere yuvarlar.mı< b'r türlü ay•I• 
kalkamıyordu. Hemrn ko~tum. 

Kalkmalarına yardım et~ım. Von 
Maarif Yekôk t', eser- Papenin ve rcllk•sının üs<U veba. 

b
. şı pıhtılar içinde idi. Papcn!n kO-

lerinden m ~' rekkep lr lıuna zlrdlın. Dört beş ad:m yürü-
.. ,. d .. · ı k <lüın. Bu sırada. yerde kopınuş b.r 

1 muze VUCU ege ır, ece ayak gördüm. Derhal Alman bU-
Ma•rif Vekilliği büyük şair Ab- yük clçis'ne, buradan kaçalım, 

1 dü'!'hak H3.n1idc a t b~r müıc vü. d ye bağırdın1. Bu sırada arkadan 
cudc gct"rilmcsi hakkında tctk k-rataşcınllitcrn arabası. yetlştt. Fon 

\

!erde bulunmaktadır. Papcr., re!;k•sile birlık.tc arabaya 
---------' ııamide alt hU&usi eşya ve eıer- binerken b•na: t Pol sc h :;bcr ve .. 

Y c mal BARDAKÇI ler toplanmaktadır. Büyük ı•lrln rinz!· d•di. 
azan: e zevcesi Bn. Lüsiycn, HQ.midin eş- Bu ar.da etrafa bakındım. İki .. ı yalarından bazılarını Vekalete gön a:enç kızdın b.ri bacaıından kınlar 

Bir de yen: padiş:,h kcndis!nc kudret ve r:üiuz da. vardı. dermi~tir. ak1 •k& l\{acar aelarethancsine 
karşı çok ktzı;:ın ve kü:-::kün idi. Candarlı ailesınin halk yıtınla- I . .

1 
I d~ru kaçıyorh r ,.e b•ğtrı,ıyor ... 

Çünl<ü onu •ki de!a tahtından in. rı ara.s;nd•kl şöhret ve nüluıu o Fırın :Jra ver 1 en un arı i•rdı . Bu anda iyi bir tesadiil eseri 
dirmiş, uzaklaşt.rmıştı (1H3-1444J mıınoğullarınınld nde,ıı aşagı ck.j degwirmen!er 1 olarak Mareıal H•ı:retler nln oto. 
Gerçi bu harekctlle hem mem:e. ğildi. Halilln bl\yük dedesi Mcv- mobili yukard'l.n aşağ:ya dol::ru L 
keti dı•tan ve ·~ten ı;clcn tehi ke- lina Kara Halil, devlet n mües>lsi karıştıracak r.iyordu. Arabasını durdurdu ve 
!ere kar~ı koruınuş, he!n de n11:.c_ O~in Beyle bir:ik:te çaltşmı~. o . yaralı iki bayanı otomoblanc ala ... 
tin arzusuna, lstcğine ">·ak uydur- öldükten 90nra (Orhar) ın otuz Bugüne. kadar .fırınlara .vcrll~n rak şehre götürdü. 
mu&tu. l\'t'llct, henüz yükselme., beş yıllık saltanat. oda k•dıl:k Y•- unlar halita halındc verılmey!p ! - Orada ba\:<• kım,ey! görme
'eUşme de\"resınde bulunan dev- nl Adl.ye Nazırlığı yapmıştır, Ye. buğday ve mısır ayrı eyrt olarak dtn:z mi? 
l"tin btr çocuk eı:ne b·rak!lmasın[ r.lçcri ocaj:'ını, daımi ordu!arı, ilk verilmekte, )Junl .. rı muayyen ~ s- - Bonlb'-nın patlamasrr.dan lk 
hoş ıörmemişti. Niteklm bir şair: aekeri, idar i, adlt kınunları, ni.. betler~ Iırtnl~r karıştırmak:• ıdl. üç dak11'a evvel ve takr iben bom ... 
Be kiŞ'i, hey turfa ş ettin, işin altınj zamları meydana getiren odur. Bunun bazı ~.lel~.re. ~~l açtıgı ve- banın patladıj:ı mahallin 15 • 20 

iken gümüş ettin, Koydulu kanunlara, nizamlara ştd ya. açabıleceaıl gozor.undc .tutula. mı:!tre kadar ilerıslr. de yeşil şap
Get'I' p on iki yaşlı danayı geçirip 1 detie r.ayeti, intizam ve itaat! o rak badema haiitanın d•c•rmen- 1 kalı bir adanı ıörınUş\ilm. 

- yerine kömü~ ettin derecede n1uhafaıa ey1edl ki pa .... \C!lfde Y•P11n1 a 5ına, !ı_rınla~a da ka. -Elinde b.r ~Y vu mı id ·? 
Krta#ı:le umuml fikirlere tercü ... d:ıaht.an sonra, en büyük vez~r rıirk bir şeklld~ ver!lmes:nc karar - YeıJI şapkalı adam, Çankaya 

• nan olmuştu . F•kat yeni padişahın u.nvanır.o - tek ol<nk - !Ayık gö- 1 , . .,rllml~lr. • lstlk•metlnde iler liyordu. Kendıs _ 
bu mazore tleri k;bul edeceği şüp. I ruidü. Ondan oonra. bu ııohretli 1lı. Üte 1 C ilerin Is tan bu 1 nt arkasından gördUl!üm için el'n-
hcli idı. Bununla beraber Hal.l pa- hyar on sekiz ecne daha devlet de bir ~Y olup olma.dı:ını b.ıln1 .... 
şa, rıhsına yönelen tehl:keden pek !,terini Hayrettin Paşa unv•n!!e belediyesine bir yorum. 
o kadar endişe etmıyordu. Alntnın ve nadır bir mcllal'etle ve s~rsıl- - Papen ve yeşil şapkalı adam 
y°'aı ne ise o olacaktı. Onu asıl ma. b" adallet ve hakkanıyetlc müracaafı birbirlerlnln aı'kasır.dan mı gid _ 
korkutan ruhuntı kemiren, devle- ıd•re euı. Deııerll bir general, a- Ot.elciler lstanbul Beled.ye;;inc yorlardı? 
ı;n waba~cı unsurlar eline geçme- kıllı bir müı&v~d!. - Ha.yır! Pa.pen, evinden sefa. 

' K H ı·ıd ·• t müracaa.tla en büyük !hl:yaçları o-sinden d<>4&cak kötü lıkıbetlerdl. ara • ı en oonra og'u ve o- rethaneye, yan,i Vekllstler istik•-
• Al ~aııı 1 lın Amerikan bezi ile pati9ka bu-0 devletin kurulma:.ı, büyümesi, runu i ve .ıv.1. m Paşa ar da. metinde aşağı iniyor, ye;ı,:J eap. 

lamadıkların1 1 bunun temlrıi iç'.n ~ 
u•runda, bilyUk dedesi, dede&i ba. birb.ri ardındıın kırk b:r sene kalı adam ı.e vekaletler tstıkame. 
~ tav•ll'lut edilme:r.ni iııtemi~l.,.dır 

bası ve kendioi yüz y1ldır ne emek Sadr•zaml'k yapılllflordı. Ve iş- • tinden ıelerek Ç•nk•yıya doğru 
ıer sarfetml•ler, ne üzüntüler çek. le Hali! de yirmi dört y>ldır bu ' Diter hraJtan oteu ... ı n seneLk çıkıyordu. 

' 
1 

kömür ihtiyaçları !<;in de Zongul-
m"•'er, ne kadar alınterl dökmüş.. vazifeyi ~rasız ifa etmekte)"<lı. Şu - Bunlar birbirlerlle k•r,•ıia•-... d•k1'1n doğrudan doiruya kömür , 
ferci". Bu sırada yakındakı cami.n halde Sadrız.aml1k yilz yıldan 

getirebilmeleri için alik&darlar nez 
minaresinden yükselen (Allahuek fazla bir müddet bu a.lenln- etin. d nde l>'r teşebblls yapmııl•Tdır. 
ber) sadası onu bu kara düşünce. de kalmış, &de~ miras gibi baba- Bu ~el>büslerinin milıobet netice 
!erden oyardı. Da'-ınlıg· ını glderdı. dan otu la ıeçmtştı. Ş:ındlye ka. .. verececı tahmin edilmektedir, 
•Görelim huda neyler, neylerse dar kaz&nılmış olan biltün z"fer-
güzel eylet• diyerek kalktı, kona., ie.-de. de onların çok büyük hl~
ğına döndü. selerı vardı. Ve millet bunu b\Jı_ 

İkWICl Mehmet, Halil Paşanın, yordu. Osmanoğullarmı saydığı 
babasının ölümünü bildiren mek. kadar Ça-r.dııı.rhları da sft.yıyor, sc ... 
tubunu a1ınca bir Arap atına at- 1 viyordu .. iki _all.e dünür de olmuş.. 
ladı. (Bent seven lit"kamdan gel- t ardı: Bırtncı Mucat, Kara !.lali~ 
lıl ·) diy!'rek Manf9tidan yola. çık-. lln ktzı (~rvinaz), &n:r Suley. 

t . y !da ed' ld Balıkesirde man da Alı Paşanın kızı (Harman 
•• " • y 1 yı ır ı ı · ı d' tk· · ıurtün bulunan eniştesi Rum Zaı.. Hatun) a. ev emn]f :r ı. ır.cı 

n<l6U da yanına aldı. İki günde Ge. Muradın bır kızı da Ibl'ı;hlm Pa. 
şanın oğlu M•hmut Çelebiye n!. 

l•boluya ~· lkt gün orada kal- kah edilmişti. 
dı. Rü:ııear ıibi yol ald:ktan sonra 1_. H 111 P b d 
bu kalış, yorgunluktan, dinlenme ,.-~e • aşanın u .. urum .. 

t-".ekteplerde izcilik 

feşkilôtı 
Okullarda yeniden vücude cctl

rilmekte olın izdl!k teşkilUına 
alt hazı.rlıkl•ra devam olunmak ... 
tadır. 

Maarif Vekaleti, Beden Terbi. 
y<si Genel Direktörü Vildan Af•r, 
bu.günlerde An'karadan §ehrimlzc 
gelerek, okullarda hazırlanmaktll 

olan izcilik teşkilatını yakından 
te&ik edecektir. 

Mı sırçarşı!ındaki 
alemler mese lesi 

tılar mı'? 

- Hayır! Birb l rlerınc takriben 
1~ metre kala ir.filak oldu. Çünkü 
ben Papenl k•ldırd ık~n ve biraz 
yüı·UdU'kten S<>nra !nf!llıkın oldu
Au yerden ı:eçt!'lt ve kopmuş ba... 
eaiı gördük. 

- o civarda başka owmobli 
gördünüz mU? 

- 1r,flllk hôd se,;!nden beı da.. 
kika. sonra b:r v;ri otomobil ;ör ... 
dilm· Ankarada yaJrtız Çin, A. 
mertkon ve İsviçre sc!arctlerlnc 
ait birer ırı otomob'I vardır. 

Sabri Yoldaş, şahide, bazılarının 
yeJ'l şapkalı adamın Papenin ar. 
kasından geldiğini ve intilnkın 
Papen;n arkasından vuku buldu
ğunu, keza P•penin de ayni mU. 
talAayı yürüttUğünU bildirdi. 

mlze gelmişti. Kendisinde ıUpheyl - Hayır! dedi. Ne Abdurrah. 
çeken bir hal yoıotu. Öın< r aradan m•ndan bahsetti, ne de kimse or.u 
13 gün geçtikten ııor.r:ı heıabını telefon-la aradı. 
ke>ti, çanta.mı aldı, lsunbula ,ı_ Mıiddciumumi muavini Kem•!. 
deccğ'n;, çsmaşırcıda bulunan ça ... burada, ~•hitten şu noktanın. tav
m3;,ırlaftı1In alınarak bilölhare Jccn zihini ·stedi: 
d1sl •. in İst~nbuldan yazacağı ad- - Ömer, infilıik sabah1 saat 
resc göndermem zı söyledi. Ak. kc:çta otelden çıkn1ıştır? 

şanı, tekrar blT.C geldi, Arkada,ı. Scy!ettio: 
nın 1:,i b tmen1 'ş o lduğu tçln se. - Bir akşam evvel ben izinli 
yahatlr.l tehir ettıt nt söyledi. F a... ldlı11, decİ · Hildi~nln vuku bu 
kst bu s_ier gelirken çantasın: duğu stb&h saat 9,30 da otele ge:_ 
getirmem şti Sordugun1 suale ce- ıniştim. Ömer ise dışarı çıkmıştı 
vaben: •Arkadaşıma bıraktın1>1 Fakat kaçta çrkt·ı•nı b lınyiorum 
dedi. Ömer. s .. bahları muntaza... Bu ifa.deye dört maznun, bir 
man saat 9,30 da kalkar, ı ı e kı .. l diyecekleri olmQd 1 [:ın1 ~ôyledi. Re ... 
dar kitap ve g:ızetc okur, gazete- ·s, Seyfctti're Ömtrln blr fotoğra
!erdek! bilmeceler. haliederdi. l !ını aöoterdi. Otellerinde kalın a-

Söylendiğine göre, Yuaostcvya ... j damın bu olup olmactr;ını sordu: 
nın ~g ... li üzer.:nc Almc:nlar eırad.ı Seyfettin: 
çok zulüm yapmışl<:r, öıner:n ar. - Evet, budur ... dedi. 
kadnşlarını öldürmüşler. O da Seyfctt n bildiklerini a..nlatrnış.. 
korkarak Türki)'f'YC kR.~mış. Şu .. tı. Dinleyiciler sırasında oturacak 
batın 24 ünd. oı·tadan büsbıltün b r boıı yer ararken içeri, şohit 
~' ybcıldu. Ha J. t Üngal ıtrd! Halit, Toro• o. 

- K endisine r.lç n Ank raya teli müstahdemlerlndend'r. Orada 
;cıd;ğirl sormadınıt mı? yatar, k11lkar. l\1aır.unl3rını dördü-

- Sordum. İstan-Oul hav ~ının rıü de tanıme:z 
ı<:cndis1Lc yaran1adıiın1 bunun için Bu, h•kika ten saf Anadolu ço. 
Ankara hukukur.a kayded.leceiin~ cuğu şöyle diyor: 
,;öyleml,ıi - Ömer 1 şubatta, elinde vış.. 

- Çanta:;ını arkad&:Jtna. bıraktı~ ne reng ' bir bavul ile otele geldi. 
~ından bahsetmiş. Kim olducunu Buyur ett k. 9 cumaraJı od•yı ona 
;;ormadınız mı? Veya ömertn, ta.. verdik. Üç a:ünde bir muntazaman 
::ıdr,ı!;ntz batka. bir arka.daşı var otele olan borcunu öderdi. Ayın 
mı? Ü<crinde silalı {alan gördünüz 13 veya 14 ünde «Benim acele ı_ 
mü? fim var. !star.bula ildeceğım> de. 

- Çantayı kime bıraktıı?ın ı oor- d i. Hesabı kestik. Çamaşırcıda ça... 
madım. H ç bir arkadıt:finı tını. ması rları vardı, • Onlar ne ola ... 
marn. Üzer,nde silah falan yoktu. cak?, dediler. 'Ben İstanbuldan 
Jia.tta kalem açmak için bJie ben.. s'ze yazarım, o adreu ıönderirsf ... 
den ç>k• tsterıı.:. nizo dedi. Fakat o akşam saat 8 de 

- Peki, Ömer!n nereden para çıkageldi. Gidemediğini söyledi. 
aldığını 5<>mt•dınız mı? Elinde bavulu yoktu. Sordu m: 

- Babam gönderiyor, derdi . .- Arkadaşıma verdim• dedi. Ayın 
- Bomba ~disesıne nasıl vakıf 23 üncü ıünü tekrar heıap ıördü. 

olduııuz? 24 ünde de bomba patla dı. B rden 
- Zabıta, otcHcrdc kayıpları o .. içıme doğdu, ,.acaba, dedim bu 

lup olmadığını sormuştu . Ömer iki Ömer olma.sın! • Patrona söyledim· 
•lqam okle gelmediğlcden hnber O da emniyete haber verdi. Git. 
verdik. Emniyet mUdilrlüfUndc ö- tik, iskarpin! ve ıapkayı görünce 
merln lskarpinini ve eHı·se parça. ta'!l•dım. 

tarrnı tanıdım. - Peki, Ömerin halinden şüp. 
Bu arada ııöz alan Abdurrah- hen mi v•rdı? Daha iskarpin! ı:ör

manın müdafii Ziya Şak;r, şahit. meden bu tıi Ömerln yapbğından 
ten ~u noktaların sorulmasını is- şüphelendin? 

!edi: - H•yır, Ömerln şüpheli bir ha 
- Sam'ml arkadaşı olduıiuna li yoktu. Yalnız iki akıam otele 

&öre ömer, Abdurrahma'fl lşmin- gelmemeıat ve parçalanan adamin 
den ~ boıhseımi~ midir? ömerı kauçuk iskarpini otınası birdcnbl. 
telefonla ı."hanı:i b.r kimse a.ra- re içimde bir şey parlattı. 
mış mıdır? Şayet aradı ise şahit - Ömer ne zaman otelden çı. 
b'r şive bozukluiu hissetmiş mi- kar ve ne z•m&n geri dönerdi? 
dir? - Ömer ekseriya öğleye kadar 

Seyfettin: (Devamı Sa. 3, Sil. 1 de) =:; 

Hastalara konser 
a ki gündür, Uztrln"ıe &tt7et, 
O hasta,lım ve yatıyorwrı. Dok

tor, bugünlerde n1od& baüue ıtlen 
bir ha.litalıp. ;yakaJa.ndığımr söyledi. 
Böl le arlp modaların hep ~a.dınla 

rın şapka ve kunduraların.ı. inhi'ıar 

etıne61 ıazını geln1ez u? Beot ~·atıık
ta ahkopn baetahk d.ı moda. lmito; ... 
Doktor ltknlk adıru öylcdl aına 

hatırını-da. k11:tmadı: aııhy».bildlğhn, 

nefes boruları bron,ıtı tmiş ... 

J-tastatık ne fena, ne üıücil ~ey ... 

En hali!J , .• en tel~Jke-;lz! b le !n>n· 
nı hırpaJıyor. 

Zp.ma.nının en büyük devletine 

sahip olan Kanuni Süleymaoın: 

Olmaya d&\·Jet cilıanda bir oeferı 
sıhhat gibi 

SöıU kadar doğru kaç ıtöz .öyten

mlı:-t'r? 

Doktora: tl'Bu brnn,ıtJn mNla ol

masının hikmeti?» diye sordun1. 

- lla•·•l•nn v;,ı •iı aeell ,;bı 

kararsıı , .e ~rk ırk detftlr olmasın 

dan! CfJ'\labınr \'Crdl. Vl;I elyaıetloln 

ortalığa ne kadar raha.tsııhk ,·er~ 

dlğlni hatırlayınca, kararsrı; ha,·a.· 
tarın da rahat.nlık yaraımuını ta· 

bll buldum • 

Ok"ürmek l!tlyoruın ök1Urtn1tyo

rum. Yanık zeytin ı·a&ı yutmu, (lbl 
sızlıyan boğazımdan le gtiğıUmden 

ıartp seısler tıkıyor: halsiz kalıyo

rum ,.e ba,ın1 ya~hj'a dü.,iiyor ... 
&k:Jler hastaya «~lrJ tJr&f» der .. 

lennlş: Yatağa. eslr ... 

Ne yerinde Ye ne minah bir ta

rif! .. Esir oln111ık belki hapis otmak· 

tan da. acıdır. Çünkü hapis ... arasıra 

bir yanJrJ -veya h&k8Ldık sonucu 

olsa. da - unıumıyetle bir ı~un ne

tlcesldlr. Halbuki mirlik öyle m i 

yar 
.... 

Yatata .. ır bir durumda "'" 
gaz ge<ıdlrdlğhn gHetecle, muyyeo 

zamanlarda hastahanelerde konHr 

vermek ar:ıu".;unu beledJyeye bildir# 
mı, olan ses nnatklrımıı Mttıey
yen Senartrn U1t konsertnt bugün 
(dün) Hasekide y11tao hastalara 
vereceflnt se~·ınçlc okudum. 

Yatat& uır olmutlan, mu,·aJ<lıa! 
bir zaman Jçln de olsa, oy&Jam•k• 
eğlendlrmek, nıtrrap ,.e udarmı blr 
müddet dindlrn1ek, ne gUzel bir ha.'"' 

reket: 
Havadisi bHe. -1 biraz ~ 

lyll.,,tirdl; yllrei'IJne ıu serpil. 

KÖR KADl 

ıhüyacından ileri gelme değildi. !ardan faydalanarak kend•sını yok 
-· kulak vermek :otlyordu. edip henüz altı aylık bulun•n k•r. 
Çünkü Sadırazam H•lil Paşatian de~I .Ahmed• tahta çıkarmaıa te
r;ekiıı.iyordu. Paşar.ın, Edirncde şebbüs eyleme5i ve .bır müddet 
bulunan ve Kas~monu beyt Is.. sonra onu da ber.z•l'p kendı pa. 
fendiyar Beyin kızı olan üvey a- dlşahlığmı. !lAn ehne•i lmkAn d•
n••ınd•n dotan k•rdeşi Ahmedi ~ında d,°gHd!. Tarıhte buna ben. 
tahta. çıkarması ve kendisini bır zer vak alar pek çoktu. liele bun
tuzata dü~rmesi ihtimali vardı. lardan blr tanesi hiç hatırınd.an 

Ilelcdiye tarafından yeniden ta. 
mir ed:lmekte olan Mısır çarş~ı
nın kubbelerindeki alemler bir cok 
dedlkodubrı mucip oldu. İstanbul 
belediyesi de bu dedikodulara kar. 
şı Aırk~oloj,i müzeleri müdilrü, Ev. 
kaf m : marı lle mütehassıs mimar 
ve mühendislerden mürekkep b ir 
heyet tarafrndan yaptırılan tetkik. 
te bu heyet şu raporu venniflir. 

Adlt Kanm•zrn, infi1€tkın Pape ... 
nin yüzüne karşı vuku buldutun. 
da ısrarı üzerine reis Sabri Yol. 
daş, dinleyiciler arasında bulunan 
ve dün akşam geç vakit ifadesine 
müracaat edllen B!ı:üm TokııözU , 

bu mUbayeneU ortadan kaldırmak 
1çln adalet huzuruna. çağırdı. Fa .. 
kat gerek BieUm Tokıöz, gerekse 
Adli Kanmaz l>ıl.d!seyl kat:yetıe 
bildiklerini ısrarla söylediler. 

Yine 
~ Unkü fıkralarımdan birinde, 
l!::.JI Alnıany& ve Amerika lle ll<t 
taran. ılyuet gütmek ltotedlflni ııöy-
1eyen Laval'ln admıo da. bu iki taraf. 
lı slyaffte mü.salt oJdufunu, ~Unkü 
ad11u11 soldan safa veya ı~aa eoıa 
Lava.! olarak okıınablldll!ııl belirt· 
mek lıteınlttlm. Bir cllzJ yanl~r, ftk .. 
ranıt an1a...1jılmaı bir şekle sokmu,. 
O.ür dileyerek düzcltlrlm. 

Lava/ Oniversite t a lebes i n e 

hyalı Jkl buçuk sene olduğuna söre sinemalarda tenz ilôt 
Bay R006eVelt'ln IÖZÜJlO bakılır>& 
henüz: ya pılocak 

B d N 1 ki çıkmeyor, korkulu rüyalar gör-unu yapar mı yapar r. ası 1 kendisini iki defa tahtından ·nd:r... mcsine sebep oluyordu: E~ ştesı 
. . . .~ .. Zagnosun anlattı&ına ıorc bır va_ 

nıı§, y«li sene l\lanısada sur~un kitler Fransada saltanat süren 

- Eh, t.oıtu gitti, azı kaldı... Ün\verslto alebesl, Vali ve B&-
Vazlyetioe de gclmnem'şl•!... lediye Reisi Doktor Liltf\ Kırda-

ıibi yaşamasına sebep olmuştu. . 
Elinde bö le bfr 1 i ba rabllen (Morova) k~aııarına .<Herıstallı Şahitlerin verdiği ifadeler. ter

cüman Vahap Tebrizi vasıtasilC 
Pavloi ve Kor!'.ılofa anlatıldı. 

B U SEFER KOPAJtSA... ra bizzat rnilracaat ederek sineııı&· 
Amerika - Fıanıı& münaselıe!Jerl !arda Üni""fsltell talebeye t~

ytne g'ergin1~mJ~··• Fakat, Amerika. ıat yaptlmasının teminini rica et .. 
Jle FraMa arasındaki baf, ATIM JçJn, ml§lcrdir. 

Y ş şa Pepen) adlı bır derebeyı saray na- • Mısrrç;;rşısının ku'bbelerl üze .. 
rindekl alemlerin mµ,-y~ne ve tet. 
k ki çin mahalline giden heyeti
m iz müşahede ve kanaatlerini ·~· 
ğıdaki şekilde tesblt etmiştir> 

f)Alll) _ ~ 
:f{l)'1 lA\ 
Almonyanın sağlık 

işleri bozuk mu 7 

zırı yani Başvek il, Sadrazam ol
muştu. Onun yerine ııeçen ojllu 
(ŞaTI Mırtel) ın, Abdurrahmanın 

kumar.d .. ında İspanyadan gelen 
m · Uman lırtllil ordusunu (Puat. 
ye) de yenme9i (1732) ailenin kud 
ret ve ııohTet .ni artırdı. Şarl'!n ye
rine otulları ıeçtı. Başvekillik , 
tıpkı Çandarlı ailesinde olduğu ıl
bi bu ailenin elinde kalmış, yüz 
sene babadan evlida cııçmişti. 

l - Gerek yerlerine kıonmuş o. 
lan ve gerekse kor.aca.k olan bü .. 
tun alemler şekıl itibarile tama. 
men e&ktsinl·n aynidir. 

Pavlof, bu ifadelerde mühim 
ıördü#U ooktaları not ederken 
Kornilo! türkçe bir aazeteye ait 
kupure bir takım çizgiler çekti 
Her dört maznun da §O.hldin ifa. 
desine bir söyllyecel<lert olmadı
ğını bildirdiler. Bunun üzer ine, 
mübaşir tekrar koridorları güm. 
bilrdetti: 

HACET KAL.'IAZDU 
MaJtaya. yapılan son hQ.,-a akınla· 

nnda. eslr dü,en blr Alman pilotu: 
•Maltanın hakkından geleb!lınek için 
ada..)'1 batırmaktan başka çare yok ... 
tur?• demi,. Eğer böyle bir şeye im· 
k5.n olsaydı şDndiye kadar l'tfaltaya 
yapılan 2100 hava akıruorn zalunetJ .. 
ne katlırınmıya. hacet kalır mıydı 'l 

bir ha.yU satlanımı, ki şlnldtyc ka .. 
dar kaıı kere gerildi gerlldl de kop· Vali ve Belediye Reisi bıı mü-

racaat üıerJne al~ltadarı ... a 'bit madı. Ancak bu ııeter kopacak ohu-
sa, ktbahatln Jpte delil, La\·aıdc 01 ... teklif hazırlanmasını ve derhal en 

cün1cnc verilmesini em:retmlttir· dufu a nla,lla.rak ... 
Bu tenzilatın yilzıde 25 • 30 arıı-

NE OLUtı, NE OLMAZ srnd& olaceğı talhmln edllmekte<li« 
Arkad.a.,ımu: Hikmet Ferklun Es'ln -------------

baljhğından «l~h;Ier l"urdunda bir ye-
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e9 ıkiden Berlln dl"pen-.erlerın- ~rall~r . :o1re~ kukla .. d~~u~una. 
u;;. den bJrJnin müdUrii olan dok- ı düşmuştü, ~ufuzları sonmustu. N 
tor Gumpel'tJn Jddla~ına brtkrlırtta hayet bu aılcden relenı .ciôrdtincü 
Nazi Almanyasında afhk ı,ıerl <ı<>k (ArkllSl var) 

2 - Çaırşıda yapılan eserin orl. 
jinıliteslnl aynen muhafaza ctm:ş 
olduğuna göre, a\emle.:-in üzerin
de herhangi bir ta.dilat icr .. •nı ı. 
eap ettirecek b'r sebep te görül. 
memış o~-du~unu mübeyy:n l~bu 
ra.por verildi., 

- Seyfettin Sarıojlul 
Toros otelinin kAtibl olan bu 

genç: 
__: Efendim, dedi, }1Adisenin kur 

bam olan Ömer, 1 şubatta oteli. 

O VAZiYETE DE GELEll!DDŞIZ 
Bay Roose,·elt Blrıe,tk mllletlerın 

:\lih\ eri kırmaları ~·in Jkl l'9 ~eneye 
ihtiyaç oldul;ıınu oöytemı,. Harp ...,. 

nıeğtn 7,5 kuruşa. bir kahv&ltının 
40 paraya• olduğunu anlat.an bir rö
portajını gördiba. r-& eder de ı,ım
den gücümden olurınn diye yazıyı 
okumaya ceearet edcmetllm. 

Tatlı!ert 

CUMA 
AY 4 -GÜN 107-Kuun161 
RU~ıt 1358 - jNİSAN 4 
HİCRİ: 1361 - IReblülr;vvel Z9l 

Uımale uJram,,tır. Pro1>agand& t ~lın r------------------------·-----------------------··-----------------------
Jerlnin aksetttrdl~I zindelik n1anza-
ra,ııun arkaı;,ında !öoa.ıl;lık nok~anınr 

(Oeterlr aeıkh ıe,:halar toktur. Me-
1el' k12ıl ,-ak'a1arı 19SS de '79,3SO 
iken, 1987 de 11'7,644 otn1u,tur. Dir
ttrl 71,840 dan ı ,18. 'tSS derecesine 
çıkmı,tır. Difteri ,·ak'alarında ölUın 

nl111betl er;kL,lnln dört nllslldtr. Hal
buki Alnıanya difteri ~ron1unu bu
lan ve bu hastalıktan ötüm ni&betl 
\&ktne en Q<;ıa,tı olan memlekettir. 1 

'\litamhı nok6anından Uerl ~f'len has- 1 
talık ve Nhahn:hklar aJmı,, l·Urü
ınu,tur. )fünlhte mektep ~Oc.'ukları-f 
nın ancak .)·Uzde Ü\' b~uğu tama· 
mile normal bulunmu..,tur. ı 
t~ seçmek ~in 19S3 de yap.lan 

nıuayenelPrde nıürae>aat "ahJple.rlnJn 
ancak yüzde ?"lrm~ norn1aı \ 'asrfla- ı 
ra aykırı göruldhtU halde bu nlsbet 
l9S8 de J.-Uzde elJlye çıkmı,tır. 

!\fakalede daha buna benzer U-
tunJar dolu~u l<ldJa. var. Uade edil

mek l§tenUen netlre "" ki nazı ıis
teml f&buk netıceter almak ~in ln
ıanlarr öJçU,üL şekUde J,e ko,uyor, 
fakat bu arada , -tu-udun norn1al ba
km1rnı temin etnıek l(Jn kdfl dere
c~e 1.aman \'C aht.ka ayıra.m1yor. 

Doktor Gıu~pert bUtUn uıalfuna· 

tını Ahnanyadan ('•kan e">erlerden 
aldığuu iddia. MIJor. Bu J.dctianın 
flloğro olup o1rnad1*1111 Allah bilir. 

,SllSÇE 

SONMIYEN ATES 
Tefrika No. 28 

kıza mektepte, (Sümüklü Dürrlye) der
lerdi. Bu kızın mektepte bulundu&u za
nıanl•r, sen henüz nakletmcmiştın. Onun 
için Dürrlye Hanime!eond.yl l•nıyamaısın 
Nban ... Maıı.rn;fih, vakit vakit bu ga. 
rip kıza sit hikilyelerin t•zelendi&'inl her 
halde hatırlarsın ... 

Şimdi bu kıza ait rivayetleri sana nak 
Jedey·m de dinle: O zaman, mektepteki 
ha.dcm.clerin ifadelerine nazaran anası 

Cideli bir besleme lınlş. Bulur.du;u evin 
efendis:le b:r günaha girmiş. O günah:n 
mahsulü olarak bu kız dünyaya gelmiş. 
Efendi gUnah:nı tan1lr için kadıı:la kızını 
Edlrnekap ı tarafında 1:>:r yere yerleşt'r . 

mtş ve kadına bakmağa başlamış, Cakat 
günün birinde efendi, bir hastalık neti
cesi ölilp g'tm!ş. Dürriyen in anas~ b.r 
kolayım bulup birim m<!ktepte hademe
liğe girmiş, bir müddet sonra da kızı nı 
meı.ıtebe yerle:st!rıniş. Bu kızı ilk gör. 
düğilm zaman saçı ~ı birbirine karış. 
mı,, p'6, aj:ıı, burnu ki r itinde bir kız. 
.ıı, ......., >il!! ~ -.ıı. lr7tık bu 1<1~ 

Yazan: ismet ZIYA 

o kzdar bilyük is tıhalc geç•rdl ki heı>!
mlz h•yretler içinde kaldık. Mektebin 
sıkı d .:.!iphnir.c ratınen Dürriye adeta 
tçılıp saçılmaya, anasının nıaa~llc ya.. 
pılrn;;ısına imle.An olmıııyacak derecede 
gil-"'İnip ku,anma(::a. b&.Jl-adt. Fakat adı, 
yine Sümüklü Dürrlye, diye k•lmıotı. 
Bütün talebeler or.un, bir dünkü hıll
nc bir de. bugünkü vıziyet:ne bakıyor ... 
lar ,h&yret1er1ni zaptedcmiyorlardı. Hat 
ta, Dürriyenin bu şüpheli va:ı:iyeünden 
dolayı ondan uzak bulunm•k li.lıumunu 
da. hl._,ed;yorlardı. Bu kızın mektepte 
tek b r dostu vardı. O da M•ılume ... 
Tene!Iüslerde damıa· başb~sa verirler, 
bir ş~yler konuıar•k gülü,Urlerdl. Bir 
ııün Dürriycn:n birdenbire ortadan kay ... 
bo'du~u iş.tildi. Daha sot.ra da b 'r ta. 
kıın çırkin dedikodu1<ır or~lığa yayıldı. 
Aradan bir hafta ı:eçmeden Dür~iyentn 
mektepteki kaydı terkin edildi. Onun 
ba~ına ııelen kaza ve yahut !eliketın 
ne olduılunu bıilmiyorum. Ancak ara.. 
~n kııa bir zamon ~eçtiktcn sonra Uı.. 

Uyar bir Mısırlının peşine ukıJarak Mı. 
sıra &"ittiğine dair çıkan rivayetleri iyice 
ha.tırl ıyorum. 

Şimdi, gelelim Mazlumenin ri.vayetie
r tne ... O, meseleyi şöyle anlatıyor: 

- M~ırıı bir prens DUrriyeyl sevdi. 
Onun!• evlendi. Bahtiyar kız, .. nelerce 
Mı•ırda saray hayatı yaşadı. Avrupada, 
Amcrikll<la dolaşmadıjtı yer kalmadı. 
CriÇe11 sene, kıocası vefat etti. Sekiz mil
yon İnglJ; z lirası b ir servet bıra'ktı. Bu 
paranın bir buçuk milyonu Dllrri)-eye 
kaldı. Fakat dıııer mirasçılar müşkülat 
çıkarıyorlar, zavanı kıza. bir ma.nıır da
hi vermek iıtemty.orlar. 

Kocam, m•hir bir aktör pozu ile Maz. 
lümenln sözünü kesti: 

- Pardon haoıme!endi! .. Prcn6cs haz 
retlerinin ellerinde eVTakı milsbllc var 
mı?-· 

- Olma olur mu h 'ç? .. Şahitli isbat
h bir mcacle ... Hatta, en b 'rlnci ıahid l 
benim. Ail ahtan oldu da buııün ona te. 
sadilf e;!!m. Zevallı kız, bir h•fta evvel 
Mt!ırdan ııeım,, .. Biraz zayıflamış am•, ... 
yine c!ık 1 si gibi güzellik ve caılbe ye ... 
rinde... Beni görür görmez boynuına 
sarıldı. İJ1crini anlattı. (Aman tanıdığın 
bir avukat v&r mı) d !ye yalvardı. Der
hal sizden b•hsettim. Büyük bır mem. 
nuniyetle davasını stzc vereceilni aöy. 
ledi. Onun. üzerine !koııup buraya gel. 
dinı. Nasıl Nihat &y•f~nd '? .. Dıı.a, ho
şuıruıo glUi mi? •• 

N ihat, sersemlemişti .. , Sülün gibi genç 
bir prenses ... Ve ııonra bir buçuk mi!. 
yon İngiliz lirası... Nihat karakter inde 
bir adamı na..ıl sersemletmez?,. Fakat 
kocam birdenbire cevap vCTmedi. Çok 
eminim ki ltten ziyade dimatmda c•n-
111-na.n yeni ve muht.efem biır maceranın 
hayaJ!le daha iyi se"""at olabilmek için 
doldurdutu kadehi ""n damlasına ka. 
dar içti ve sonra dud•kl•rını :ıaı>trdata
rak: 

- Alıl .. MUkeınmel bir ıUva... Pren. 
... haıreUerine söyleyiniz. Emirlerine 
amadeyim. 

Dedi. 
Hemen, yerimden fırlama\'., bu akrep 

çehreli kadına sesimin bütün kuvvet ile, 
yalan söyledllini, koca.mı bir tuzağa 
düşürmek isted iğin! haykırmak istedim. 
Fakat silkindim. Bütün ırademt topla. 
dım. Dejenere bir ruh taşıyan kocamın 
yeni bir hakaretine maruz kalmamak 
ve M•ılüme denilen bu zal im kadına 
gülünç olmam.ak için sustum. 

Kocam: 
- Hay AlJah sizden razı olsun h a

nımefendi... İyi ettıniı de tam zoma
nında gcldiniı. sa.yen.iz.de biraz neş'clcA
dlk, wye söyleniyor ve bir araitan da 
kendısi içerken diler taraftan .Maılü. 
meye içirjyordu. 

Bir saatten !azla süren bu içme !as. 
lıııı, ;ı;mdl de c1vıklık !a.slı takip etti. 

Arll ..... .,. 

VAıı:ir SSVALl SSll~ 
GÜNEŞ 6,18 10,28 
ÖGLE 13,14 5,24 
İKİNDİ 15.59 9,09 
AKŞAM 19,51 12,00 
YATSI 21,27 l ,38 
İMSAK 4,30 8,40 

tvKÖ!~~ 
M ercimek 

B tzını a~ıba.~ınm pr~•,.ı: 
tarif etmı, olduitv bu ycnıd 

bugUn yaptıın. 
Yarım kJJo krrınızı me.relnJefl :: 

van ile beraber pl,lrdlın. Ate,ıe• "ofl 
rak delikli ko,·glrden geçirdin!· ')' pı 
ve blru da. yağ koyarak bir iki ts.~ 1 , 1 ckl~ 
ka)'nattııu. Bir tor:ı.ıtaıı cıuıı ı.ı-

lnce ince dilerek t.avatla bafl1 3·• ıno 
luzarttım. Tabağa dizdim, uıcr ,, 

pı< 
:sıcak sıcak pudra halinde ola.P , .. 
cimefl döktüın , .e be:ruen sofra)"' '~il 
dhıı. Çok lcz.zetU deıi'lıjlk bir yoıı .,ı;· 
oldu. A'çıba:oı dı>lı& ne güzel y•~ıo· 
ler tarif etti. t' akat onlarııı bJr ç w· 
ııu ya.pamıyoruz. ÇllnkU zamanı> ,..ııl 
muyor. Ancak uıdurabildlklerl 
~iııdeıı alnıııl< ıııtcburlyetıııde.Y"'' ı 

llY .a.tJ>ll' 



VA.TAN ·- ... - -- ~ - -

Bomba hidisesinin şahitleri dinlendi Sanat kar Müzeyyen Sen ar 
ilk konserini verdi CB~ z nekle) = Us memuru KAum Öz, Kavaklı. 

utdde kalır. Çok defa öğle yemek dere noJctasmda nobet beklerken 
lerıni otelde yerdi· Akşo.mları er Von Papenle karısının geçtiğini 
dönerdi. Yalnız bir gece sinem~ fl>rdQiUnü ve beş dakika. 30nra 
ya ~mişti. Bombanın patıadıgı da debfetll bir lnfi!Aktn duyuldu
ıünü.n sabahı ilk defa olarak sa- tunu anlattı ve dedi ki: 
at 8,30 da. otx?ldcn çıkmıştı. - fnEllk olur olmaz telefona 

Fakat Süleyman konuşnaya de· 
vam edf;rör. Pek te iyi Mılıyama. 
dığım dfUle Balkanlardan, komü
nizmden, StaUnden bahSediyordu. 

Bu vaziyet karşısında susmayı 
terci.b etUm. Çünkü Süleymandan 
birdenbire şüphelenml m. Aklı
ma bunun bir komünist, bir polis 
veya bir ajan olabileceği lhtimall 
gelmişti. Yanından süra.tle ayrıl
dım. Bu hldiscdcn üç gün sonra 

. _ o sabah Ömer otelden çıkar urrldım. Amirlerime Haber ver
ken elinde pakete benzer bir şe~ dim. Ortalığı 'kaphyan kesif bir 
V&ı' mı idi? Tet'Aırlı ve kederli mı duman dağılmıya be§lar başlamaz 
kil? Nereye glttfjlni sordun mu? Von Papcnle karısrnın yerden 

_ Nereye ılttiıttni sormadım. kalktıklarını gördüm. Bir taksi ı. tekrar Süleymana rasfgcldlm. Ba. 
Elinde bir oeY yoktu· Ne kederli, le vaka mahalline gıtt•ğlm zaman na Sovyet sc.ta.:cuıaneslnin kendi 
M do teltllı ldi. yerde bir kopuk bacak bulundu- hak1tında ne dufindüğilnil sordu. 

.. l.ıi en }Conıilof dedi ki: 1 ğuna a&hit oldum. 1 Tekrar §a§ırdım, cbllmıyorum• di. 
Söz Y öm 1 k d la . ye cevap vererek ~"Oluma devam 
_ Şahitler er n ar a aş • Polıs lll<)muru, sorulan suallere - .. 

rından beb6ctmedlğlni blldlrmele- karşı, bombanın Von Papenin 12 _ ettim· Ke~di~~ .. hakkırııdakl şup. 
rıne ratmen diler taraftan öme.. 15 metre ön tarafında patladığını, helerfm ~~sbutu~tm ~ıiı 
r.in verdiği blr adrese çamaşırla- vakadan evvel ve sonra etraftan Jtoıınıla !'119 •

0 
n sua er . 

r:rnın. cönderllme«lnt ı.tedlğini !Oy geçen bir otomobil sörmediğinl Bundan sonr~ ~dv•rd. Romeftl-
ledil~r. Bu adresi ~leslnli!r· söyledi. :ye, mahkeme re :s ve .müddeiumu. 

Reis Sabri Yoldaş, Kornilofa, Şahit Maruf, SUleymandan hiç mi tarafındın muh~elıf su.aller so-
ömeriıı otelcilere adres vermedL lblr zaman şUphesl olmadığını söy- rulmu~, bu Mdisemn üzerınden on 
ğini, bilA<hare İstanbuldan yazaca- !emiştir. Maruftan sonra da SU- b~ş, Syı~lml gün geçtid .. kktke;ı sonrainl-
gl bi 

... m"'ktupla bu adresi bildire. çın u cymanı11:; u dnına g de-

.. ... le;ymanın ev sablbi Gülizar ve ber. k bil k ü k disl 
Ce..,1_, ,..ı:..,'lediğinl, kendisinin söy- re eme. ıere en ne .ustu_.-

• "' .,.,;, ber Ahmet dinlenmiştir. d ;ı ı R fti lenenler:i yanlış zapt.ettiğini anlat. r& ver ı.,ı soru muş,. oma .' Su. 
tı. Kedisinden sorulacsk bir şey Sıra, günlerdenberl beklenen Po leymanın ustuı:aları ıyl blledıgl ce 
•· 

1 
d ,. anlıyan Halit reİ$ten lonyalı su mühendisi Edvard Ro- vabını vermlştır. 

"ama ıöını • .... ı• M"dd ı · ı l bir ricada. bulundu: ma ... ye gelmişti. u e umu~ muııv n Kemal 
_ Dört gündür mahkemeye Bu şahidin if•dt'6ilC bir çok dü- Bora, Romaftinın No~ortan Sü-

•elf)"Ol'um. çaıı~sdığım günler, eıımlcrln çözüleceği sanılıyordu. le~ana randevu aldıgı hakkın. 
ot.el nhibl bir buçuk Ura olan yev- Çünkü Sülcymanın ifadesine gö. dakı iSnada ne ce.vap vereceğini 
rni i i,or Ziyanım tarşı. re Romafti, Sülcymanın Sovyet sormuş, RomafU ise Novlkof'u hiç 
ı..!.flfft dvedr:n ' sefaretıuınesme girmesini temin tanımadığını söylemiştir. a•-n. .. e ı. 4ô:aJ.~ • • Bunun üzerine Sabri Yoldaş, eiıniştir ~ Isnuııl Kork.uJuoon jfad~i 
Halide meHcemeye geldiği günler Romarti, söze başlarken mahke- ~aft~nirı. ~hadetin~_en sonra 
iç~ 5 Hra veribnnini k&Tar altına me riyasetinden şu ciheti rica etti: ~h·t lsmaıl Kork~lu CGuneş ber-
aldı. Seat 12,3 Oa ıeldiğinden mu. Ramotti dinlt:niyor ber sal~nu) sahibidir. Yalnız Sü-
hakeme öi~ckn roma 14 e bıra. - Ben Lehllylm, dedi, müsaade leyma.nı tanıyor, Süleyman. 1941 
kıldı. ' ederseniz Leh dililc konuş&~"Im· ~nes{nin 15 teşrlnievveHnde dük-

kanında çal~mıya başlamış ve tev 

İki.ne; celse 
ikinci celsede salon hıncahınç 

dolu idi. Di:n1eylcilcr, dünkü du. 
rUŞmada Pavlofla Komilofun he. 
Yeti hAkimeden fştediklcri tahliye 
talebi hakkında mahkemenin ne 
karar vereceilni birblrlerile mü
nakaşa edi~rlardı. 
~t a ü tam 10 geçe Sabri 

'Yolda~ başta «Mma.k iizere, hAkım
~r heyeti ycr~rfni aldılar ve Sab
ri Yoldaş müba§irc, şahit Ali Çe. 
liİ{n çağırılmuını söyledi. 

Halis bir Karadeniz uşağı oldu
iu f(vestnden anlaşılan ve Toros 
otelinde kapıcılık yaptığını söyll. 
~enı Ali Çelik, hAkimin yemin et
titlneııden evvel ma:z:nunlarla bir 
akrabalığı olup olmad~ı sualine: 

- Ne münucbet!. diye ~vap 
v_.di Ye bildiklerin! şu şekilde an. 
latıtı. : 

--: Ömer l rubatta otelimize gel_ 
tnip;. Bir aralık İstanbula elde. 
~eilni söyilyerek hesap kesti. Fa. 

at 0 akuam )'ine otele döndü. 
~n ı:eceıut kapıcılık ettiğim için 
~ın saba.1ıları saat kaçta otel. 

en çrktığını b\lmlyorum. Y&lnız 
ak.şaml&f'ı saat 5 veya 6 da otele 
dönerdi. 

- Otele clrfp çıkarken üzerin. 
de si1'h filan gördiln mü? 

- Ü!tunü muayene etmedim 
Y•. · · NC'rcden bileyim, .• 

- Bomba patladığı gün Ömer 
Otelden sabah saat kaçta çıkmıştı 
c - Bllmly0rum. Ben gece kapı. 
.~m. Yalnr:z: zabıtanın btr ka-
tkı> adam araması fizcrine Ömerln 
hı ııece otele gelmcdiğlnl patl'ona 
~Yledim. Sonra Emniyet MQdfir
c i:'One gittik. Ömcrln, kop&n ba
aklarıodan çıkan kunduraları ta. 
'lldım. 

_Ali Çelikten sonra dinlenen pe. 

Romaftl, l'usça olarak şu ifade. kif ed.ıldiği tün~ kadar vazifesine 
yi verdi: 

- Süleyma.nr 'Wnırım. Süleyman 
snpça bildiğinden, dusçaya ben
ziyen kelimeler ve türkçenin de 
yardımı ile anlaşnıya çallfırdı Bir 
gün Kızılay civarında postahane
YÇ )-Gkın bir yerde kendıslne tesa. 
düf ettim. Tekrar benimle konuş. 
mak istediğini söyledi. Yannnda 
&l'kadaşlarım vardı. Yirml dakika 
veya yarım sa.at beni beklemesini 
söyledım. Geriye dönduğum za
man Süleı,)'lllanla konuştum. Bir 
iş istiyeccğtnl za.nn~derken bana 
Sovyet sefarethanesindeki bir işin. 
den bah5ctti ve tavassut etmemi 
söyledi. 

Evvelce tanıdığım, aslen Fran. 
sız olup Türk tebaasından olan 
Şartiye adlı ve fransızca ders ve
ren bir madam aklıma geldi. Bu 
madam, tuttu~u büyük bir .daire
nin odalarını kiraya verirdi. Bu 0 • 

dalarda benim de ar'.kada§hlrım 0 _ 

tururu. Bu münasebetle kendislle 
tanı~ı~ım. Bu madamın fransız
ca ders verdiği talebeler arasında 
bir Sovyet memuru da bulunmak. 
ta idi. Hilen Ml6ır veya Fillstindc 
askeri varife ile bulunan Lehistan 
lı bir mühendis arkadaşım, bu 
Sovyet rneınurile konu!1ffi11k iste
miş, ben de tavassutta bulunm~
tum. Sovyet memurundan arkada.. 
şımın ötrenmek lstedlği şu idi: 
Sovyetler, Polonya hakkında ne 
düşünüyor, Sovyet memuru. Po. 
looyapın istedlj1 b ir rejimi tatbik 
e?n:ktc serbest bulunduğunu bil. 
dırdı. Arkad&§Qn da bunu öğr 
mek istediğinden daha faz!& ko en_ 

1- nuş 
mıya uzum cormedi. Silleyman 
da bana o &ün Sovyet sefaretba. 
nesinden bahsedince-aklı-" 1 ..... ge en 
Madam Şartıye,_den, ismini ve ad 
resini söylemeden ona bahsettim~ 

devam etmiştir. İsmail Korkulu, 
kanunusani ayında Süleymana İs

tanbuldan bir mls;fir gcldlğıni bil. 
dıriyor. ~u misafir. bilAhare par_ 
calanan ömerdir. Keza, İsmailln 
söylediğine #Öre, SC.leyman, Ad
liye sarayı karşısındak• bir apart
manda oturan Polonyalı b r adam 
la çok dosttur. Birbirlerine kah
ve ısmarlarlar. RomafU de saçları 
uzadıkça dükkiina gelir ve Silley_ 
mana saçlarını kestirir. Bu iki ec
nebi, Süleyman tevkif cdildikhn 
sonn bir daha dükkba uğram&. 
mışlardır. 

Pavlofun itirazı 
Bu ifadeden sonra, Pavlof, yine 

ceza usulü kanununun ihlal edll
dlğinl söylemi§ ve kendisi ikna 
edl!dıkten sonra reis Sabri Yoldaş, 
sabah celsesinde söyllyeceği oldu. 
ğunu bildiren Kornilofa ~z. ver
mi,Ur. Kornllof demiştir ki: 

- 1\Iüsaa(le edilirse Süleyman 
ve Abdurrahmandan ikl sual so
racalım. 

Abdurrahmanın avukatı ayağa 
kalkarak: 

- Bızim aöz istemekte hakkı 
tak~ümümüz var, demiştir. 

Dun ak,.•ın yüksek heyetiniz, 
~rgun olduğu için Pavlofa vcre
cei;imiz cevabı bir başka celseye 
bıraktığımızı arzetml~ik. Bu hu. 
susun nazarı dikkate alınmasını dl 
!erim. 

. ~els Sabri Yoldaş, zabtnamenin 
1r.s1camı bozulmama,,ı için avuka
ka.ta sabır tavsiye etmiş ve sözü 
Korn!lofa vermiştir. Kornllof: 

- Abdurrahman ve Süley:ma
ntn ifadelerinden anJadı&ıma sö
re 'beni Ömerle bunlar tanı~ırma. 
m~ar ve beni Ömerle gönnemiz
lcrdir. Bunlardan şunu soruyo
rum: Be.ti ömerlc görmüsler mi. 

fstonbul Levazım Amirlininden Verı'len ~ • Askeri Kıtaat ilanları J 
Beher adedine 4 lira t h 1 -

dilen 6800 adıet keçeli be~· m n ~- , Aşagıd.a yazılı mcvadın pazar-
zarlıkla sa.tın alın~akt ete pa: lıkla eksıltmeleri her gün Topka. 
20.4.942 pazart:?Si • ır. halesı pı Maltepesindeki aakerl satın al
B 

1 
k lrd gilnii saat 15 de ma komisyonunda yapılacaktJr. 

a ı es e &8kerl satın alma ko. Taliplerin temtnellarllc komisyo. 
~tsyonunda yapılacaktır. İhaleden na. celmeleri. C2907 _ 4517) 
i!Ubaren Uç ay zarfında tes!i . Mıktan Cinsi 
lece1t1tr. Evsaf ve nilmun 1_11 cdı- 350;450 Adc-t ""'i_p_y_u_l_a_r_b_a_şlığı 

. esı ko. 750 8 İ m19yonda g8rQlür. Tali !e . : 50 » p yular sapı 
vakitte kom' p rln bellı 350:450 • Zincir yular sapı 

16)'ona gelmeleri. 14 > Araba poyrası 
(2882 - 4479) 200 > Cıvata * 1 18,5. Kg. İç yatı 

9 kale.m \"ehırlner eczası k 200:250 Adet Büyük ve kUçük 
=a eU.Umeye korunuftur. fu~ gemici feneri camı 

dtr, gönnemi§ler midir? 
HAldmin, Sliley.ınandan bu sua. 

le ne cevap vereceğini sorması U
zednc Süleyman, ömcri, Kornllo. 
~~ kcnd!"1nln tanı!7tırmadıgını ve 
Omerlc K<>rnilofu biç bir zaman 
bir yerde görme<liğlni söyleml:itir. 
Ayrıca Abdurrahmanın Ömcrle 
Kornllofun tanıştığını d'a kendisi
ne söylemediğin! bildirmiştir. 

Abdurrahman Jse il delerinin 
sarih olduğunu, ömcrin Kirnllofu 
tanıdığını, yine ömerdcn duydu. 
ğunu söylem~ ve ikisini beraber 
görmediğini llAve ctml~lr. 

Bu cevaptan sonra Kornilof de
miştir ki: 

- Mesele böyle olduğuna göre 
soruyorum: Beni ömerle b rlslnln 
tanırttırması lazımdır. Beni Ömerle 
kim, tıerede ve n-0 zaman tanıştır
mıştır. Madem ki ömer, Abdurrah 
mandan h'.ç bir şey ıizlcınlyordu. 
Bunu da Abdurrahmana söylemesi 
icap coor. 

Abdurrahman cevaben dem'ştır 
ki: 

- Sualin bu şekilde sorulması
na hayret ediyorum. İfadelerim sa 
rlhtir. Kuvvetle zannettiğ me gö. 
re lstefan, ortadan kaybolunca 
Pavlof Ömerle kor:uşamıyacak b ir 
hale gelmiş ve 6 kanunusanicle Ö
merin evine Pavlofla beraber git
mişlerdir. 

Jforll}lof söz ıaJıyor 
Kornilof tekrıı.r sôz alarak: 
:-:- ~bdurrahmanın sözler! açık 

degıldır, deml§tir. Tekrar soruyo. 
rum. Beni Ömcrle kim tanıştırmış. 
tır. Müphem değil, açık cevap ver
sin. 

Abdurrahman 
- Zannedersem Pavlot tanıştır

mıştır, demiştir. Yalnız şurasını kay· 
dedeyim ki biz suçlu sandalyesine 
müphem delUlerle oturmadık. 

Kornllof ytlksck sesle şu ce\'abı 
vermi15tir: 

- Bu nıeae:eııın mUphem olup ol· 
madığını takdir etmek Abdurrahma
na değil, heyeti hAk.meye aittir. 

Kornilof YE>rine oturur oturmaz 
reis Sabri Yoldaş sözU, Abdurrahma
nın avukatı z :ya Şakire vermiş ve 
Ziya Şakir sözüne: cKamarad Pav
lofb diye başlamıştır. 

Abdurrahmanın ıı.nıkatı konu-:-uyor 

Zıya Şakir, Pavıorun dUn akşam 
mUekkilinin Türk olmadığından bah
setmesini bir hakaret saymış, halbu
ki mUekklllnin, gerek Vekiller hc
yeU kararıle, gerekse son tahkikatın 
açılma.c;ına dair iddianame ile Türk 
olduğiıl"IUn meydandır bulunduğunlJ 
ileri sUrmUşş, Pa.vlofun şafkınlık 
içinde bulundutunu anlatarak Abdur
rahmana k!h Alman aleti, kAh Troç
kist deditini belirtmiş, halbuki bu iki 
zıd ideolojinin blrbırlle karıştJnlma
sına lmk!n olmadığını söylemiş, ve 
Pavlofa hakaretlerini nefretle ıade 

ettiklerini söylemiştir. 
Avukattan sonra cUmhuriyet baş

mtidde•umumlsl Cemil Altay söz ala
rak suçlulardan Pavıona Kornilofun 
tahliye talebinin reddlnl, 11\ametgthı 
Istanbulda olan şahitlerin ve şahit 

Mefharetin ihzaren mahkemeye ceıp. 
!erini rica etmı,ur. 

Bir karar vermek üure odalarına 
çekilen heyeti Mktme Yirmi dakika 
sonra avdet ederek mahkemenin f}U 

kararını tebliğ' etmiştir: 

cMaznunlardan Pavlofl& Kornllofa 
henüz tercUmesi verllmlyen vesikala
rın naip Heyrünnisanın nezareU al
tında bu vesikaların tercUmeleri yap
tırılacaktır. KomiloC ve Pa\1of iste
dikleri takdirde dosyada mevcut ev
rakın türkçe ııurctlnl alabilecekler
dir. Kendıleri ağır eczayı müstelzim 
fflllerden birile zanlı bulundukların
dan mevkufiyetıerl devam edecektir. 
Jstanbuldaki şahitlerle Mefharet zor
la mahkemeye geUrileceklerdır. Kor
nllofla Pavlofun ceza evinde görU· 
şUp konu'1Tlaları, ceza evi nlzamna
me!ine t!bl bulunduğundan mahke
menin bu hususta bir karar vermesi 
salahiyeti haricindedir. Tercüme l\lle
rlle u~a~n Vehaba 50, E~rele 60, 
Fehmiye 30 Jlra vertlmesi ıkararlaş
lırılmıştır. Bu para, bllt\hare mah
k1).m olanlardan alınmak üzere •im
dilik me~hut suçlar tahsisatından 
ten:Umanlara ödenecektir. 

Mahkeme 29 nisan 912 gUnU saat 
9,30 a bırakılmı~ır. 

Kapalı zart usulflc 760 ton pirinç 
Alınacaktır. Evflat ve hususi '8rUarı 
kornl:ıyonda görülebilir. Taliplerin a
lacaıcıan cinsin nUmunelerlnı de be· 
raber komisyona getlrert!k tekllfle· 
~.nı ve ne cins mal vereceklerini de 
Uurrih ve l.faret edeceklerdir. 760 ton 
Pirine bir lııtekliye rhale edilebllece
ği Clbl bir veya iki tıı.ksldlnc de talip 
!;ıktıtı takdirde ihale yapılabllır. Ko
m!Jıyonca satın alınacak pirinçlerin 
ı:in9Jertle muvakkat temlnaUan ışa
ğıda götıterllmlştir. Dıaleııi (.6.942 
J>azarte.cıl gUnU saat ıı de yapılacak
tır. Taliplerin ihale saatinden bir 
Raat evvel teklif mektuplarUe Harb!
Yede Yedek Subay okulunda satın al
:ına komisyonuna mUra~aatları. 

Plrllt\ierln Clı191 
(2830 - 4U3) 

l"'" bedell 21,150 lira ilk tenıı 150:2&0 > C.mlcl feneri. 

9";.
6 

ura 50 kuruştur. Ihaıeeı 307.~ ... Bomba hadisesinde 
.. PerJembe ailnO .aat 18 da Alı 2500 kilo k&ele alınacaktır. 

kutamonu mara telll 
>.nta.ıya Mıs.rr 
ltatay 
SeYfıan 

'.:\fnvaklııat 
temln.tıan 

22275 
3017:S 
Jll425 
1~25 

Kapat f ..y. 
ı zar usuıııc 400 ton Y"-'11 

rnerctmel< alınacaktır. Evsar ve hu-
;: çartıan komlııyonda gôrUlcblllr. 
fh&J tonuna da talip çık:t~ takdirde 

e Y•Pılabilır. 200 tonuna teklif 
~~ı;,.:yat 4(')() tonuna tekili edflf'n 
lana ucuz olursa ucuz o
~rı..s~aıe edil::. lhnleııl (.5.942 pa
Mu•aıc:..~n~ z:~at l:S de yapılacaktır. 
UJllertıı ih&l am :ı,atıı eMO liradır. Ta. 
veı taJcJu • la&tinden blr •at .,,_ 
y Dllllctup}arho H&l"biyede 
k ede« Sub:ı.y OkuJunda. &a.tm alın& 1 
omlsyw.u:ıa mUTacaauvı. 1 

(IS"l • t3H) 

• 

r&da M. M. v. satın 8lma k ka- Pazarlıkla eksiltmesi 20/4/942 pa_ Tabibi adli raporu 
nunda " 1 omlsyo- . ,,apı acaktır. Taliplerin k zartesi günU saat 18 da Kayseride taraf 
nt Veeikal&r!lc teklif mekt 81lU· askeri Sat1n a)ma komisyonunda (a., ı l İlldde) § 
ihale saaUnden bl uplaruu yapılacaktır. Tahmin bedeli 17 500 i'tial eden maddenin !evkalilde kU\'-
Yoııa verm~erl. ~~.,:"';~t k~~- lira, kat'! teminatı 2825 llr~dtr. veUI olduğudur. Yine bu meyanda IJU· 
?1'11$yonda gortıınr. es o- Evsaf ve şartnamesi komisyonda .ııu da ~ydııtmekten geçmlyeceğlz ki 

( g<irulllr. Taliplerin belli vakitte lnt.~ aah&Sına ::ıı bulunan ba~e -========l:8:74 __ ·_4_4_5_9_)~1~k:":m::is~y~o:n~a~g~e~lm:cl:cr:i·_:<2:9:1~9~-:4~55:~~) küçUk ev ve apar an Uzer!nde cam-,· larm kırılmasına, kan, et ve kemik 
parçalarının da oralara kadar gld p 
yapışmış olmasına rağmen buralarda 
hiçbir ufak \'eya bUytık b<.x!eni ak
sama tesadilf edilmeyişidir. Bu saha 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen b<'d 

11 
da'h\Jinde bulunan dafılmıı:ı \'e yayıl-

taraf nd e <974) lira (25) kunıı, olup ham kauçu!lJ idare mış beden, eşya "·esalre paı.,.aları, 
ı an Verilecek ola h · . ~ rondela v ki n mu telıf !}ekil ve ebatta yedi kalem lAstık kaybolmıya \'e ç.ğnenerek yok edll-

darpafada e g ~~ C:?T.•.942> pazartesi gUnU saat ( U) on dörtte Hay- menin önüne geçilmek için derhal 
euıtıe aatın aarl ınuk 1 dahlllndeki komisyon t.ara!mdan açık elulltme u- toplattırılarak sepet ve ı:u\allara va

ınaca ur. Bu i'4 ~ Zedilmif ve tetkik!mlze arzedllmek 
ve kanunun tayı~ ~~=terin (73) lira (7) kurutluk muv&l<kat teminat llaere .Adliye dairesine i'ÖndeıiimlfUr. 
komtsvo U e ._, VM&ikle birlikte ekılltme l'ilnU aaaüne kadar 

1111
• r.a m rac&a.tları JAzırndır. Bu te~ilAtımızı öğleden sonra 

lfC &it tart?-.eler koıniııyondan p&rUG ol&rak cialıtWukt&dır. Adli Tıp dairesinin çalışma ve 
muayene kısmında tetkike başla. 

ff'":5) '1_,.. "";v40· • t-:. °'1 "" s~u~,.~{' .. ,. 

tiri.len malzemeyi cins ve• nevlne 
göre ayırmak suretile bir tasnife 
ttıbt kıldık \0 e ilk defa olarak eli
mizde mevcut bulunan lkl parça. 
lanmııı bacakla vücudun ötesinden 
berisinden u!ak parçalar halinde 
kalan ve anatomik tcı'h'sl maale
sef hemen kabil olmıynn beden 
nksamı üzerinde tetkike geçtik. 
Bu meyanda climlıdc bulunan iki 
bacaktan bu bacaldarın gövdeye 
doğru çıJ;an üst kısım etleri v< 
kemikleri b ' r çok kırıklar ve pıır. 
çalar arzetmektc olup a;ıaıı doğru, 
ytmt sak nahl~sine inildikçe bu ta 
rılfların masun kaldıgı ve ayak
lirın ise tamamllc bu infilak sa. 
demes .nden masun bulunduğu mer 
kezine ertsUk. Ayaklar temlzce, u. 
fak, tırnakları munlaum kesllıntj. 
22 santim boyunda. orta bir ayak 
ve hatta erkek olmasına nazaran 
küçük bir ayak denilebilecek bfı· 
~alde jdi. Baldır adaleleri iyice ~c
lışmlş, atletik b ir adamın baldır. 
!arı vasfında görüldu. Elimizde ye 
ı:ane ölünün boyunu tııyln etmlye 
yarar ancak kasaba ve &aziye ke
miğinden başka bir kıstas yoktu. 
Bu ik i kemiği dikkat ve itina ile 
ölçtük, kasaba kemlğir.I 34, şalye 
kemiğini 34 olarak tcstıll ettik ve 
bu iki kem'ğ n bulduğumuz ölçü
süne nazaran adamın boyunun 

Sonotk~rlor hasta votondcşlorının ka'p!erinde 
yer eH'.ler v ') ur.uiu'moz bir iz bıraktılar 

Hastahane kôşclcrind~, hasta I mu tlu b:zı;: : Ihzırllldığuı1ız p rog. 
yat.mı vatar. da§laı:ın ın b 1r an lçm r am dah!Lnde konserlerimizi ve. 
olsun acıl ıırını d ndlnnek, onlarıı receğız. Fakat bütün arzularımız 
blrk·t; tatlı dakikn ya{jatmıık ga_ ah:loı-i sev nd rmektir . istcdigınız 
ycsile bütün hasta.nelerde fahrı o...ı- şey varsa cckinmcdcn .sö)lıyco. 
Jconserler vermek arzusunu gös- blllrsıniz . ., dcd . 

1,60 - 1,62 olduğu neticesine kuv. 
ve_tle vardık ve derhal zamanı gel 
mı 'kem şurasını da tebarüz ettir. 
mek isteriz k i, şahsın her iki kol 

tcrcn kıymetli SC$ sanatkfirımız 
Milzeyycn Se,nll't", dün ilk kon eri. 
n1 Haseld hastanesinde "erdi. 

Bu ~siline hart'kata, bu temiz 
d UfOnceyc arkadaşıt.rı k!!mani Ne
cat, To'kyayla, udi Şc\'kct J..'C Ha
ıı.n Tıinin a>·ni hisle i 'rak etmek 
fodak6rl ı{;ını göetermlşlerdir. 
S aı ıatklırlar h r.stancde sevinç 

tı. zrtrur\or" içinde korşılanmtılar, 

yed ~ ıışından, yetm ş yaıına ka_ 
dar hasta v.; tandaşların önundc 
konserle.Unl vormlşlerdfr. 

Salonu bir sevinç içinde doldu. 
ran Jın.stabra korscr bıışlamadan 
evvel Nccııtl Tokyay şu sözleri 
söylem· :ı .r: 

~- Karde~lerim, 

Kmncıtli ı;rkadaşım Bayan Mü
zcyy~n Sena.r ve diğer arkadaş. 
ırrım namına evvela hepinize sıh 
hatl.cr dilerim. Bugün s.zlere b ir 
borç ödem'ye geld k· Acılarınızı 
biı· an için d lndircbllir Ye ilzc blr 
kaç tath dakka yaşztab .li rsck ne ve elinden en ufak b ir kemik ve 

ınaddi bir nişaneye varmadık. Ö
lünün gerek bacak derisinden, gc. * 
rek elnlize geçen diğer ufak tefek 
parçalarından da reng inin ne çok 
iıçık sarı, ne çok beyaz olmayıp 
açık buğday ve az kıllı bir insana 

a lt oldugu nctices'lc karşılaştık. 
Yukarda da arzettiğtmlz gibi şek. 
llni az çok muhafaza eden iki ba. 
caklan ba:ıka bedene alt nh~yıı 
a !t ve kafaya a it bUyUk ve ehem. 
miyetli ve anatomik teşhise yarar 
parçalara ra5tlanmıımakla beraber 
yaptığımız incelemede karnın cil
dine ait oldukça büyük b ir derl 
parçasının tetkiki b lze şu eıhem

miyetli r.eticeyi verdi. Kamın sai 
tarafında ve sürre altında hiza. 
sınd.a 14 santim boyunda bir opc. 
rasyon şakkının ncdbesile karşı. 

!aştık. Bu r.edbenin rengi henüz 
açık pembe idi. Tam cllt reng·ne 
tahavvül etmeml~I. Necllbenln bu 

=== 

Amerikada 
200 bin ton hacminde 

denizaltı yapılacak 
Vaştnrton, 16 (A..A,) - MUmess l

ler mecJisirıin deniz koml.syonu 200000 
ton hamclnde denizaltıla.n i~ına 
a!t kanun lllylhasını kab.ıl etmiştir. 
Bu inşaat. 900 milyon dolara mal ola

caktır. 

ıunan pek nakıs delillere nazaran 
yaşını ıcr.is bir ölçüde ıohdit ede. 
bildik. 30 HA 40 ya~ında bulundu
ğunu ta.hmln ettik. 

Raporun bu ~mında elbiseler 
ve tırt>ancanın üzerinde]( , tetkik 

rengine nazaran operasyon üze- ve müşahadele ksydedilml~tir. 
rinden asgarl 6 ay ırn bir buçuk Net ce: 
ı;ene geçtiği hakkında ihtimali bir ı _ Gayet kuvveUI bir in/ilik 
kanaat söyllyebillriz:. Bundan ba~- vuku bulmuştur. Bu infllll'kın mer 
ka ölünün alnına ve b&§ıntn kıllı kezi kaU surette, ıu ~kilde tayin 
derisine alt elimize geçen parça. olunaıbllir. Çankayaya doğru ç•kar 
larda.n şu neticeye vardık. ÖlUnün kcn, Atatürk bulvarının sol trotva 
saçı kestane renginde olup gayet rında ve 368 No. 1ı evin kapısına 
uzun bir şekilde saç bırakılmış ve giden yolun 18 met.re aşajı.sında 
alnının üzerinde e::arın tulü 17 san ve trotvarın bahçe kenarından, 1 
tim olarak tesbit ettik. Elimize ge. metre cadde kenarından, 3 metre 
çen alın derisi üzerinde yaptı~ı. mesafede b ir noktasında ve yer
mız incelemede alnının gentş ve den bir metreden b ir parça yüksek 
yüksek olduğu ve tam burun kö- bir r.oktadan. 
kü üzerlnde ve iki kaş arasında ''e 2 _ Bu ınCilAk mnddesi madeni 
sol tarafa müteveccih aşağı yukarı bir kap içerisinde olmadığı gıbi, 1-
blr mercimek büyüklüğünde ve çerisinde küçük veya büyük mis. 
hattA nohuda v•kın cesamette mü ket tanelerini de ihtiva etmedl~ini 
tC'bariz bir yağ kisti tcsblt ectildi. söyllyebıliriz. Çünkü ne iştial sa
ÖlünUn alnında tam ortada ve mfis hası çindekl yerde ne de kan ve 
tarazi bir şekilde bir çl~i tesblt et parçalannı da taşıyan apartman 
ettık. Saçın alındaki şekli ortada binasının cephesinde ve bilhassa 
ileriye doğru mütebarlz ve ilerle- bütün elimize geçen bütün beden 
mlş bir halde olduğu halde her aksamında yaptığımız en ince aras 
iki yanlarda hadbeyl cephlyclcr ü. tırmalara rağmen bunun oo ufak 
zerinde geriye doğru büyiik bir maddi bir delilin~ rastlamadık . 
poş yapmakta ' 'e allfl sa<;-ı Adeta 3 - Bu patl ıyan madde, vilcu
mukaariyeti muhaddebiyetl dıoa. diiıı üzerine sıkı sıkıya bitişik ve 
rıya müte,·eccih bir kavis halinde bir t.eınas halinde olduğunu ve ay 
olduğunu gördük ve bu muhadde- nl zamanda vücudün yarı kıamın
blyetin tam ortası siVTftmlş bir dan yukarıda bulunduğunu kuv. 
halde !leriye doğru çıkmıştı. EIL vet ve katlyetle söyllyeblltrlz. Çün 
mlze geçen ufak ah~a parçala-tının kü raporumuzun metninde de izah 
incelenmesinde ölünün :ıtadblne ve ettiğimiz gibi bu madde, vücude 
torbaların bir kısmını ele geçlrml. kad•r sıkı !,Orak halinde idi k i, 
ye muvaffftk olduk. Torba içinde beden ve Gövdeden hemen hemen 
husyeler yoktu. Torbanın bir kıs. büyük h ç b ir parça kalmamış ve 
mı ve üzerinde kıllar mevcuttu. buna mukabil , bacaktan ayağa doğ 
Kadip bir ksç yeriırı<ien yır.tılmış ru inildikçe bıhrlp derecesi aza. 
bir halde olmakla beraber vasati larak hiçe inmekte idi. 
bir boyda olduğunu ve kadtb:~- 4 - Bu iştial maddesi a#lebi 
fefe ve g ülfesinln bir kısmının zi. ihtimal ile şahsın götsünUn (ize
yaına rağmen diier kısmının mev rlndo ve sol tarnfıında ve kalp na
cut ve mevcut olan bu iülfeyl ör- hiycsl üzerinde bitlşk olup "ahıs 
ten beşcrenin t2mamile mevcut 01

• bu lstial sıra~rnda yO:zlinC\ A~k•
duğunu ve binaenaleyh bu hadibln ra istikametinde çevirmiş, dönmüş 
sünnets'iz bir erkek tenasül Aleti bir halde iken lı:tfal etmiştir. 
olduğu neticesini tesblt etti. Eli. 
miu:le bulunan d 'ğer ufak tefek Ç!lnkU vücut ve t>Şya pnrçalarını 
et, deri, ahşa parçaları hiç bir hu- bu zav:y teklinde apartımana bili· 
susiyet 'l.'e anatomik teşhis verml. şik bahçe \'e aparlıman tarafında 
yecek parçalardan ve bakiyeler- görmemize rağmen, diğer ,·Qcııt ak
dcn başka bir §CY olmadığı için samını sol torafta kalan ltalyan ı;e
ancak beden üzcr;ndekl tetkikatı. fareli cf\·armda h iç görU!mUyor. Bu· 
mız burada nihayet bulmakta ise na mukabil sağ bacAğı yine bahçe 
de !Ki noktayı derhal ve ehemmi_ lçersınden ve sol bacağı da asfalt il· 
yetle kaydetmek isteriz ki bunlar zerinde ve yukarda yazdığımız mt>,Sa
dan birisi elimize geçen !ahiz kc- fe Uzcrfnde bıllabıliyoruz. B1naenaleyh 
miğl lokmasının bile dağılarak ı . eşyanın ve iştıaıın intişar sahası, 
çerisi açılarak nesci ısfencisi nln bacakların bulunu~..ı \'aziyetl. b ze bu 
meydana çıkması ile net!celenen fikri ı;ol< kuvYelle ,.c kanaat halinde 
haldir ki bu yine lnfllfıkın ne dl'. bel rtnıektcdlr. Bir an için bu kazı. 
re<:e şiddetli oldugunun b !r dclıll. yenin aksı nı dU,,Unecek olursak, şah
dlr V<? d 0ğer bir delili de ıiılırllk (i. Sır: bu elindeki cismin arkasınıı. Ve 
Jetinin vlicude ne kadar sıkt \'e y ,. sağ eline, sağ tarafına saklaması, sag 
kın bir şekilde buhınnıası kcyflye. höğrU lizerlnde bulundurması \'O sol 
tidir. Beden tctklidnln d iğr.r eh_,ın ellle arkadan ateş etmeı:ıi icap edecek 
miyc.Ul bir netıcesl de ölünün ih- ki, bu tamaınUe anormal bır vaziyet 
Umsll olarak tııhdit ettığimlz ya- ve d~UnUlmesi mUfkllkiUr. 
§!dır. Elimizde bulunan cidarı ke- 15 - Eldeki iştial maddesinin mev
mlğlnin iltıkazı nefsi lsfencls 'nln cut tabanca ile ifUal etUrıldifl lhU
halı, saçlarının rerJil, yani hiç ak malini çok kuvvetle varit görüyoruz. 
karışmamıa olması, de~nln pör,o:ii . Bu huiUBtaki ku.vvctıı ôf>lille .. mı p; 

mrm:c;- ,.~,..,_,,,~ • ~ tt'M ... iM.: 1 1 ı.r1ı : l 

H .. ssas sn natkfir, ıtk şarkı:..r ı 0 • 

kumıyn ba.ş~adı. En kUçü: ündcn 
tutun da en btıyüı;Une kadar sr 
lonu dolduranların gözlerinden 
ya§lar dökuHıyorda . Her oku nnn 
şaı4J>ı, daklkal &<c.1 nlk ışlandı 

Asilanc hareketin, i nsanı düştı 
cen'n mukabelesi de ancak k alpten 
doğan takdir hisleri olab'llroi. 

Rnşta k ıymetli sııı: tktırımız l\ lü. 
ze:ncn Senar olduğu halde :ı rka 
da~ları h :6la vatandaşların ın kalp 
lerlndc yor ettiler, unutulmaz b ir 
lz bırnktılar. 

Konscrdi:!n sonr<ı Daya o Miı
zeyyen S :?nnra güzel b ir buket ve. 
rlld i ve kendisine tc~ekkür cdlld . 

İkinci konser, yarın öğleden son 
ra Cerrnhp~ıı h tstanesindc ver • 
lecck ve diğer kor.serler de bunu 
tak p edecektir. 
Kıymetli sanatkara ve arkadaş. 

larına bu insani h~rcketlerinden 

dolayı bir dcla daha teşekkürU bir 
vazı!e b ' l!rlz. 

az 
BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Elbirliğinde yeni 
merhale 

• 
(B~tarafı ı incldfo) (/) 

tediğl veya duyulm2smdan kork 
tuğu hiçbir g zll kapaklı işi yok 
tur. 

Hükılmet, cazetclerin faaliyet 
:;in verimli olması, işe yarama ... 
\•e halka da emniyet vermesi iç n 
gazetecilerden yalnız şunları iste. 
mi~tir: ııDoğru olduğuna emin ol
madan haber ve flklr ncşretme
mek. Belki de hususi menfaat e. 
melleri besliyenlerln tclklnir.e, de 
dikodularına kapılıp derhal kale
me sarılmadan anlayıp dinledikten 
sonra her türlü ter.kidler1 madde 
tay:nı ile yapmak.ı> 

Beşvckllden sonra Harici~, Da
hiliye ve Ticaret Vekilleri eazete
cllere izahat verd.ler. Hepsinin 
sözlerinde düi\ince ve yazı hürrJ. 
yeUne karşı derin bir saygının ifa. 
deleri vardı. Gazetelerden istcd.k
lerl ve bekledikleri biricik şey, her 
işin hakikatini ara~ırarak, mem
leketin umumi menfaatine alt 
prensipleri gözönilnde tutarak ya. 
zı yazmaktan ibaretti. 

Gaye ve iş beraberliği ruhunu 
kuvvetlendiren bu samimi hava 
ıazetecilere çok fc:rahlık verdi: 
Öyle sanıyorum ki hOkümet crkA. 
nı da bu temastan ho~nut kaldı~ar 
ve bunu gazetelerle daha faydalı 
dahıı müsbct bir iş beraberliği, ha ' 
reket noktası d iye ka~ıladılar. 

Bir cihan harbinin üçüncü sene
sinde harbin yarattığı sayısız ıor
luklar ve bn!nmez ihtimaller kar
p.mda. 11ükümct.imizln rnunııSı:a!m 
)'ıürriyctlni, tenkidi teşvlk ebne;ı 
bir hlrmet ve yardım dlyc karşı. 
lıyııcak kadar sakin, ''akur, hak 
kındsn Ye prenslplnden emin blı 
hıldc bulunması , rejim ve hükt'.\. 
met hesabına parlak bir lmtlhan. 
dır ve Türk vatandaşlarına ifti
har ve gih·cn ''CN?cck b ir manza. 
radır 

Ahmet Emin YALMAN 

.A - S:Jı\h cepte değildir. ÇUnkU 
sllAh üzerinde herhang-1 elyaf izine 
rastlamadığımız gibı, cep parçasını 
da tam olarak ele geçirmiş bulunu
yoruz. Şu halde cepte bulunmıyan ta
bancanın eldt1 bulunması kadar tabll 
bir netice dUşUnOleınez. 

B - Şahıs b!r elinde iştla\ madde
sini bulundurduğuna, d :ğer el!ndl'i de 
sllAh taşıdığına nazaran UçUncU bir 
vasıtası yok ki bu iştial maddesini 
nte.;ıllyeb!Jsııı. 

RUtUn bu letklkat ve bu tetkikatı 
nctlcclendlrcn hulbadan da .şu hllk
mc nrabllirlz ki, bu 'Mdlse iyi ha
zırlanm41, tert .p e:itlmlş, en ince nok
tasına ' ' e tcfc-rr110.tına kadar dUşUnU!
rııUş ve bu sulkasdı g\l\"\'eden fıile 
gctıı:~ck olan şahsın hayatını bile 
feda etmesini bile icap ett.recek bir 
sulknstt.r . Nitekim "nhs al 

ya ın pa.rç R.· 
narak. hayatını kaybetmesi de bu hUk-
mUm~ızU teyit eder bir delildir. 

Sulı.;astJn kaybo muş olan failine 
gel ince, yukarıda hüvı:ı·et.ıni tesbıt et
~ğ.ınlz bu k imse, gayri mllslimdır. 
a~udl dctldlr. Hırstiyandır. Ya.şı 

30 ıle 40 arnsındl\dır. 1,62 bovunda
clır. iyice giyinmiştir. Belki o~ta sı 
nır ve hnttA bunun biraz fovklndcdlr 
(Burada sınıftan !uıstımlz, sc,·ıyf 
meselesidir.) 

. Bu raporumuz, 26 2 942 gUnU tan
zım edilerek mUşterek kararımız.la 
imzalandı. 

.Ankara Tabibi ..<dlisı muallim Dr. 
Behçet Kamay 
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RADYO l 
i,..O Program 
- .,3 MUzlk 
- ·5 Ajan• 

O Mllzik 
ı.. ·5 Evin ..... u 

ı ... O Program 
ı: ;:ı MUzık 

.: ~ 5 Ajans 
l:J.JO M~k 

18.JO Program 
1 03 Mllzık 

.4.5 Ziraat 
takvimi 

18,55 M\lzik 

ıt,SO Ajans 

19,45 M-Ozlk 

20,15 Radyo 
gaz.et .. i 

20,f5 Müzik 
21,00 Konu~ma 

21,15 Temsil 

22,00 Mll%ik 
22,30 Ajans 

22,i!O Kapanış 

BORSA 

Y A T A N 17-i-MZ 

1 
ın 

1 J 
.!)J . ) 

16 NİSAN 19f2 
Sterlin 
Dolar 

5,22 
130,20 
30.365 
18,89 
30,72 
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Pezeta 
İsveç kronu 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 

Asker Kıtaat llônları 
.A.~ağıda yazılı ellerin ekailtmeleri hlza.1arında. yazılı .şekillerde ve 

saaUerde 21.4.94_2 gUnU Yalovada asker! satın a.Jma komisyonunda ya
pılacaktır. Kapalı zarflar için iheJe 8aatinden bir saat evvel ka.nunt 
vesikalarla. tekli! mektuplarının komisyona verilmesi ve açık eksiltme
ler için ihale vaktinde komisyonda bulunulma.sı. Evsaf ve ı:ıartnamesl 
Ankara, lstanbul Lv. Amlrllkleri satın alma koml.!yonla.rında da gö· 
rWUr. (2753 - 4138) 

Cin.si Mllctar 
KUo 

Fiyatı Teminatı 

Kuru' Ura 
ihale fddl ve Saati 

Sığır eti 
Koyun etl 
Sığır eti 
Koyun eti 
Sıfır eti 
Koyun etl 
Sığır etl 
Koyun eti 
Sığır eti 
Koyun eti 
Sığır eti 
Koyun etl 

8000 
8000 
9000 
9000 

13,000 
13,000 
10.000 
10,000 

3500 
3500 
2500 
2500 

80 480 
100 600 

80 M.O 
100 675 
80 780 

100 976 
80 600 

100 .. ,!iO 

80 210 
100 263 

80 150 
100 188 ... 

Kapalı zarf 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 

Açlk eksiltme 
> > 
> > 
> > 

10 
10 
11 
11 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 

Aşağıda mahal ve keşif bedelleri yazılı tamir işler' 18/ 4/ 942 
cumartesi günü hizalarında gösterilen saetlerde pazarlıkla lstckll
S•ne ihale edileceklerdir. Kcş:f evrakları ile şar.tnamelerl her gün 
komlsyor.da görülebilir. isteklilerin belli gün ve saatlerde kat'i te. 
minatları ve kanunt vesikalarile beraber inşaat komisyonundan 
alacakları vesika ile birlikte Fındıklıda satın alma komisyonuna 
gelmeleri. 

Keşif bed. Kat'! te. Pazarlık 

Yapılacak iş n nev'i 

Sarayburnu Hst. istim kaza.at 
tamiri 
Gümüşsuyu Hırt. çamaşır makinesi 
tamiri 

Lr. Kr. 

831 60 

1821 87 

zamanı 

Lr. Kr. Saat D. 

12f 74 10 30 

278 28 11 

* (2929-4~87) 

Mev'lı:ll Eksillıme Tarihi TeıninatıT. bedeli M•ktarı Cinsi 
saati Lira Ku. Ton 

Çorlu 1040 28.f.942 15,30 O O 200 Tel balyalı ot 
HaD<alı 22.4.942 11 360 20 12 Pırasa 
Halkalı 22.4.942 11 360 20 12 Ispanak 
Erzurum 27.4.9f2 16 4088 27250 100 Kuru fasulya 

Yukarda yazılı mevat pazaırlıkla eksiltmeye konulmuş olduğun.. 
dan isteklilerin ıösterllert tarih ve saaıUerde mahallindeki satın al
ma kom;syonlarına temlnatlarile müracutları. ( 2947 • 4622) 

* Aşağidl. yazılı mevadın pazarlıkla ekslltıneleri hizalarında. ya-
zılı gün ve saatlerde Gelibolud'& merkez s&Dn alma komisyonunda 
yapılaeaktır. Taliplerin belli vakitlerde komit<yon~ gelmeleri. 

(2944 - 4619) 
Cinsi l\W<ct in Tut,,..ı İhale &'ÜD 've sa:ati 

Lira Kilo 

Kuru üzüm 
Nohut 
Patates 
Sllde ya.4ı 
Patates 

10,000 
22,000 
20,000 

2,500 
~o.ooo 

Pazarlıkla 20 ton -'de yağı s&.. 
tın al!nacaktır. Evsaf ve hususi 
5artlarI komisyonda görüleb;lir. 
Beher kilosunun muhammen be
deli 185 kuruştur. Asid•n azami 
derecesi 8 dlr. ihalesi 20/ f/942 
paz-artesi günü saat 15 de yapıla
cakt;r. Taliplerin kat'! temlnatl•
r:le Harbiyede Yedek Subay oku
lunda satın alma komisyonuna 
müracaatları. (2942.4600) ... 

* 

7000 
4400 
6400 
4375 
6400 

28.4.942 
30.4.942 
25.f.942 
25.4.942 
25.4,942 

16 
15 
15 
11 
17 

Beher kilosu 90 kuruştan 25,000 
kilo koyun eti kapalı zarfla. eksilt
meye konmuştur. lhales; 27.4.942 
pazartesi günü saat 15 de Samsun· 
da askeri satın alma. komisyonun. 
d& yapılacaktır. Tutarı 22,500 lira 
ilk teminatı 1687 lira 50 9".urustm, 
Taliplerin kanuni veslkalarile te~
lif mektuplarını ihale saatnden 
lıir ıa.at evvel komisyona verır.e
ler!. (297f • 4265) ... 

Beher kiloauna 5 kuruştan 300 ton Müteahhit nam hesabına 150 ton 
saman kapalı zartla eksHtmeye kon- kuru incir satın alınacaktır. Evsaf 
mu11tur. Ihale'Sl 22.4.94.2 çarpmba ve husus! •artları komisyonda görü· 
gUnU saat 10 da Sıvasta asker! sabn lebilir. !balesi 20/4/942 pazarte.sı gil· 
&lma komisyonunda. yapılacaktır. Tu nU saat 11 de yapılacaktır. lstekt . ıe
tarı 15.000 lira.. ilk teminatı 112.5 rin tekli! edecekleri fiyaUara göre 
liradrr. Şartnamesi Ankara, Istanbul komlsyonda muvafık görillent ihale 
Lv. Amirlikleri satrn alma komisyon- edilecektir. Ta'iplerln temlnatıarileı 
larında da görUJUr. Taliplerin kanu- Harb;yede Yedek subay okulunda 

satın alma komisyonuna mUracaatnt vesika!arfle teklif mektuplarını i-
hale saatinden bir saat evvel komla- !ar;. (2847.4386) 
yona vermeleri. (2681 • 393f) 'f 

* Kapal ı zarf usullle 1000 ton 
nohut alınacaktır. Evsaf ve husu. 
il qartları komisyonda görUlebiJlr. 
:halesi 22 / 4/ 942 çarşamba günU 
saat 14 te yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 12750 liradır. Taliplerin 
ihale saatinden bir saat evvel tek
Lf mektuplarile birlikte Harbiye. 
de Yedek Subay okulunda komls· 
''ona müracaatları. (2730.4081) 

* 52,000 kilo koyun eti kapalı zarı 
la eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
1.5.942 cuma günü saat 15 de A· 
ma~yada askeri satın alma komls. 
yonunda yap:lacaktır. Tah.rnın be
deli 46,800 lira, ilk teminatı 3510 
Hraciır. T .. llpler n kanunJ vesika· 
l:rıle teklif mektuplarını ihale sa
atinden b ir saat evvel komisyona 
vermeleri. (2797 - 4268) 

Aşağıda yazılı mevadın pazar_ 
!ıkla ekslltmeleri 24.4.942 cuma 
glinü saat 15 de lz:nr Lv. Amiri :. 
ği s3tın alma komisyonunda yapı
lacaktır. ihale bedeli Uzer nden 
kati te.mlnat alınacaktır. 

Cimi 

Sıtır ..U 
Koyun eti 
Sığır eti 
Koyun eti 

(2933 - 4591) 
Miktarı 

Kilo 

90,00() 
90.000 
37,800 
37,800 ,,. 

Tutarı 

Lira 

81,000 
108,000 

32,130 
41,580 

80 ton ayrı ve 25 ton ayrı odun 
pazarlıkla satın alınacaktır. T•

Liplerln 20.4.942 pazartesi gUnü 

saat 16 da Susurlu1ı;ta askeri satın 

alma kom:Syonuna gelmeleri. 

'2946 - 4621) 

Eıra 

No. 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 

9 
10 
11 

12 

13 

H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 

33 
34 
35 
36 

37 
38 
39 
40 
41 
12 
43 

45 
f6 

48 
49 
:;o 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
57 
58 
59 
60 
61 
82 
63 
64 
65 
88 
87 
68 
69 
70 

lstanbul Defterdarlıpından : 
Adı "e soyadı Jşl 

'iaryam Keşı.,yan 
> > 
> > 
> , 

> > 
> > 
> > 
> > 

> , 
> • 
> > 

, > 

> > 

> > 
> > 
, > 

Hasan Bayramb"'fl 
> > 
> > 
> > 

> > 
> > 
> > 
> > 

> > 
> > 
> > 
> > 

> > 
> 
> 
> 

> 
> 
> 

Hüseyın Apan 
> > 
> > , > 

Ha .. cı 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 

> 

> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 

> 
> , 
> 

• , 
, 
> 

> 
> 

• 
> 

t . Fena.rl 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 

> 

> 

, 
> 
> 

Malunulpaf• 
> 

• 
> 

> 
> 
> 
> 

' 
> 
> 

> 

> 
> 
> 
> 

Molla!ens.ı<~ 

> 
> 
> 

Sokağı 

Mesi'lı M. P. 
> 
> 
~ 

> 
> 
> 

> 

> 
> 
> 

> 

> 

> 
> 
> 

Şerel 

> 
> 

> 
> , 
> 

, 
> 
> 
> 

, 
> 
> 
> 

Yenicerlleı 

> 
> 
> 

Karı No. Matrah 

ıu 

19 
19 
19 

19 
19 
19 
19 

14 
14 
H 

H 

u 

14 
H 
H 
58 
58 
58 
:;s 

58 
58 
58 
58 

nı69 
67/ 69 
67/ 89 
67/69 

67/ 69 
87/ 69 
67/69 
.... /89 

1000 
1000 
1000 

250 

1125 
1125 
1125 

281i,64 

360,-
360,-

90,-

270,-

1so.-

495,
(95,-
495,-
600,-

1200,-
1200,-
3W,-

264,82 
:540,-
540,-
155,34 

600,-
1200,-
1200,-
350,-

600,-
172,60 

300,-
300,-
300,-
225,-

12 

N18bctı' 

12 
12 
12 
12 

% 

2 
2 
2 

12 
12 
12 

12 

2 
2 
2 

12 
12 
12 
12 

2 
2 
2 
2 

12 
12 
12 
12 

2 
2 
2 
2 

12 
12 
12 
12 

Kazanç 

120,-
120.-
120,-
30,-

22,50 
22,50 
22,50 

5,73 

43,20 
43,20 
10,80 

32,40 

21,60 

9,90 
9,90 
9,90 

72,-
144,-
114,-
42,-

5,30 
10,80 
10,80 

3,11 

72,-
144,-
144,-

4.2,-

5,88 
12,-
12,-

3,45 

36,-
38,-
38,-
27,-

Fevka1A.de Bah.ran 

16,20 

10,80 

4,95 

18,-
13,50 

24,-
24,-
24,-
6,-

4.50 
4,50 
4,50 
1,15 

8,84 
8,84 
2,16 

6,f8 

4,32 

1.98 
1,98 
1,98 

\4,40 
8,SO 
8.80 
8,40 

1,06 
2,16 
2,18 
0,62 

14,40 
!?8,80 
28,80 
8,40 

1,08 
2,40 
2,40 
0,69 

7,20 
7,20 
7,20 
5,40 

Zam 

288,-
288,-
288,-
72,-

54,-
54,-
54,-

103,68 
103,88 

18,86 

55,08 

38,72 

172,80 
345,60 
345,60 
100,80 

12,72 
25,98 

7,48 

172,80 
345,80 
345,60 
1ııo.so 

13.92 
28,80 
28,80 
8,28 

86,40 
86,40 

122,40 
91,80 

• 
l!!en .. ı 

&38 
939 
940 

1/1/40 

4/ 4/40 
938 
939 
940 

1/1/40 

4/ f/40 
938 
939 

1/1/39 

31/12/ 39 
1/ 1/ :39 

30/9/ 39 
1/1/40 

30/ 6/ 40 
938 
939 
940 
938 
939 
910 

1/1/39 

15/ 4/40-
938 
939 
940 

1/1/40 

15/4/40 
938 
939 
940 

1/1/ 40 

16/ 4140 
938 
939 
940 

1/1/40 

15/ 4/ 40 
938 
939 
940 

l/l./ 40 ---,0/9/40 
> > > > > 56 360,- 2 7,20 1,H 17,28 938 
> > ). > > 56 360,- 2 7,20 144 1728 939 
> , > > > • 56 360,- 2 7,20 3,60 • ' 940 l,H 24,48 
> > > > > 56 269,28 2 ~39 2,69 J.OR 18,32 910 

Kostantln kızr Ta1a Terzi Emins:na• f'ertevpafa 23 60 30 14,n 2,88 938 
Klrkor Kunduraoı Mollafenarı B leylcller 18/ 1 90 30 21,60 4.~2 3,89 > 
Mukbil llfll'hün:ü > Çarşı kapı 25 42 30 10,49 2,10 l,89 > 
Mu•tafa Piyazcı >'!alımutpa9a Tavuk pazarı 18 f5 25 3,54 0,71 0,89 > 
M. Pertev Terz. > Şeref 87/ 89 60 30 3,01 0,60 0,54 > 
Yani Dökmeci > Çuhacı han 15 27 30 4,02 0,80 0,72 > 
Ardaş Clll.cı > > 18/ 8 12 30 1,35 0.27 > 
H. Remzi Sobacı > Vezirhan cad, 96 5f 30 16,20 3,24 2,92 > 
Necdet Tütüncü Tavşanta.şı Ordu 89 72 25 7,15 1,43 > 
Şeri! Mobilyacı Mollafenarl Mesih Mehmet P. • 3 180 f5 5,55 1,11 1,- > 
Nihat Kilimci > Vez;r han 53 87,50 30 20,25 4,05 3,64 > 
Agop Kunduracı Muhslnehatun Çi!tegellnler 61 72 30 H,50 2,90 2,61 • 
Setrak > > > 19 60 30 D,8f 0,18 0,15 > 
A!Aettin Kemikçi Şehsuvar Hisar dibi BllA 80 20 4,13 0,95 0,85 > 
ZWküf Soğancı Behram çavuş Çapariz 39 3 15 0,45 > 
Antranik Yazmacı Saraç ishak Molla bey o; 4.0 30 8,87 1,77 ı,60 > 
Ardaş Kuyumcu Manmutpaf& Çuhacı han 18/ 6 24 30 4,00 0,90 > 
Osman Çorapçı > KüçUk yıldız H. 22/2f 54 30 8,43 1,69 > 
Nuri Aşçı Alemdar A•ay köşkU 31 72 25 8,18 l,2f > 
Ismail Bakkal Cankurtaran Cankurtaran c 1 360 2.'S 89,01 17,80 > 
Art:n Klrkor Doğra.macı Moll&fenarl Tavukpazarı 19 4.27,50 30 85,00 17,10 > 
Ibrahlm Trikotaj Mahmutpa.ııa Bezciler 49/5 238 45 lll5,3' t3,07 > 
Mehmet Aşçı > Çuhacı han 30 162 25 9,56 2,20 1,43 > 
MusWa Kalaycı Ishak paşa Kaleci 12 54 25 5,58 1,12 > 
Yervant Foto Alemdar BabıAll 8/1 96 35 30,65 6,13 • 
Tevfık Emin Doktor ~fimar Hayrı Yen:çeriler c. 67/2 4-20 7,68 3,86 11,76 ' 
Muhsin ve Fut. Kahvehane B. B. Direk At meydanı 22/24. 14,60 35 2,4.8 0,50 ' 
Nazi! Kahveci > Klod Faror 21 180 35 42,11 8,f2 • 
Taya Terzi Emin Sinan Pertev pa~a 23 30 18,- 3,60 ' 
Seher Randevucu TU!beı>tçl Hadım odaları 37 150 30 19f,47 77,78 194,47 • 

Alemdar J..faUye Şubesi mükelleflerinden yukarıda adı, işi ve tlcaretglh adresi yazılı roUkelle!ler terki tlca.reUe yeni adreslerini bJldirmem!f ve tebellOğa s&ıA.hlyetll bir ktmSe dt 
göstermemu,: ve yapılan arastırmada da bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen yı·ıara alt kaza.n-ç, buhran, fevkalA.de zam vergileriJe zamlarının kendilerine teblğ! rrıUJ11~ 
kUn olamamıştır. 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevtlkan tebliğ yerine geçmek Uzere UAn olunur. (4.608) 

Kapah zarf!• 400 ton çekirdekl i 
kuru üzüm münakasaya konmuş. 
tur. Evsaf ve h~l ~rtları ko. 
misyonda görülebilir. İhalesi 9 5. 
942 cumaırtesi gilnü sa.et. 11 de ya
pılaca:k:t.ır. Muvakkat teminatı 

13650 liradır. Tallpler·n ihale sa
atinden b·r saQt evvel teklif mek
tuplarile Harbiyede Yedc'k Subay 
okulunda satın alma komisyonuna 
müracaatları. ( 2925 • 4561) ,,. 

Mübeahhit nam ve hesabına be
her kilosuna 450 kuruş tall'mln e. 
d len 6000 kilo sarı vakete açık 
eksiltmeye konmuştur. İhalesi 24. 
4.942 cuma günU saat 11 de An
ı'k.arada M. ?ı-1. V. eatxn alma komtS: 
yonunda yapılaeaktır. hk teminatı 
2025 liradır Şartnamesi 135 ku. 
ruşa komisyondan alınır. Taliple. 
rin belli vakitte komisyona gel. 
melerJ. (2932 - 4590) 

Muhtelif miktarda izotaş, hera
k:Lt, cıvata, tir ifon, ca;rn, menteşe, 
kilit, ma:-.d ,d, \"'ida, yağlı boya, 
tutkal, zımpara kiğıdı, çimento, 
kireç, gürgen , me'je kercs~ i , kre ... 
zot lavabo, held taşı, sifon, düz 
çinko, musluk, a'Yna, zımpara tası 
pazarlıkla satın alır.acaktır. Pazar 

Aşağıd:ı yazılı mevadın pazar
lıkla ekısilrmeleri 27.4.942 pazar
tesi günli sz.at 10 da Topxapı MaL 
tepesin~ askeri satın alma kom1s. 
yonunda yapılacaktır. Tal;pıerın 
kati teminatlari!e belli vakitte ko. 
m ·syona gelmelerJ. (2943 - 4&18) 

Cinsi Miktan Ton 
ve cumartesi gtinlerinden b:ı..şka Ku.ru f2.sulye. 

her gün talipler in Topltapı Malte- Mercimek 
Odun 

15 
10 

200 
pes 'ndekf e:skerl satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (2945-4620) 

* Müteahhit nam ve hesabına. 2:S21 
çift er kundurası açık eksiltmeye 
konmuştur. !halesi 4.5.942 pazartesi 
gUnU saat 16 da Erzururnda ukerl 
satın alma komJ.!ı.yonunda yapılacak· 
trr. Tahmin bedeli 25,210 lira, ilk te
minatı 1891 liradır. Tallplerln belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(2887 • H75) 

Koyun eti 
Kuru o.t. 
Saman 

* 

25 
40 
40 

18,000 kilo sığır eti alınacaktır. 
Beher kilosu 75 kuruştan, tutarı 
l 3,500 lira. ,Jk teminatı 1013 11r:ı.

ilır. İhale1> 20.4 .942 günil saat 14 
d<' Mimarsinan köyü içindeki as
keri sM:ın alma komlsyonurda ya
pl!acektır. Taliplerin belli vakitte 
korn;syona gelmcl&ri. (2817-4330) 

1 Askeri fabrikalar safınalma komisyonu !tônı;;l 
Şartnamesinde de#f!lkllk vardır 200 - -tOO ton kor,un aıınac•" 
Behe.r kilosuna 65 kunuı bedel tahm.Jn edilen yukarıda yazılı zDO 

,.ıJTl• 
.f.00 ton kur~n Aekert Fabrikalar umum mUdUrJUğU merkez satın 

il" komiByonunca 21/ 4/ 1942 sa'ı gtlnü sııat 14,30 da pazarlıkla ;hale e<l 
9
, 

ceı<tir:' Şartname 13 liradır. Katı teminat t2831JO, llradrr. ,415 

Muhtelif eb'atta 9 kalenı * ııı 
ve cem'an 6400 Kg'. Natu.rhart yaylık ~ 

tel alınacak 

··" Beher kilosuna 900 kuruş bedel tahmin edilen g kalem ve ceftl 1u 
udW 8400 Kg. Naturhart ya)'lık çelik tel Aokert Fabrikalar umum ırı d• 

ğU merkez satın alma kom'lsyonunoa 21/4/ 9f2 •alı gllnU saat 1s,sO 
40

, 
t ,sa pazartıkJa. ihale edilecektir. Şartname 288 kuruş:tur. Katı tezn.na _..

1
, 

liradır. • 4 

~~~~~~~~·_______-/ 
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