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Kornllof AbdurnJımanın tarihler 

Uı.erinde yamldığmı möyltuaeel \lzertne: 

Kemal Bora 
--dedi ki: 

Bu tarihler üzerinde dur
mak esa.en d~ğru değildir. 
Abdurrahman onlar kadar 
bu iılerin kurdu olmadığın
dan her hangi bir hataya 
dii§ebilir. Fakat onların 
Abdurrahmanla tanıftığı ve 
müteaddit defalar görüf
tükleri artık bi:z.ce tesbit 
edilmif bir keyfiyettir. Ab. 
clurrahmanla nasıl, nerede 
ve ne zaman tanl§tıklarını 
Abdurrahman değil, lütfen 
bize kendileri anlatsınlar. 

Rus-Alman 
harbi 

r arihi ve coğrafi haki
katlerin doğurduğu bir · 

rekabet neticesidir 

:Yazan: Asım Us 
Bugün Alma.nyn ile Rusya ara· 

'nida meYcut olan harp ~l.il itl
barile bJr ideoloji hnrblcllr; bir 
llitJer - Stnlin anlaşmamazlığı. 
clır. Fakat hakikatte Avnıpada on 
dokuzuncu a..<iınln.nberl nllfuı sa\"ll• 

ı yapan iki tı~iik kuwetin çar
l>•'Jmn.smdaı~ bn<ika bir şey dcğll
tlır. Bu itibarla bugiinkü Hltler -
'taJin mUca<lelesi 187[\ de ha la
llıış olan Bismark - Gorçakof mü. 
'-<lel&.ılnln bir de"amı gibi l"a),· 
labflir. 

1872 ele Alman Baş,·ekfli Bi~
llıark. Rus Ba~\"eklli Pren Go~a
~of, A\•o tnrya Başveli:lli Andraşi 
•tatarıoda toplnnmışlar, A \'l'upa
bın solhunu muhafaza için her sa
bada blrJlkte hareket etmek kara~ 
~. vermj lerdi. Fakat bu kıırar 
tok gcçmedf'n Bismarlda Gorçn1mr 
'rasmda ba'layan bir rekabet ne . 
tlee•inde bozuldu. A\TUJla me e· 
ı ... lerinl konusmak için karşılashk· 
ta Gorçakof kendisinden yaşça 
claha küçük olan Bismarka bir ne. 
vı maiyet muamelesi yapıyordu. 
hu hal Alman Ba~·ekilinl hidclct
~ndlrlyor<ln. O k;dar ki Blsmıırk 
bir gün yıWlığı bir :mektupta Ru" ' 
flasveJcitıoin bu tam hareketinden 
Mltiı.\·~t etmişti: ''Bana yapılan 
t'tıııamcte ~i;.rınldığt silratıe dcn
cltsinln yanma çılmıayan usağa ya
l•ılan mu:ımcle(llr. Ben bir diplo
ltıat ~rağı değilim. '.nü iik bir im· 
Paratorluğun siyao;ıetinden ID"sut 
~lan bir me,.lekcla, olclıığumon bl· 
lııırncsfnl i terim • ., deml ti. 

nu url"tle Bismarkla arası açı
lan Gorçakof Frnnsa ile Almanya 
llra~mclatd mUnascbetlcrin bozul. 
llı~sınd11n fayı:falnnıırak kom n 
llıenıtel,<'t aleyhine entrikalar çe
\lrmck ~olunu tuttu. Bir ıın geldi 
tu bu cntr;ı::alar :Fransa ile Almnf'. 
'a arıısınd:ı lharı1 patlııma,.ma \'B-

~'·'·orrhı. Hiitiin A\·nıpa hcyecıın 
ı:<-'rİ<.İnC' düsmll tü. Fra~sa Rasy • 

~ııı ) nrdımını istedi \"e T8\'nılsln 

1 
aris muhabiri nı. ıtacıile neı-srettlr; 
n bir m:tlt"l~de Pru<ıyanm askeri 

llart•sj tnrafınrlan harp ilan edll
tııcı. fö:ere ol,luğu ynzdırıhlı. Tclü
~n dii<>"n fo~ilb hiikfımctinin mii-
~l~'l:ıle i ile Pariste Gorçnkofla 
\ı'!mnı'k 'lı'n<ım<l!\ bir miili'tkııt ter-

liıı erllldl. Cu mül!ıknttn fn~iltc· 
teııtn nerlin .. firl ele hnzır bulun-

;ıı ,.,. harp cı:ıvi:ılnrmm iinUnc böy. 
cl'J.ıte ge~ilmis oldu. 

(Devamı Sa. 2 Sü 6 da). 

Pavlo.f Konıllot Omer Abdurrahman Stlleyman 

Suikasd davasının en 
celsesi rnünakaş~lı 

Dün Pavlofla Kornilof Süleyman' Cümhuriyet Merkez Bankası idare Meclisi raporu "' 

Ue Abdurrahmana Cihai1 Para ciufuniu- ve-memıe-
birçok sualler sordular ketimizde genel durum 

Muhakeme 6 mayısa kaldı Merkez Bankasının garda 
getirdiği refah ve düzen Ankara, SO (Vakıt muhablrlnden)

Sulkrurt maznunlaruım muhakemeleri. 
ne bu sabah Ankara ağır ceza mah. 
kemcslnde devam olundu. BugUnkU 
celse, diğer gUnkU celselere naı:_aran 

daha tenha Jdl. Dinleyiciler araıımda 
Moskovadan sureti maluıusada bu mab 

kemede bulunmak üzere şelen hukuk 
mütehallSJSI göze çarpıyordu . 
. Muhakeme saat tam 9,SO da. 
ba§l&dı. Reis maznunlardan Pavlota 
tercüman vasıtaslle hitap ederek: 

{Devamı Sa. -4 Sü. 1 de) 

Kızılay Umumi Meclisinin 
yıllık toplantısı 

Ankara, 30 (A.A.) - Türkiye 
Cüriıhuriyet 14erl<ez Bankası his
sedarlar umumi heyeti yıllık top
lantll$ı b,YSiln saat 15 de u.mu.-n 
mUdilrlük binasında idare mcci.
sj reisi Nusret Metya'nın reis
liğinde yapm!.§tır. Bankanın o
nuncu hesap yılma ait idare mec 

lisi raporu okunmuş ve tasvip e· 
dilmi~ir. Bundan sonra 941 y:ılı 
bilanço kar ve zarar hesapları ın
celenerek kabul edilmiş ve idare 
meclisinde milli ve ecnebi ibanka· 
!arla imtiyazlı şirketleri tem&il e
den fizalıktan münhal olan biri
ne, Emin Ginkök ve milrakiplik-

!ere de Hasan Can ile Eltlin Fet 
hi Barlan seçilmişlerdir. Ba!ı'·a 
umumi heyet.ince kabul edilm.i.§ o 
lan teklif mucibince yüzde yet
mişi ödenmiş her yüz liralık his
seye 1941 yılı için yedi Lira da
ğıtılacaktır . 

(Devamı Sa. 2 Sii. I de) 

-~-..ııar-.R~ı~A:ı.~~~ .... ~ım&mal~~~y· !Wkd. 'ı.o,ıw;,;,ı~--~~~ 
mecll.(I bu.gün saat 10 da umum! mıır. Jşparta. mebusu Kemal Turan, 
kez bltıasında yıllık toplantısını yap. tabya mebusu Sadri Ertem eeçlldlk. 
mıştır. len sonra umumi merkez raporu üze.. 

Kotıglre reisliğine Seyhan mebusu rinde konu§malara ba§lantnJ§tir. 
Hilmi Uran, lklncı relsılğe Blngc>1 me. l (Devamı Sn. ~ Sıi 5 dt.) 

Ali Fuat Başgil 
Berline gidiyor 

Bokuk l!'akültesJ Dekanı Ocd, l'rof. 
Ali Fuad BaogU 

Hultuk Fakülteal Dekanı Ord. Prof. 
Ali Fuad Bll§g\I Bcrllnde toplanacak 
olan ldarl 1llmıer kongıreslne iştirak 
etmek üzere yann tayyare ile ııebri
mlzdcn hareket edecekUr. 

Ali Fuad Baogll Berlinde on beş gün 
kad!lr kalacak ve talebelerinin imtl. 
ha7llanna yetişmek Uzere tekrar tay
yare ile dönccekUr. 

italya 
kıralı 

MusoHni ile müna
sebetini kesmiş 

Londra, 80 (A.A.) - İtalya kralı

nın Musolinl ile :münasebeti kestiğine 
dalr bazı pylalar çıkmıştır. Şayialar 

doğru ise, bu İtalyanın çlizüımeırtmı 
ba.§langıçur. Faşist liderleri, Hltlerin 
son nutkundan sonra ya.nlJ§ yola aap_ 
tıklarını anlamışlardır. 

:(Devamı Sa. 2 Sii. t de) 

Görülmemi§ bir hava 
muharebe•i 
---o--

100Alman 
tayyaresi 
9 bin metreden 

yukarda 
lngiliz tayyarcleriyle 

çarpıttı 

Londra, 80 (A,A.) - DUn blribirfni 
müteakip 7 .ne! gün olarak lngillz tay 
yareleri Fransa üzerinde uçmuşlardır. 
Dllnkerk doklanna bombalar atılml:f
tır. Şlmall Franaada 9000 metreden 
yukarda 100 Alman tayyarealle çarpı§ 
ma olmuptur. 2 Alman tayyareal 
imha edllmi§, 2 tayyare haaara utra
tılmlft.Ir. 2 İJ:ı&'lll,Z ta.yyaresı. kayıptır. 

Kara. taarruzlarında motörlli kuvvetlerin o~nadığı mtithlj rol aık ııık teb ııgıerlu ıınlııtılmaktadır. Son günlerde 
Bl.nnanya cıeph~lnde de Japonların bu ku\'\'etlerle mühim harekete ges:,e rek ma\1\ffak olduklan blldlrDl,ror. 

Tayyareler döndllkleri zaman yere 
inince lnglıtere Kralı Corcu, sahada 
kendilerini bekler bulmuşlatıiır. Kral 
harekat odamıdan akınm seyrlnl, tel 
sızle telefon konu§mal&rınr takip et 
mJşUr. 

Salı gecesi Kile yapılan akında bü. 
yilk yangmlar çıkmıgtır. lsveç rapor 
tarı, Norveçte 'J'rondbaymm bombar • 

(Devamı Sn. 2 Sü. 2 de) 

Alman T ebBği 
Alman 

tayyareleri 
ovyet cet· he gerı. 

ıerını bombalımıya 
devam ediyor 

<ra:ısı 2 pridc) 

Resim, tanklann rarpı~maırmı gö~terl yor 

Birrr.anyada 
Japonlar mühin1 
yerler ete geçirdi 

Birmanya levazım hattının 

mühim bir merkezi olan 

Lahio işgal 
edıldi 

Hitler Musolini 
İsmi tasrih edilmiyen 

bir yerde 

Buıuşup 
görüştüıer 

Trent.o, SO (A.A.) - Badio 
Durhe: 

Mussoli:ı.i ve Hitler lstni tasrJı 
ed'lmeyen bir mevki de bul~µş-

1 
Çun!dng, so (A.A.J - Japon kuv _ lardrr. Hariciye ruızın kont Ciano, 

1 
veUertn!n Blrmnnyııda Lııshlonun ke- görüşmede );ınzrr bulunm~tın-. 

CEPHELERDE O URUM ~~~~!ı;leıine vardı klan resmeJı ri[:m:~!°/~!~~;n~~: ~~= 
(füvamı Sa. 2 Sii. 1 de) (Devamı Sa. 2 Sü. 2 de) 

Hava harplerinin heoeti nedir? k . 
Son gUnl ......... du-an - ' daki çamu.~nn kalkma& akahlnd• An a r a ı I k u a ha r at ya fiş 1 afi na 

aedlllr bir durgwıluk geçlrmektedlr. kara hıırekA.tmın ba§lamıısı ihUmelfne 

~k m:~=nh~:: :::ah~:; ~:~~:;:~:c~=·d~a~~~~uh:~: bu pazar baş 1an1 yor 
malıimat vermemekte ve çok kısa lablleeeğini kaydetmiş, buna mukabil, 
tebllğler negrederek kayda değer bir mihverin Akdcnizde, Süvey~e doğru K • • • 
inldp.f olma4ığmı bclirlpıektedlrler. genişlemek için bir taarruza te§ebbUs oşacak atları bıldırıyoruz 
Alman tebliğleri de kara ,harek!ltın· edebUeceğinl kaydetml§Uk. Bu ihtlmııl 
dan ziyade, hava hareka.tmın neUce. bugünOlfll harpte Süvcyşin taşıdığı 

ıerlnl blldlrmektealrler. ehmnmiyet dUgUnülerck Ueri sUrüleb!. 
İlkbahar taarruzu ne oldu?. Ne va.. lir. Dün geıcıı fki ajana haberi. ge. 

kit ba§lıyacak?. Birkaç gün önce, rek Akdeniz ve gerek Libyada mut. 
gene bu atltunlarcla harekAt a&luı.sm- (Devamı Sa. 2 Sü. 1 de) 

VllAyetıerlfe ve ""ebrlmlzde bu ko,n .. 
ıarın btletierl satııacalı 



~ ------ VA KIT 1 - 5 - 194'.'? 

Rar:ııa bugün 
gellgor 

Yaan • Balgar 
hududu ızerlnde 

Merkez Bankasının 
ıaaliyet raporu At yarışları ~---------------------------------------------. 

Çırağaa sarayı Anbn, SO (Vüıt nmhalıht.D
( Ba.."I tarafı 1 inci sayfada) den) - 3 maym pezıır gQni1 yapı. 

Edime, 30 (A.A.) - Roman
yanın H.a pid kulübü oyuneula
rrn<lan miıt~ekh"'il sporcu grupu 

5.000 
Yunanh 

Ankara., so (A.A) - BugUn yıllık. lacak A:nkıı.ra i.lldıehar at ya.nşlan 
topla.n.tIBml ya.pm.ı§ ol&n Türkiye COm programını bildiriyorum.. 
~t meı·kez baDkUt idare mecllsl Birinci laışlı yeıu1er Jtoo:ı-ı iç I Odun ve kömür deposu 

menıleketimizde maç yapmak ü-

:~e~~;c~~e!c:;::!ee~~-bula Alman ve Bulgarla· 
raponınd.3. cihan para. dul'Um.U. ~ yaşında yerli ya.nm kan İngilb _... 
leketim.IZce geınel durum, m.emleketL kcık ve dDşi. ta.y1ar arasındadır. İk· 
mi.ziiı başlıca istihsal hareketleri, dö- ramiye ııtrmclye 180, .idnciye ~. 
vı.z ve kleri.Dg durumu, para ye ser - ';lç'll.n~ 20~ Mceafe 1000 metro
ma.ye piyasası şöyle iza.h edilmekte... dir. Ya.rrşa işti:ralt edecek atlar: 

mu oluyor? 

Ce~· elerde daram 1 ra taarruz ediyor 
f ,, ıar / 1 111 • •cıı,tr111<>1 

tcfiklcrln çok kuvvetlendiklerinl b!L 
dırlyor. :UUttcfik menbalardan veri
len bu haberlere göre. Akdenl.zde A. 
merika !ilcsu M:ılta mUdafaasmda 
mühim rol oynıyacnktır. Libya.da A. 
merilta tayyareleri. bir blok teşkil e
decek kad&r m1:bzuldUr ve bu cephe. 
deki müttefik tayyareler her bakım
dan mihver tayyarelerine üstün bu
lun:maktadrr. Bu haberlerin neşredlL 
mest, bir bakıma göre mihvere cevap 
teşkil eder. 

Londrıı, SO (A.A.) - Londradaki 
Elen hUlcO.met ına.lıfillerlnden öğre. 

nildiğinc göre, beş bin Elen vat.an. 
perveri, Yunan - Bulgar hududu Uze. 
rinde Radop dağlarında Alman ve 
Bulgarlara. taarruz etmektedir. Bu 
taarruzıar birçok kara nı demir yolu 
kafilelerine tevcih edilmi!I ve SelA.nlk 
doğusundaki yegA.ne demir yolu Qze.. 

rinde Alman askerleri taşıyan bl.T tren 

dir: f.sma.il Başk&nm Pınan 3 1811D-
Cihan para durumu: da 56 kilo De. 
Harp ha.linin doğurduğu ihtiyaçlar Yalı Yal.mnı PdıJnam 3 ,..n-

kar§I.Smda vergi ve JBtikraz meanıb&- da 56 kilo De. 
ı.an kAfl gelmemekt.e ve hemen bütan Suat Ka.r:ı.omnıanm Bilf.loğlem 3 

Bekdi)"e emrine verilen 2 mil
ym lira ve aynca kon.aca.k 500 
bin lira ile iki buçuk milyon lira 
sennayeli bir (yakacak ofisi) ku 
nıl&cağt yıı.zılnuştı. Haber aldı
ğımıza göre Ofis emrine tahsis 
edilecek bu para ile şehrimize ge-

tirileoek <4lun kömür için 
taş veya Ortaköy taraflann 
depo vazifesini görecek bü 
bir bina aranmaktadır Bu bi 
nın Çirağan sarayı olacağı 
lenmektedir. 

--~--------------~-------.ı 

tahrip olunmuştur. 

-----~o--------

memıaketlerde teda.vtll hacmi de art. ya..'Jfllda. 56 kilo ile. 
maktan h&li kalmamaktadJr. Su&t Karaomnamn Soydııım 3 

194-0 aeııe.linde Belga.n.m da aıtm er yaşrnda 54,5 Jdlıo ile koşacaık. 
sa.anıdan ayrılmasiyle dünyada ba. mi.. İkhıcl k()§Q rağbet kotaA: 
yan. bagtI hiçbir para.nD1 kaJmadlgı ÜÇ yaşm.da .he.1i8 kan Arap el'--

malQmdur. Milletler cemiyeti bUlten.. keık ve dişi taylar s:re..smda, mea
ıertne gOı-e 9il seneai gayesinde ııer- fe 1000 metre ikramiıye birinciye 
bMt d6Yiz olarak ancak İsviçre Fran... 180, ikinc~ye 55, üçünciiye 20 lir&. 

Oniversitenin sözlü imtihan 
günleri trsbit sdildi 

Lord Diverbnık'un Amerika.da. ikin
ci cephe hakkmdakl beyanatının !n. 
plterede benim.Benmemesi manidar
~rr. Fakat bu hUlJUsta bir mUtalea 
:feniz olur. İngilizler, bugün bir cep. 
hl! ~akbuı z.lya.de, dalga halinde tay 
,,areıerle hllcumlar yo.pınak yolunu 
~r. Alm.a.nlann da misille. 
me h&reketine geçtikleri ~len haber
ı..dan a.nlQ§ılıyor. 

Bu bava alanıarmm çok şiddetli oL 
dılta, iki ta.rat menbala.rmdan da te· 
l'k edllmekt.edır. ~erin bu ha.. 
tııİliııt1, lkmet cephe açmak için Sov. 
~ vaı:lyetıertne bir cevabı mı
dır, yoksa b1r ihraç hareketine hazır. 
llllı: 11111 T. ~u. zaman gösterecektir. 
PwıU!ktıe harp bir dön1lm noktasına 

dotm gitmektedir. Ja.ponla.mı Blr
IDaQJ"* cepbemnde kat'l bir netice a.L 
u.dau &;y.Lkı. veya Hindistan ve A... 
.....taıalya üzerinde teşebbüs yapmıya 
eaı1starnu, b6§ka bir yazımızda işaret 
etm:1ftlk. Blrm&nya durumu Lashio' _ 
DDll zaıptmda.n .!Onra çok nazikleşmlr
ttır. ÇinUlerin gaddarane mukavemet:.. 
Jemlıe ratmen Japon tazyiki .kınlma.. 
m&f*n'. Maamafih, Çinliler Japonları 
bir mDd(let dl\ba meşgul. edebllirler, 
JapoD)ar Birme.nyade. muzaffer olur
larm diğer cephe~rde Seyıl!.n veya 
Avu.wtralyatla harekete geçe.bilirler. 
Birma.nya harbi devam ederken f,xal 
edilmi§ bulunan Adalar da Japonların 
~cell günclüz.JU hazırlaımıakta olduk.. 
:an muhakkak ııayıla.blllr. lşte a.ııtl 

ıddetıi harp bundan sonra başha.ya
ıı.ktll', • 

Birmaayada 
(Baş tarafı 1 ınci saııfada) 

Londra, 30 (A.A.) - Birmanyada 
~pon nerı hareketine nasıl ka.rvı ko. 

nncağl bHinm!yor. Japonlar çok ça _ 
buk hareket ediyorlar. Yeni Delhiden 
bildirildiğine göre Lashlo Japonlar 
taratmdıuı bombardıman ed.Qnıl§tir. 

~.ebir alevler içindedir. 
MADAM ÇANKAYŞEK BlRMA.N

YAYA GİDİYOR 
Çonldng SO (A.A.) - Madam Çay

kanek Birmanyada. çarp~n Çin kı. 
talarma. meta.net telkin etmek ve 150 
btn rubye para. dağrt.m.ak Uzıere Bir _ 
manyaya gitmeğe karar verm.tgtir, 
Btr9ok Çinli Buda rahibi Birmanyaya 

~-
• Çanking, 30 (A.A.) - Lash.i
enuıı Japonlar tara.fmdan zaptı
m k&j'deıden tebliğ-de her iki ta
r.atm da ağrr ka) ıplara uğradığı 
tasriı edilmektedir 

L88bro dolaylarmda muhare
beler devam etmektedir 

100 Alman tayyaresi 
'(Baş tarnfı 1 ınc1 scııJfada) 

dımanmt en ağır akın diye tavsif edi
yor. İngiliz dahillye nazın M'«i1!ıoı1ı, 

tarihi blnalann tahribi hakkmdald 
Alman feryadından babiBle dmDl§Ör 

ki: 

p, pman Amerika birleşik devletleri Ali Ersa.mn Riıı:ı.Oi 3 yaşında 56 
dolai-ı, Portekiz Esküdasu, Peru Sol'U kilo ile. 
Imba Geza'au ve Irak Dln&rı ltalmıf- İsmail Başk:ar..ın Sa.nsesi 3 yqm-
b:r. da 56 kilo ile. 

1941 ytlmm siya.st ve askert ol&y. Mustafa Bayramm Can'ı 3 ya-
lıı.rı nakdl alanlarda da. derin lntibL şm.da M kilo ile. 
lar vücuda getlrmi§'t.ir. Letooyanm Zeki SeTtolun Mihracesi 3 yqm-
Zollat'ı Lituanyanm Lit&'m El. da 56 kilo ile. 
tonyanın Kuron'u, Yugoslavyanm DL Zeki Sert.olun Seyyaresi 3 yaşm-

"İngilterede sayısız tarihi ft.bidelertn narı sene zartmda. ölmüşlerdir. Par- dA M,5 kilo fl.e. 
tahribinden dolayı Alma.nlar alenen çala.nan Yugoslavyanın bir kuran top Hulfısi Sanda.lc·ınm Sunan S ya.-
haz beyan etmişlerdi. Blz böbürletııme t H: de. "'" 5 Lı•- ,. ~~-AA,,..._ ra.kl.annda Sırp Dinıı.rı ve HırYa. :u_ ıım ""'• a.ııau .i:.ı.e ~ ....... 
ğe .ııebeb görmüyoruz. Fa.kat naziznı!n n&BI adiyle 1k1 vahidi nakd1 doğmtı§.. tiçüncü koşu Çakal koşasa: 
mundar kam atılıncaya. kadar Alman tur. Atman markı, İtalyan lireti, Rus Dört ve da.ha. yukarı yaştaiki Ha-
milleti çekecektir. Ruble.111, :Ma.c&r PengQsll, Bul.ga.t' Le- lis kan arap a.t ve kmra!klan a.ra-

Londrn., SO (A.A.) :- Bl.r lsvıeçli, va.sı, men.sup oldukları devleUerln 1.§. amda. m~e 1600 metre. 1ıı:rami
lnglliz tayyareleri ta.rafmda.n 9 gece gali &ltmdaki memleketlerde tedavW Ye birinciye 180, ikinciye 55, üçün
a.rke. arkaya bombardmıan edllen Al- sa1lalarmı az çok genişle~ bulun· cüye 20 ıra. Döı:t yaşmdaki1er 58 
manyanın Bo.ltık sahilindeki Rostok kil -... A-'-- •"•~n- .. _ .. maktadırlar. o, ·~ ve un.ı.m. .1"""""'~ yaş~i-
ı;ehrtnden tsveçe gelmiştir. Bu Z&t, Dllnyada attın istnısa.ll aon aeneıe. ler 60 kilo ile koşacaktır. 
bombardımanm fevkalade dehşet u • · re anı aeyı1ni takip etmekte deYam Düna.r Gonda.ym Tomurcuğu 6 
yandmlrtmı .CS)'1emlftir. tık gece hı.. edl,,.aır. 1940 da. tstanbul 1.260 tan ile yqmda 60 !kilo ile, 
gill.zler Almanlım tama.men gatıı av. bundan eTI'6lki amrı.ar ve devirler ı.s_ Muammer Mudunun Borası: 6 ya.. 
lallll§lal'dn'. Bombalar tehlike ~ti tlhsal1er1Dbı en bllyWt senelik rakka- şmda 60 kilo ne_ 
verilmeden po.tıaınq, ~ doğu tst.M. mım ~ ediyordu. 19.u yıl.mm ıa • N'ryazi Kurta.ym Bor.ılamlu 6 ya-
yonunda.ki mflhlmmat depola.rmm Te tib88ll lçin elde mevcut en son tahm1ıı §lllda 60 ıcao. ile. 
mUblmmat dolu va.gonla.rm ln!ll!kla- lerde, lbu sene ıst:l.hs&llerinin hiç de- !sma.iJ. HaJdı:ı TPınemıı. Sarfa&: 
rlle saatlerce sarsılınI§br. Tersanele - ğüse geçen yıldan daha apfı olma _ 5 ya.,uı.ds 601d3o ile koşacakt:Jr. 
re birçok !sa.betler olmuftur. NeptUn dığmı: bildl'ımektedir. Dördttnett kO§Q K~rea. Jromma: 
tersanesi hemen ta.ms.men ortadan handikap. 

Üniversitede maymm 27 si:nde 
be.şlaya.calt olan imtihanlar hazi
ranm 30 tıneu çarşamba günü bi
tirı1miş ola.caktır. 

Hukuik ve iiktısat fakültelerinin 
sıiYLlll imtiha.n gilnleri de tesbı.t e
dilmiş bub.ıunaktadır. 

Buna göre hukuk fakültesi bi
rinci ve üçüncü sımflan 17 hazi-

Maden kömürü 
naklinde yeni tarife 

Limanlar a.rasmda ınaden kömUrll 
nakletme işinin tonaj ve mesafe esa.. 
aıııa bağlanması hakkında bir karar 
neşredil~ktlr. Buna göre §imdiye ka. 
dar olduğu gibi ton başına. değil, da.
ha. A.dllaııe olarak muhtelit tonajdaki 
gemilere muhtelit fiyaUar tesbit edile. 
cekt1r. 4 bin ve daha. yukan tonluk 
gemilerde ton ba§ma 200, bin tondan 
~ gemiler de 22Q kun:J§ almacak· 
b:r. 

Bu n1sbet, tonaj bUyUdUkçe mas. 
rabn azaldığmı g~st:erm.ektedlr. 

- Radyo pzet.eıd --kalıam.,tır. M&:iJlelLettuıbA Gmel Daram: Uç ve d.ııha yu:1ı:ım haBs kan ln-
Roetok ha.lla y&km ~ere kaçıq Harp sabalan memleketimizin ka. giliz &t ve ~ melıau&- Kızllay umumi meclisinin 

tır. Şe0hirden enkaz kaldml.ıyor. Bura. pılann& ~ bulmıduğunda.n ge- tur. Meea.feai 1600 metre. 1Jmmıi.. il k 1 1 
ya seyahat ya.mk edilmiştir. Kolon - nel duruJJl bu vaziyetten müteııs1r ol. ye birinciye 275 liradan maada du- yı 1 top an ısı 
yaya yapılan son akın da. Alman ba.1- maktadır. huJ;yeler meıcm:an, ikinc_iye 55, il- (Bq tarafı 1 inci sa"JJfada) 
kmtıı ma.M11ya.tmı 8&11JlllI§tır. VIllyeOerlmlzde evvelce 11An edil '" ;;üncüye .20 llradrr. Burs& mebwru Osman Şevki tnu • 

Lonc!ra, SO (A.A.) - Resmen bil- mtı, buhınsn örft ld&re sene zarfmda Ahmet Atma.mn Koca'sr 5 yaşm. 4ğ, dlkkatle okuduğu raporda, son 
Hdlrtyor: uzatıtmqı, ~ ve sıılr ~ da. 65 kilo if!ıe. yılm faallfeU OZerlnde tenkit edile • 

Dftn gece İııgfHz hava ktınetlertne nMtm ke-.tetlni hatlfletme:ıı: lçtın ted. Doktor Sencrotmı Kor:ırlsarjz 7 oek hiçbl.ı' nokta buluru:nadığxnı ve 
menımp ~reler taratmdan yapxlan birler abmmştır. SUA.h altındaki ~ - ya.'Şmda 60 kı1o ile. Kı:zılaym dalma temiz ellerde bulmı -
taarruz hakkmdald Dk habııırler, Pa. nemli mlkdarda. efrat 19U yı1ml 1atib. Cahit Apa.yık'm Alişanlı: 3 yaşın- duğunu görmekle iftihar duyduğunu 
ı1a ya.kmmda ta)'11Lt'e motartm imal alde!ı uzak ~iştir. Memlekette da 58 kı1o ile. , söyıemış, bundan sonra yapılan yar. 
ec!en,fabrikalara yapılan bu taamı.. stral, Ucart. .ııma!. malt ve nakdi tJtt.. Ahmet .Atm.s.nın Kara.biberi 3 dımlan birer birer tetklk ederek Tllrk 
zmı çok temrtt olduğunu gl)steırmekte. ttln ..ııaıar gmııal durumuıı dıofmdu- :,."8ŞIDıdıa 55 kilo ile, Km:Iaymm dUnya ölçUsUndekl hizmet 
dır. ta ~tıklen derece derece 4v1m&k- İlh&mi Aytaçm Heybe!Ml 3 ya- lerfnl §11kranla anınış ve sl5zlerl.n1 u. 
Düşman ha.va ala.nlarma da hnı;ıa. • tıı.dtrlar. Stokıar ualmI§. idbalAt A şmda 52 kilo ile. mumt merkerz: ~yetin! tebrik ve yeni. 

lama taarruzı.an yapılmıştır. ~ve hayat pa.halılrğğı &ı1:m1'br. BePıci k°'11 Sllltin Jm§qsu: sine muvattakiyet dllelaertyle bltır • 
Doğu İngiltered.e Norvik dün gece Buna ka.1'§1 h1lldlmet gereken tec:ndr' DOrt ve <hım yun.n yaşta ve bu mi§tir. 

yeniden boınbaıanm~tır. Birçok dUş - len almı§, blltlh\ ıstııuml, tst:llılA.k, tı:ı.. koşuya gelinceye ik:adar llm.zançlan MUteak:H>en Afyon mebusu Berç 
man bomba tayyareleri ciddi hasara. kL-sam ve tedaTill eahal&n ör.erinde yekfrnu 4000 lirayı doldurmayan Türker lllS.z ala.rak bu uh1 ceıııtyete 
uğram1'1sa. da, tahrip edildiklerine kontrolünU, durumun lca.plarma göre, ycırli yanın kan !ngiıliz at ve kts- mensup olmayı ve onun hlzmetinde 
dair henUz t.eylt edilmiş bir haber yok kuvvetıendiıunlştir. BUtUn tedbirler aa ıakla.n a.ra.smda., mesa:fe 1600 met- bulunmayı: kendlııd. ıçın bl.ı' ıttlba.r ae
tur. yes!nde, yukarıda bildirilen gllçlUkle. re. İkram.iye birinciye 180, ikinci- bebl 11a.yarak balkmuzm Kızılaya 

Berlln, SO (A,A.) - Alman baı,ku. re rağmen z:ıraattmiz orduyu ve ha.1- ~oe 55. üçüncüye 20 lil'adtt. yaptığı ya.rdımlan şükranla karşıla. _ 
mandanlrğınm bildirdiğine göre, tn _ la bes!~§, sarıayüml.z ve tica.retimJz Mehmet Ataık'rn Yavuzu 5 ya- mrş ve a.za aayrsmm arttırımuı için 
giliz av uçaklan teşkillerinin dün şL yine ordunun ve halkın diğer ihtiyaç. !Fllda 60 kilo ile. ne lA.znnsa yaptlmaSJnı temenni et _ 
maıt Fransa. kıyıları 1lzerlne yapma.- larmı karşılaya.bilmiştir. P"ı.reoo HaHmin Şehnazı 5 yqm- mtş ve sözlerini Kızılay idarecilerine 
ğa. teşebbüs ettikleri bir akında, Al • Meımlekettmlzln başlıca lsttheal ha· da 58,5 kilıo ile koşacaklardır. te§ekkUrle bltlrmiştir. 
man avcııan, 6 Splttlre dtlJUrm.Uı,ıler. reketlert: VUiyetlerde bhet satışı Bunu müteakip Kızılay cemiyeti re. 
dlr. Ziraat: lıleınlffktlmlzin ztra.at ha. Haber aldığımıza göre, Ankara• isi İstanbul mebusu Ali Rana Tarhan 

İngiliz hava kuvvetlerinin evvelki yatı üzerinde nıalıı8u8 bir tesir bıra.k. da başlcya.n ve 8 hafta devam e• hatiplerin teşvik edici 8tlzlerlne teşek 
gece ka.ybettlği kayıplar, alman son mıyacak kadar mevzU mahiyette kal- decek olan ilkbahar at yarışlarmm kürden sonra ileri ırllrUlen bazı te • 
haberlere göre, • U Stirling ve HalL mo.k Uzere kuraklık gibi her eene gö. büyük bir rağbet kazanacağım mennllere cevaplar vermiş ve bu ara· 
faks tipinde dört motörlü bomba uça_ ruıen tabii hA.d.iseler sarfına.zar edi • f;imdiye ka.da:r yapılan yarrş1ara da memleketin umumt ılhhat durumu 
tr olmak Uzere 26 bomba uçağın& çık lirse 1941 ıronesı de fena geçmemiştir. ~österilen alfilcadan anlıyan 8tad. 
mış bulunmaktadır. Il'' Endüstri ve madenler: Memleketin yom ve ııipodrom mlidtirlilğü bu ----0----

,Alman tebl f tı 
ÇlN MUZAFFEın.h'ETl 
Nevyor1<:, 30 (A.A.) - Çun

llinğdım. alman ve radyo vaıtasi.
lt Dl!lfr'edüen bit" habere göre, 
lic»•mn ~etinin cenubunda 
brlm>aıı Çin kııvvetleri son iki 
ıaı.e zarlmda /bu !bölgede Japon. 
hır ~ yapılan en kuv
~ tazyik olduğu söylenen ile
ri. baR.b\tı geri püskürtülmekie 
~ l:ıiır JlJUl&lf:feriyet kazann.ış
-=,, 

Berlin, 30 (A.A.) - Alman or
dulan baş komuta.nlığrıu:n tebli
ği Doğu <ıephesinin merkez ve 
şimal lresimlerinde, taarruz ha
reketlerimizve hOOuım krtalarımı
zm savaşları muvaffakıyetle ba
prılmıştır. Düşmanın niinferit 
hafif taarruzları püskıürtillmüş· 
tür. 

endustri durumu da cihan harbinin yarışlardaki müşterek bt:ı.hislere 
tesiri aıtmdadır. Bununla beraber 1kJn menı1dılann diğc-r bUyUk şehirler
ci kAğıt !a.brikaaının, ltaolin fabrika. den de i!)tirak ede':rilmeleri için ba 
smm, Sivaıı çimento tabrilı:alarmm ku zr tertibat a.lmaJt:la meşguidUr. Bu 
rulma8ı lf.lert de ilerlemektedir. Belli yanşla:rın programlan her cuma 
ba§lı madenlerimizden krom ve demir g(hıü n~şredilccC"k, Ve alakadarlar 
lstlhsalltı blr yıl önceye ne.zaran az.. bn Pl'Ogra.m]ar V'BSltas:ile o hafta 
dJr. Linyit - ibeJar 1stih8al! lyl:dir. pazar gihıll yaprlaca.k koşu1arm 

Ticaret: H.arp dola}'Wlyle deııiz.lerde ~ 'bah:l3lerhıe bulund\ıktan 
aeyrtıseter güÇl~. Avrupa De ka §ehirdeıı i.~imk cdeobllecek1erdir 
radan olan tıcaretfmiz de Balkanlarda Bllytik v.Myetlerde bı1et sa.~ı
"V'Ukubu.18n harp dolayfsiyle eekteye n:ı ancak ikinci koşudan itibaren 

i!e pek yakmdan a.lAkau olan k1nln 
meselesi Uzerinde rıırarla durmuş ve 
Kızılayın üzerinde bulunan bu lı,i mu. 
vaffaklyete erl§tirmek için her çare
ye ba§Vllrulmuş ve bazı yerlerden u. 
mitli cevaplar almml§ olduğunu söy. 
lemJştfr. 

Rapor llııerlnde Azaya etraflr bllgi 
veren Al1 Rana Tarhaıı'dau aonra Ko-
caell mebusu Sa.lA.h Yargı, Kırşehir 

murahham MUtlt, Krzı:ıaya yapıla.n ba 
ğışlardan mahallinde istlfade edilmesi 
hususunda mUt&lealarıru, Manisa me. 
busa Faik Kurt~lu da bllhasıı& ki • 
n1n ttıt1yaeı Umr!nde dU§O.ndUklerinl 
~yiemi§lerdlr. 

~. Bununla bera.ber durum başla.na'bı:1eceıkıtir, 
940 yılm• nazaran 941 de daha mUsa

ro...n çarşamba, ikinci sınıf 20 c 
mart~i. dördUndl Simf 15 p 
te9i günleri eözlii iım.tihanla.ra ba 
:ayacak ar. 

lktrnat fa.kültt6inin mıtihanl 
26 mayısta başlayaca.k ve 30 
!:,itecek olan eleme imtihanlarm 
rla.n sonra birinci ve ikınci 
eleme nıahlyctide olmayan d.iğ 
ya.ztlt imtibanlarma 15 haz:ran 
'ü~cil ve dördüncü smiflannki 
~ 10 he.ziran.da be.şlanacaJı:tır. 

Sözlli imtihanJa.ra. 16 haziran 
başlanacak bugUn UçUncU ve d 
nilncU sını:f'lar, 18 inde ikinci Ve i 
smda da birinci sm:flar imtılıan 
dfü~cektir. 

"İnkrlap tarihi ve Türlrlye · 
huriyeti rejimi dersleri,, fmt:ınal 
lan da 18 hazl.ra:nda başlayacak 

ıs haziranda t1b fa.kUiıtcs 
d:şçl mektebi 22 sinde de h 
ikttsa.t, fen ve edebiyat fakültel 
rinin imtihan.Ja.n yapılacaktrr. 

Rus- Alman 
tarlbl 

(B(l,!J taraftı 1 inci sayfada 
Bunun üzerine Gorçakot 

liuden yazdıjı bir ılirktllerde 
su1hun temin o1undafuna bil 
yorda. O \rakit A lmaqyanın 
tehdidinden Fn.nsanm Rus 
;vesi sayeSinde 1mrtuldoğa 
ti ha.ını olda. Bİ8mal'k ba hil.d" 
nin Goıçakof tarafmdan 
fa aleyhine hazrrlannuş blr en 
ka mahsu1ti olduğunu söyledi; 
binde Gorçakof'a karşı derin ~ 
kin beffledi. A.bnaıı Başvekili, G<l 
ça.kof ta.ra.fmda.n oynanan oyuj 
&oııradan Ayast:afanos muahed 
Dhı b<mılma.sı için İngiltere 
fmdan yapılan ~bbilsti 
mak snretlle cevap ..erdi. 

Fakat hi.diseler iyi tahlil e(J 

Urse şu neticeye w.nhr: Go 
-- BJ8ma.rk devrinde AJmanya 
Rusyayı slyasetÇe çarpı~Ura.n ş 
zahirde şah!li ihtiraslar ise de 
kikattc bu iki devletin Avro 
ki dul'U.mudur. 

AhnanyB Rasyaya haya.ti der 
de ehemmiyeti olan doğa Av 
ı>astnın mahsuldar t.oprak1ann 
kendisini mahrum eden bir has 
gözU De bakıyor; Rusya Alman 
yı kencllslnin tenefftltl ciha.ıı 
mek olan Baltık denldıd tıka 
bil' <lü~man diye t.elikki cdly 
Rusya kal'l<ıııadıkça. Almanya 
A nupadalJ nüfuzu daima parçı:. 
nır. A1manya Avrupa ortacımda 1 
kim bir kuwet olduk!:& da Ruı;ı 
nm rlaima A vrupada. bl.rlnrl de. 
cede bir <lc\'Jet rolü oynaması i 
kansız olur. 

Na.•nl ki Almanya bu ılefa l 
harbinin başlangıcmda tngılt 
ve Fransadan R~yayı ayırmak i 
bu devletle anla'1Ul_ştı. Bu ani 
om pahasına olarak mtıer Stııl 
Lehistıı.nm ya.nsmı verdi. 

Flnlan.dfya taammına kü~ 
Baltık nıeml~etleıinln ~·e Be 
rabyanın i~ göz yumdu. 

Fakat Almanya Rasyanm ü~ 
paktı tasvip etmemekte 19..;_r 
mekle ber.ıber Bu1garistaoda Dalya Kralı 

(Baı tarafı 1 inci .~a11fnda) 
.,...., so (A..A..') - Röyter: 

&va kuvvetrerimizin gerile· 
rindeki münakale ve demir yol
larına yaptı!kla.n taarruzlar so
nunda Sovyetler, müteharrik mal 
reme 'bakımından !hissedilir !ka -
yıplara. uğra.nuşlardır. 

itttr. 

Döviz ve kli.rlng durumu: 
icra VekilJeri Heyeti 

toplandı 

Yemden ~ alan cemiyet relsl ve 
t.ta.nba1 mebusu Ali Rana Tarhan, 
bu mOtale& n teme!ınnere de cevap. 
Iar verdikten 80nr& mnumı merkez !. 

Yugoslavyadaki t.e-,ebbilslerln 

~ buhnmmm be.ş göetermek 1L 
- ~ hakkmda.ki haberlere da.
lr Lıcıadı'8da ~at yoktur. !talya_ 
da ~ubJw:luk varsa da, bunun ls
Jllll mıı2ı:l.yet1ni alacağm.I gösteren a • 
~yoktur. 

Rom&, IO (A.A.) - SalA.hiyetli mah 
f'ilhr Dalyan myasElttnde değişiklik 
lydr1rrnda yabancı memleketlerde çr • 
kim pyiaları gülünç telr.kki ediyor. 

Bitter • Masollnl 
1940 ~ ~vtz durumunda gö 

rillen alah 1941 aeııestnde de devam 
et:mi§ ve aerbeırt: dBvtz mevcutla.nmız 
da: 17.500.000 lira gibi mühim bir ar. 

(Bastara/ı 1 lnct myfada), trş olmw,ıtur. 
ferit bir sulh için müzakerelerde Buna mt\'vazi olarak ha.rlçtıeki altm 
bulunmak üzere ltalyanıla.rm sözde larmuz da. yeni ya.ptr~rz 1,84~ kilo. 
gayretler sarfettiği hakkmda şayi- luk mübayaat neticesinde 2.595.000 
alar yaymaktadırlar. Stefa.ni aja.:run lira artmıştır. 
bu şayialarla manalı ola.raık şu cL Serbest döviz vazlyetımizde hA..sil 
heti müşahade eder ki bunlar, ken• olan bu gelişme sayesinde memlekett-

i 
eli muvaffakıyctsi.zliklerini bu su- miz için ehemmiyetli olan ldhatA.t mad 

1 emeu ı.ı 1 retle örtmcğe çalışan İngiltere ve delarlnln serbest dövizle idhall mUm. 
f Amer;kanın hakiki niyetlerini gİ:l• lttin olmuş ve bu mallar için idhalA.t 

------------- lemck maksadile yapılmış bir ma- tacirlerinin lüzumunda peşin tediyede 
(:Y-<ılcu nakliyatı) karmaşmasr- nevr"dır. Anglo • Sa.kson devletle. bulunmalarına. da mUsaade edilerek 

M lüzum görür müsünüz? ıinin şu ciheti anlama.lan gerek • ldha.lıı.t ~şvik ve teshil edilmiştir. 
Banuııı yer!ncle tür'kçemizin (yol- tir ki, İtalya, kendi hür teşebbilsü . IOiring hesaplarındaki borçla.rmıız 

eu t:ı.smmnları) bu maksadı dahıı ıle harbe girmiştir ve bugün her da mUhim bir tenezzın arzetmtş ve 
!Ok ya~ '*' halk tabirile an- zamankinden daha ziyade harbi 194.0 senesi sonuna nazaran harice 
Wr. clemokrasilcr'e .Yc•hll'liiiğin ve Bo! karrıı olan taahhUtlcrlmiz 17.200.000 

.DfRe <Tc?en taşmıa), (yolcu şevikliğin <1on teşkil etlikleri :t. lfra azalmıştır. 
ta,,.mma). demeli, (yo'cu nnkliyatl) 1 tiba<hı l;ı:axşı son zafere kadar g~ Pnm ve Sermaye piyasası: 
clemenıcJj 1 türmPğe azm<'tmiş bulunmaktadır. M<'mlekctte 11PT1e zıırtında mevduat 

Ankara, 30 (A.A) - lcra Veldlleti 
heyeti bugUn nat 15 de Bareka..ıette 
BS§VekU Dr. Refik Sayda.m'm rlyaııe_ 
tinde nı.uta.d t:oplantrSJIU ya.pmıvtır. 

mUtemadlyen yQk.selme gösterml§ .,e 
bu suretle sene başmda. on iki btiyük 
bankanın Utnum mevduatı 274 milyon 
lira iken sene sonunda. 314,8 milyon 
lirayı bulmuştur. Yalnız senenin nisan 
ve mayrs aylarında b:illtanla.rdaki as_ 
kert hareka.t esnasmda. bankalardan 
bir mikdar para çekilmlştlr, Fakat 
biJAhıre yine sükOn avdet ederek ev
velce çekilmiı,ı olan paralar tekrar 
bankalara geri gelml§ ve yti:kselmeğe 
doğru olan seyir devam eyieıni§tlı'. 

Bankalarm vadesiz veya kısa. va • 
deU mevduata verdikleri faiz !stan · 
bul ve lznıır gibi piyasalarda bir sene 
evvele nlsbetle düşUk olmuş, ikrazat. 
tan aradıkıan faizler ise değl.§memtş. 
Ur. 

zasmdan kıdem SJrasiyle yeıılleecek 
beş a.zanm. yerine, yeniden ha !eÇ11-
mesıne geçllml§ ve ittifakla Erzincan 
mebusu Sattet Ankan. Maliye vek!U 
Fuad Ağralt, Divanı ınuhasebat reisi 
Seyfi Oran, İzmir mebusu Rahmi Kö 
ken, Erztncan mebusu Mehmet Ali 
Apak eski Azalıklarda ipka edUml§. 
lerdlr. 

Bundan 90Dl'a umumi merkez he • 
yetine aeçllmi§ olan Edirne mebusu 
Dr. Fatma Mem1k, İzmir mebusu Şe. 
hime Yunus, ba.§vekA.let ml18tepn Ce. 
mal Ye~il'in seçimleri ta.edik ediıml§
tlr. 

T_etklk komisyonuna. Feridun Fikri, 
Kemal Turan ve KAzmı. Okyay eeçll. 
dikten ve umumt merkez heyeti ta • 
rafından yapılan bazı teklifler kabul 
edildikten soora Milli Şef İnönU'yc 

ve diğer bUyUklerlmize tazim ve bağ. 
lıhk telgraflan çekilmesine karar ve. 
rııerek toplantrya son verilmiştir. 

tuz meselesindeki taleplerine 
Slavhk vas~lle bütün merk 
ve cenubi A vrapaya şamil olan 
mellerine bakarak ergeç bu me 
lcketle çarpışmak mecburiyetin 
ka.laca.ğı kanaatine va.rmışhr. 
ııun için hiç bir anla~ma müzak 
resi a<'maj;ra bi1e liizum gömıe 
ıin Ru~ya üzerine ta&rnım •·
mi ;tir. Bu taarruzda BolşeviZ: 
nazizm rejimlerinin oynadığı 
<:oğrafi ve tarılıi Rus ve Aim 
rekabetini bir ideoloji çe~evesi 
de temsil etmiş olmaktan ibar 
tir. ASIM US 

Mahmud Paşa'dan seçmele ---------.................. . 
Bir p;iindti, s(ıy.l nıakbered 

eyledim müriır 
All\ al-i mürdedn ile lıi\.tr., 

münkesir 
- E-.Jac nerdcdir? diye soru 

ha tireden 
!\!is-i ~atla çıkıp dedi: - Esl: 

P~rdeılir· 





\'AKIT 1 • 5 • 1912 

Su··kast davac am tafsilat 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) varit olmadığını eöylemlş ve ifadelerin rin Süleymruı gibi cahil hir adamın 

,._ Abdumıhmanln SUleyı:uanı!an nrlh 9ldufuua lpret e<Mr:ek. aualler. ~zından değil, okuyup yazması o• 
su•l sormak lsUyordu. Evveli Abdıır. de tekrar edilen 1.fade ltısımlar.ının lan ve Tio fakU!tesinln dördüncU 
rahmand!ln öğrenmek it;tediklerinl .ı.ab:tları:.larJ okwınulsuun muvafık ola. eınrfmda !'>!r taiebe olan Abdürrah 
tK>yli?sin, birer birer cevapıarııu ala • catmı beyan et.ınl§Ur. A!abkeme b\I man gibi bi= münevver gencin ağ-
lım! dedi. talebi ;ycrlnOt ~örmllştlir. ıındnn çıkmssmm ve altına unza. 

PA \'L<W MEYDANA Çlli 4"J ! Gereğı dllfUnilldll Bu talep Q.bu• • mı koymuş olmas:nın bir kıymet 
Bu sırada Abclu1T8lıınannı avukatl edLldL 8 ıve 4. mart tarihli Abdurrah. ıf:ıde ettiğini söyledi ve: 

.Şakir Ziya, retse hitaben ŞUnlan söy. ınanUl ifadelerinin okunmll.ından ıon. - Bu falıi§ tarih hntası bell;i 
ledJ: r.ıı. bu ·sı.tRJJe.rin kendistne tevclblııe mnzur da göUlebilfrdi. AbdUrraJı • 

- Pavlo un yüz1ln0 göremlyorum. karar verllereJ< te!lılm kılındı. mnn ifadesinde tefrmieveJin so • 
Takdir edenılnlz ki blr mıı.munun yil· ZaDıt okundu, Abdurnhmanm 3 nunda veya ba..cmda demiyor, ey· 
~U görmenin ve onu takip eyleme. ınArt lJ>t2 ı.nrShll ttadeli ile 4 marr lül nyında diyor. Yani arada iki 
nin fllydıısı bl\yUktUr. Emir buYIJraa. tarfbli itadeıi arNmdaki mübayeuet ay gib1 b!r fark va.rrtrr. Bu f a.rlt da 
nız da oturduğu sUtuı:ıun ark&smdın aebeblnJ reis A.b4urrahmaııdan sordu: ihmal edilir bir ~ey değildir. 
meydana çıksa. ABJ>f)BB4mlA.N CE\."AP VEJUl'OH Bu Sirad:ı Kamilof ıı6z aldı, söy· 

Reis Pavıota ıı~rlye geçmesflıl ve - Ne diyorauıı, Abdl.lrrahman 1 Bu !jycceği .sözün bu sualle alfıkasma 
yerini değiştlrmeıı!.n! ıöy1edl. Pavlof, lbı.~nde ömerln Ankaraya ııiçtıı gel· ·~aret c<'ierels:: 
Kornllofun yanına g~I. dıgtnl ~Ule~ billyordu. diyorsun - AbdUmıhman bjr ifadesin ~ 

IPA \'LOFUN 8UALLE&1 d!pr ıtadezıde tııe bilınlyoııım. diyor • de, Kornilof Pavlofu bana Uç ile 
Pavlot /\,bdurrabmana somıs.k ı.te. sun, hangisi doğru? teş kfmunuevvelde bir çarşamba 

<Ut1 nanert birer birer anı..ttı .,.., bu Abdurrthman: günü saut 1~ te tanıstırdı diyor. 
..ner tet-etımaıı va.trtMUe ı:nııbke • - Ben katı olarak b.r teJ eöyleme. Bu ifaded: Abdürrahmanm msge-
me)'!' arzedlldL dl.ı:u. HMlııeden eorıra, lmllll fikir et. le konuştuğunu göstermeye ktifi 
PaYloıhm ıruau.rt fWl]anh: mek aureuıe bunları dll§UndUm. ve ö. bir sebeptir. Btrrada da büyük bir 
;ı - 8 mart tarihli lfadeatnde .._t> • merin Ankaraya nlÇfn gfttıttm. SU • hata işlemiş oluyor. 
~ Omeriıı ~,n. gelme. t.,-manm bilip bllmed1Ainl ara,ttrarak Abdürrnlunan: 
--~ aöyledttı bMOf • ınart tahllltn Ue konUftum. - Ben bu tarihleri hiçbir za • 
baribU ı.lf~ bunun autJJJ tf&de Ömer heyecanlıydı, o gen onu Ka. mıuı kat'J bir §ekllde ifade etme
~ WJ ~medn Aolwran ne maksat ralUSye kadar t.,71 et.rnı,ttm. Ve bu dim. Bu tarihler kendi defterim
le ~ .habm:lu oidUIUDU be. 11Desele hakkmda kaU bU ,.Y diye. d-e yazılı 1eğUd.ir, O günlerde ben 
~ ~. ıBu ~naatı IMh mem.,. dedi. f'azlll heyecanhydnn. Şa§kl'n oir 
._. ! AbdurTabmaıun awkatı .cı zaıarak, haldeydim. l3u tarihleri söylC'rken 

a. mracıa ,A.~ M'Ulıa-- bir f&hld!.n bugQn verdıtt bir Ltadey. herhangi bir ya.nlışlrğa meydan 
ııJ ~ ~ otwdllklan ,..r le, yana vıereeetı bir ifade ara.sında vermi~ ola?ilhim, dedi. 
• ~ ~tuklanın söyle- daim& farklar tıulunacağuu, bunlara. Komilof Abdürrnhmangı bu ifa• 
4 ,,._...iımentn ~ 1J1ıuıt ~ rumd&kı tartan dalma ımttmlı:Un ola· desme cevap vererek: 
.,,,_ ~ .-. capı, bln..,..leyb bu gfbf teferruat - Ben de kırtasiyecilik yapa • 
~ı.ma---. Jt·m•lm ı.Men Uzerm~e dYrmt.Dm da ,zııaııasız olaca. caJı: değilim. Tarihte ufalt bir hata 

3'1iıİl111. amı liy~L o11lhilir. Fakat AbdUmı.hman 
Bmdılııı 80llra C"aYkıt m• Hp ..,. Bu µ~ Pavıota aıııatııdı. Pavım Komilof Pavlofu bar.a 3•5 bi • 

...._~: &Vllkata cırr.p vererek: ril-.cikAııun ~a günü saat 12 
J - ı IX*'.t tartbö w....., rJe Ab. - »ıı kf.dar .ıQrtlltU koııaran bir de tanJ'.)t ırdı demekle bir kat'iyet 

dwıııabman dedi kt: "8 Raııtan ~ • h&dleede ifadelerin mutlak surett.e ifadE' ediyor. Bugi'nkU ifadesinde 
~ ~ t11r~ 'blktı Rmu tanıyor" büiblrtnl tutmaaı lcap eder • Sordu. ise Abdümıhmım bugün tshmini 
4ı ~ ta..µ:Ql iıadeıılnde gene Bll"7- tll'l ttmr t.efemıat de8'JI, asıJdır, Ve olarak konuşmuş olduğunu, aldı 
mıımm ı.tepan.ı da ~ ~ ba mtlbayaet&eri.n davanm mahiyeti başında olm!ıdığmı ve daha birta· 
- da :tmtı etıftn 1 itlb&rlle büyük bir ehemmiyeti var • lmn sözlerle tarihler üzerinde ba· 

J - Abdwra.bma.ıı f mart '-'tlıU 1. drr. Bunlar psikolojik rnantıld MU • zt hatalar }"llpnnş olabileceğini 
tıldliıımde dedi ki: "~ofla NJ. .,.. !aria değil, maddi deli.ile ı.uaat eder,. ııi"iyliiyor Şimdi tekrar kendis.ine 
~ t.uftık.. HaJ1"*1 tıea 941 ...... AYUkat ee-rap verdi: &onıyorıırn. 13.ıına ~n ka.t'i bir li • 
~MwnGiria '1'n ıwt .. mdıa ~ - sız. Tllrk adliyeatnl temsil eden eanla söy:osin. Pavlofu kendj:ılle 

,8*9m. Bin.,_.. '*'1•1 ı . blılAl•l&r, ~t kelimeetıı!n ma • ne zaman ve nerede tanıştırdım. 
lıiıllle bll tanılftJıa "'9lde ı..ı mim- na.nı .,... bunlardan delil çık&rmUIDJ Abdürr.ıhmana bu cihet de eo • 
ıı.. ~r? ..,.at :,.ı ~rız. TenMU.l Aletinin ,ekli n:ldu. Abdilrrahman; 
~ b11 amıda ~,.., ~9ıe, ~ qpllUll mud&lı n. ıtelL .JAPON TAAURUZUNUN 

Plniota at1ratmııa t•ıı_._, ....... .. el4e edltmes.., RAŞI ADJ{jf GVNLmtnı1 
eW, ONda ne U1llDSk ~ MI'· -.ı ~ 1ldncl llUAle pPıdl: - Ha.frzıı.m dağmrktı. Şimdi de 
ıta\.e UJt.arda iblıllaMR. !ili.,.. 40rt -rt ~rthli ifadelertn pek iyt 'hatrrla.ımyorum. Ancak h!ı. 

4 - 4 mart tarftl'..._. ; ' ..MI> • ..,....wnııtan, iPavtot tarafından diselere <layn.nn:rak şöyle bir şey 
du:ıahmaın Sllle7JD1!1m:ı 1D&il9•~- blldh>Oiıı..t a..me utJ1t1ar okundu. söyliye'J;>illıim; J~on tanrn•ıunıuı 
a41er dola,....te1:ıa ı.e g1rmjf·Qtdıata. ._ ftl.1 'rriJl hlriııılnde Abdunab • lıa§ladıj;ı bir gijndü, .ı\(Elba Jnpoıı-
3C;'*· :ev ıa.dıMm" , .... o..~ ıw. ~ ~ tarltçe bilen lar Ruslara da taarruz eğecekler 

1,.._ ınj diye kendi ~ndiınc dil§ünü .. 
• ,,,..IUMdı+ c*->~ 4 ı•mn, • •· flllq'ı .. ylllffl, ,.,.,r Ua • Yordum. Bııgünl--=n bı..ı...:nde o • 

ıı. D'... '3lw :ıwreOen ~ 4liımPI- ....... Ja, •'1111•1 da ~ UAve .... .......,. 
tir.'? "81~ nuMs. gijrilşUJm. Katı bir Şey de-

l - Môw+''"""' ~ .,. • ı-. ,_tın ~- ileri n~ ,.ene mem~ imk4."l yoktur. 3 veya 5 Ka· 
•w."1aem~ ~rtllilll&gt Ni. '~&fla ~u. nunuevvel ~YI o gfin öyle 
,,_ walaldlırn g6,4..,.., ifade ~ çeyaben, Şi)tpypumm e3ylemistim. Fakat !}imdi ka.t1 o • 
*'it halde, llf'll 11m".ada't (~den, tllrlrçe bilen Ruı olan Jal"3.k btr s:y diyemem, dedi. Bu 
nM htlRmt. ~ taıtı~r ~., t~kıtu da e"81ce glzleırnlf otmam. if&de de Sovyet m&nunlara anin .. 
~ . .,+ • mıpıpıp ı tn'bepl. naı, "-Tfetıln Jrendieine smeymanm t.ıldı. Komitof ~ kalktı. Elle
~-ı '*'rtadeoOJddıiamdııa do. çatmnumr istediğini atsytıycrck bu ıiru bava\•a doğru kaldrmrak re. 
1ı'ri iN lıoe )'&!'dnn etmeıri lııomtt9ns.t- lleb4ıbtıen 8ülermaDm htepanı tanıma. jşc hltoboo: 
J9ı1e ka!ıilı teHf ohnadr~ıod8n bu ya. mmı da muhtemel 1'ulunduğunu, bunu - Bu nMtl orlurr Bir adam jyj 
a,..,tt nam tzah edeblJlr? lııeltdf 1ıeıDdtJılne lltlhraç ettıtını bll • hat.rrlamadıi;'l bir Şeyi 3 ve~ 5 ka 

& _ ~ tfadMiode ri5y. tltrdl.. ııunuevvel ÇS.l"Ş4Jllba gijnü saat 15 
~ gfbi kellıl)t ttkrinde olan U'ka. Vçllınetl llUaHa eenbı Abdurrahman de ifiye ruwl konu!ilJl'? 

ı;öyle diyor: 
- Bu mndclf men!ant mURlll>ili 

girişebilec:.-ği işler nelerdir? Bunu 
Jiitfen söyler mi5iııiz? 

Re.is ~a~rl Yoldaş: 
- Bu iş malum! İşte bavulları 

almak. getirmek. te1ôlim etmek gi.. 
bi işler, cevabnıı vel".di. Pavlof ro
ıse hitaben: 

- Abdürrahm.an evvelce 8ui • 
kastten bahsetti. Sonra bavulla.n 
alıp getirtmek i~ine girdi. Ne • 
dir? Süley.ı:nan.ıJl buradaki rom :ne
d ir. Bunu n.nl:ımn.k istiyorum. 
Abdürrahmıın, (bil.mıyorum) di

ye cevap verdi. Öteki ifadeJ!indc 
malütruıt verdiğ!ni :ilave eden Ab
darmhıruı.ıı buna "Silleymn.ııııı ce • 
vııp vermesi lfızımgelir,. dedi. Pav 
lof mukabele etti. (tfade Abdür
rahmarunclı. Onun söylemesi lA.ımı 
gelir) dedi. Reis Pavlofa: 
Klımawt SÖl'LE!\IJ<]K tÇtN 

İCBAR EDEMEl"İZ 
- Bilmiyor veya söylemek i.s· 

tcıniyor, Bız bura.da kimseyi söy • 
!etmek ıçin iCbar edemeyiz. 

Pe.vlof: 
- Bunları söylemek Abdümı.b• 

manm iıJinc gelı:njyor, dedi. 
Bundnn sonra ~inci suale gc -

çi:d1. Hu sunlde komünist olduğu. 
nu stsyliyen Abdürrnt.manm Troç. 
kist otan Niyaziye ynrdunmı na• 
sıJ izah edileceği soruluy9r ve bir 
komUnısUn bir Troçldstte nasıl be 
rnber çalışacağı Bğrcnllmek ıste • 
niliyordu. Bu suale cevaben Ab
d lirmhman: 

- Bavullarm teslimin.de veya 
Niyaziye gönderilme.si işinde be A 

nim h~bir rolüm yOktur. Bunlarm 
teslimi için Süleyıne.na herhangi 
bir şey söylemiş değfüm, dedL 

Pav.lof: 
- Sorduğum. VeY o değildir. 

Sorduğum sual bir komUnıstin bir 
'l'roçk.iste :ynrdmu.oı izsht.ır. O .za
man konıüniı;t olduğunu, s.öyllyen 
AbdUrrabm.an Troçltia diye tam • 
lan Ni~ye Il9&Sll )'IU'dlm eder? 

Rets: 
- .Abdllmı.hrean iıte bu mıali.. 

ıı.iu cevap <>lara.k ben bir ı, yap. 
m.admı. Beıı ancak bavulu getil' .. 
d.iın, Bunlıı.rın teslimi ;ınrtde be • 
ııim rolüm y.'.>ktur, diyor, 

Pnvlof sözlerinde JS.rar. Abdür • 
rahm:uısa :ıyni ~eyleri tekrar etti: 

6 nı::ı sıuı.le geçildi. Bu sualde 
de komünist seı:iııcn ve k(>milnist 
arke.da.,l.arınm nd!armJ bir ı~te ha 
linde bil<lirm AbdUm:ı.hmanqan 
kendisinin ve aritadaşlannm komU 
n.ist geçinmekle ne yapmak iste -
~rinl ıve ~l'mID neler 
düçündilldari soruluyordu. Abdür. 
:rahman bu suale cevap olarak de.. 
diki: 

- Biz b;ızr kit3plar okur ve fik
rin sempatizanı ol:u-ak yaşardık. 
~= 
- Pav1ot senden komünist ol· 

moom ve ~1iğin mahiyetini 
&onl.yor. 

PA\'J.ıOF BENİ 1MT1HAN ~fi 
ETMEK 18Th:'OR! 

Abdllrrahman: 
- Pavlof beni imtihan mı et • 

mek istiyor. 

Ye ;bu stra.da gözlerinden akan 
ikJ damla yaşı tutaJnıyarak: 

- Pavlof bana birçok isnatlar
da bulundu. Btr Troçkist, bir fa • 
fıtSt olduğ'tı!Xlu söyledi. Ben de on. 
tara diyorum ki, bu meeclede ~ 
lar da bir komünist gibi değil, bir 
Rus gibi hareket ediyorlar. Ben 
de bir T'lrk gibi 'hareket edlyo • • 
nım :ve edeceğim! Bu kadar, de • 
di. 

Tilrkçeyi gayet lyi anlıyan Kor
nilof iki elj.nl havaya ta.ldrrank 
reise bitab€n bağmiı: 

- O ha.lde evvelce neden Türl!: 
gibi düşUnmedl 

Reis: - Ne bileyim ben. (g111Ue 
meler). 

Bundan sonra Oskü.pteki iFe.hri. 
nln lsta.nbula getirmek üzere 
Abdurra.hma.na bevullan ve
rirken heyecan :geçirdiği h&kkmda 
Abdürrahmanm i!adee!nde mevcut 
olan bu husus dil kendisine 80nl~ 
du. Abdün-ahman. sebebini izah 
edcmiyecefim. dedJ. 

Mfiddciumumt muavini Kemal 
Bera; 

- KomUofun Abdilrre.hman • 
dan sorduğu .sualill zabıtta. mevcut 
olduğunu ve tek.ranna mahal bu • 
lunmadrğrru beyan etti. 

Bu sualin cevabı zabıtlarda aran 
dığı smıda 1.'avlof ~ bir §CY .. 
ler .söylemek istedi. Kemal Bora: 

- ıRJca ed erhn :reis be)', söz be 
ujmdir. Yalnrz ı& \stemck kAfi de 
ğil, sözUn reis tarafmdan verilme 
sı de lA.mngelir. Onlara ihtar et -
menizi rica ediyorum. 

Zı\BIT OKUNU\'OR 
Relıı ellie Pavlofa i~ret ede

rek: 
- Zabtı ok1lyacağız dedi, Ve 

znbtm okınıına.sına bnşla.n.dı. Za
hrtta Abdurrahma.n.m Kornilofu 
yalnrı ı.~ tam!}tırdı:ğı bildi
riliyor ve ~ blr kimse ile ta.. 
nrştrrdığı lıaklmıda bir şey söylen
miyordu. 

Konıilof - §ab• değft, tarif iA
tiyorum. 

Kemal Bora - Abdurrahman 
tunu aöyic:mdl mecbuziyet.iııde de· 
ğfJdiri. rtca ede-rim re:ia Bey. ço« 
ileri gidiyorlar, dedi. 

Gcreii dii.,ıiniildil.. Abdurralıma 
r.ın ifadMıi bama mevzuu edilerek: 
Komilofun PavJofu A~durrahman 
lıı ne zaman taruştmirğı hakkında.ki 
Webi reddedildi. 

Vakit gecfktıifnden duruşmaya 
nihayet verildi. Öğleden sonraya 
brrakrldı . 

lldacı celse 
ÖIEteden sonra sa.at 14,30 da mu 

h&l<C'Illeye telmır baş!no.dı. Pavlot 
bu defa da Sillcyınana sual sora
cağını bildirdi. Reis bu müracaatı 
ktıbul edero,Jc Süleymana ne ııora
cağıııı birer birer söylemesini Pav
lofa bildirdi. Pa.vlofun sualleri 15Un. 
UıN!rr: 

PAVl.OFUN SUAU,ERt 
1 - ÜsltUpten gelen bavulları 

Süleyman tütilnt.-U lbrahlme brrak
m.J§Ur. llnuhimin bu i§le alakası 
var mıdır, yok mudur? Bu bavulla
rın iı;indeki veiHkalardıı.n ınaJı:ımatı 

mUdatauma yardım edecek be 
ta bulunayım. 

Bu &özler de Pavlotıa ~ 
ıatıldı. Pavtof ayağa kalktı. Gl 
}11Jtfelen bir .aeaıe ve adeta ib1r 
söyler gibi koııuımaya başladı. 
bazan aıs;aııyor, hazan eea1n1 
terek ıaıoau lı:ıleUyordu ve 
aöJledi: 

- SWeymanm bu auaııere 
verme.Yifl.Dden berılm anladığml 1-
:lur: 

Bu adamm ilk tabk.lkal SJ 

eöyledlgi .sözler o baldo kendlsl 
tmdan söylenmemlfUr. UydurulJJJd 

ı.ur. Bu aözleri •e bu llOl'Ulan 
ben bAdiseııtn aydınl&nması lç1ıı 
yorum. Ve bu suallere cevap v 
et de bunun için bir ,arttır. TUrl' 
u mııba kemelri u.ulü kanunu 
QOCUklann aklen malQl oıanıarı:ıı 

gıüblerlD 1f1Mkleı1nln icabı naıae 

r1r1 olarak almablleceğiıı.1 blld 
Halbult Silleyınan buradadır. 
değildirve aklı da bqmdaQır. B 
beuJm .suallerime .cevap verme 
bqka nbebleri oımuı llzuntıır. 
rada konuımayan ve hiçbir oeY 
lemcyeıı bu adam, nasıl oluyor dl 
tahkikat emıasında bUlbUl gtbf 
iUYor. berşc)'i en ince teferrOatıı>' 
dar anlatıyor? Bu konu;amayall 1 

dama o halde bu eöztert blrtsl 
mı.,ttr. 6 mut tarthll SüleymanlJS 
aeaı cok ,nmuuo Ye ınUhimdlr. 

Bu ifadesinde SUlcyman ~eta t11 
deb1yat yaparak hAdileleri anla 
Böyle olmadığ'I takdirde ve bu 
mm koau§&Dl&dıtmı kabul ed 
bu ifadeler tamamen uydurmadı'· 

Ve ona izafeten sö)'leıımif ol&D 
ferdir • ., 

Re1a tekrar Sllteymana döndll: 
- Bir di~ğtn var mı diye 

SVl.ıı.:l'MA.N !FADESl.?'ı"DE J 
EDtı'OR 

Sl.lleyııwı ifade&Dde LSrar ed 
- Eak! Uadcmdo berıey 

ve ıanl&tı11DJ1tır. 
Rela: 
..... Higblr ~ey "5)'1emiyecek 
- Hayır •• 
~avıot tercüman vaaıtulyıe 

l&yledl: 
-- :Bu ıuallere cevap v.ennesi ~ 

müdafaamız !Cin dctil davaıım a'P'. 
lanmuı ieln lüzumludur. Reis !"' 
lota hitaben: 

- Bir maz.ııun auaııere cevap 
mezae. bAktm oııu konuJturmaJı 
tarar edemez. Elimizde zor yoktut· 
cak kararda bu gibi ,eyler nazstS 
kate almır. 

Bunun üzerine ~avıot suıeyııı 
bu waııere cevap vermek ut.em 
ııln zabta ayııen ge<;lrUmes!.n1 ın 
rno .re!Adnd® rlca etU ve bu 
aynen zabta geçirildi. Bunu mut 
Konıllofun dilnktı ccJsede ıahlt 
Kirkonın akli durumu b&kkmdl 
rapor verllmeat llzerine tabibi 
gönderilen rapor okundu, Bu rapO 
şahit kapıcı Kfrkorda hatif de 
bellbet varsa dı melekAtı akııyeti 
mamdır" denllıuekte ldi. 

ABDOllfüUUIAN SÖZ ALIYOjl 

Abdurrahman söz istlyerek 
ki: 

d 
d fD Di8n Faik~ HU.S :e.. ctu ı.tendl. AbdUrmhman alça,k aesle ayni 
ld. aa Glp, Mll''f"1P'm Taııer, Vatı- Buı-ada Pavlof. Türkiyeye flk f~ylori tekrarladı ve o gfin hafı. 
bllDa'llwm IRhxıS...ı ~ bi1aa Rlı- defa ole.N.k, Birincite!}rin ayında ıasmr tnplıya.madrğmı söyledi, 
• ~ alda~ g&"O, Ye CelAJ ne geldiğini l!IÖylO~'OI' ve daha evvel - Çok heyocanhydnn. Gündelik 
n •• +dn Tıp tall-.ı taWı!Mstn. Wfl olup da. Abdinonlhmıınla gfı- hadiselere ve ders vaziyetime lfÖ-
clla ı ' ımııan 89bebl1e .A~ • riiftiiğüpU l!IOl'UYQrdu. re bu hadiseleri hatrlryarak konu· 
~ k.ııOOi fikrile ar~ AılJDVRRAHllAN PAVI.OFLA ~uyordum. Tarihlerin pek farkm • 

,c5 1 la:ıt a.da etmeırtni illhıırlm. Ab- 11.&NOt TAlttlll'E GÖRtlŞTO~· dı.ı s~"~;~:a:eSovydi. et ~unlara 
•""1"•14.!m\ dl§lnceal nedir kf ar. ~hm.an: · ı 
,.., $ an~ cm..~ ei nn ablt1r •. I\ornilot tekrar ayıı.fn 
... r - :aeıı EY!ftl ayında 'Pavloflıı knlktı ve yan mtistehzi bir eda i• 

7 - A..bdw'N.hmao, Dk defa 9ae •. ~.Qlllmij ~ylcmedim. Bu ta • le: 
mMııde'" lklncl defa da D.o aenealn. riltl4tri dclterjm.e kaydetmiş deği- - Tabii bir rnrmn.kla tutulan 
d9 °*8be gttt!finl beyan et~ lim, ltk ğöl"U~, Lltlncite~rıp n· i~ ancak lııı k:ıı'far ::ı.nlntrlrr 
gtıN, btrind ve fkmcl Beyahathı •1" yıam eonla.~rna doğrudur, Daha ev l\IUDDEIU1\flalf1'•tN Kr\NAATt 

a,.. tarllılerile no zaman !Manbda Vt'I ~tnğilmil de eöylemedim, Bıındnn sonra Kemal Bora reise 
~di lıitııbı-n: 

AbdürraJı..mamn vekili Şakir Zi• 
ya rei'3C hitaben mUekkillnln bir 
Türk ÇOCUt'll <>lduğunu, l:>a§ka bir 
!i~Y bilmediğini, bundan sonra da 
Ylllmz memleketinin istllibali ve 
Yilkselişi ile alakadar olacağını 
ı.öyledi vo bu sözlenn .zapta geçi
rlltnesini rica etti. 

Povlof oturduğu yerden tcrcü • 
mana rusça bir ~ylcr söyliyerck 
söz istedi ve söz aldrktan sonra a. 
)llğa kalkarak: 

- O halde hakimler heyetin , 
den rica ediyorum, mademki Ab , 
clilrrnhman blr şey söylemek iste
miyor, o halde nrkada~larmı lüt • 
fon çağrnnu:. Onların bu arkııdıı~
lıklarmd:ın ve bu mUna.-•ebetlerfn .. 
den ne glbi şeyler dUsUndUklerinı 
ve yapmak i'!todiklerlni bize, lüt • 
fen onlar izah et.Binler. d<.'di. 

vur mı idi. dükkanmda toplanan 
ndamlar kimlerdir? Ve ne gibi 
~eyler konl!§urlıırdı? 

2 - 'Oskilptekl Fahri Stileyma
~1a yıu:1rğı mektupta Abdur.rnhman 
ic·in $ayanı itım9.t btr arkada§ bir 
dMttur, dıyı;r. Bu ifadeden b~ka 
dostlar dn oldu~ anlaşılıyor. Bun
lar kimlerdir? 

Tam bu sırada Süleyman birden. 
bire söz alanık yerinden fırladı ve 
b~ sı:allerin hi!: bhinP. cevap vcr
mJy()(·P.ğini söyledi. He!s Silleymnne 
hıta.ben ve eUelile işaret ederek 

- Otur bakalım, otu" dedi. na
ha şnna bfr ı:ıo:v sormadrk. Pavlo! 
~'Uııl!erbıi sormavn devam <'ı:Hvor 

- Ben bana alt işler etratındll 
zun uzatıya izahat verdim. Komuıı' 
ilkle oıan lll§iğlml de ıadeee kltBP 
kumak, dünya hAdlselerinl de r: 
ıerden takip etmekten ibaret oldl1 
nu da anlattım. Bende bugf.ln vakf 
lan irkilme ve uyanma bu yap 
beyanı doğrudan doğruya bu mUt-' 
lıAdlsenln vukuu lle ortaya çıkmı-Ş 
lunmaktadll'. Bu ifadem da.hl ııe 
metımın derecesini izaha kAfıdlr, d 
Onların bir Ruıı ~lb! ve ke.nd!ııtnın 
T!.lrk glbl hareket ettfğtnt blldJrdİ· 

~u aöylemutnı il4ıerim. • 
8 _ Abdul"l'ahman itadcsiılde P'ahri Bunun il~ıine Konıilof söz ie- ~ :Cfcodlm, bu tarihlff ilzerln-

tedi ve tutulan zabıt val'B.kaeında- de durmak esaSf'n doı:-· de;;.lldı" ık ~tllğ(I zaman heyecan izhar ı;ı-u 6 . 
etmekle berabeP, SUleyman tarafından iri ~3'1 kendı not.undan tUrkçe A_ l.xliirr.ıhm!ln onlar kadar bu lşlc-

olarak ına.hkemA_ huzurundl\ oku • rın kurdu r•lmad ıç.... 1 h .rr1 bavulların sefan!lh:lneye teslim edil· • • "' It;uıC an erhanli. 
mlyeıoek, kendisine lada edilmesini lı- du. Burada Abdllrrnhmnn Eylül bır hataya düsebilir. Fakat onların 

nuında bu "-a.beneı "•hıılarla ko • Abıfü.-...hman1- •..,"_..,ı;, Ut temlş olmasına göre, heyecanını nere. .ı .ı il""'' • '•• ~ Loiwa.,ı..ıı:;ı 'l<"C m f> 
nuıtuğunu bildiriyordu. nddid defQ.lar ı:örUştükJerf e.rtrl; 

den an~dığını Vi! bo.vullan F'abrlye MUdılelıımumt muavini l\:emsl biı:ce tr"bit edi!mia bı'r ke .. rı·vct • 
hangi tarih ve ne Ya!tta ile gönderi. "' • "' 
leceğtni sö~1eyip töylernediğlnl izah Bora, bu Jfade nlmdığı ııraı.la tir. Abdilr!'8hmanln naSJJ . nerede 
etmu.nt isterim. AbdürrlLhman çok per13:ı.n bir ve ne zamnn t:l:!Iııtrklnrmı Abdilr
KORNU.Oli UN il.\ 8 UALI VAI:MIŞ halde bulunuyordu, çolı: heye • r:ı!ıman deı';il, lfıtff'n bize kendile· 

Bundan sonra Komllot da Abdur· canlıydı. /\hdürrahmanın bu ıfa • rı nl:;ıf$11llat', Ö"oİ. 
rahman:l:m kcndiatnln bir suali oldu. desinde EylCıl :ıyı demekle ecne • Tlirkı:e bildi ~'İ if.fn bu s6ılc:ri e.n• 

bıler!e tanıcımıı= 0 1-ft-1 m*nL·-Jın lwan Kom·ı f d h ı -ğunu cöylor.ı ve rcıs tcrcfünıınla bu ., " uıLAO> • ıs .. mı J 1 0 <'r a. ayaga kaJk-
sualln! ıre.t etmesin• istedi. çılı:mrya~ağrm, SUlcymantn bu ta • t.ı ve: 

Rela bu sırl\~ll !'~vı<:> v.: ··0<ıg-ru Qtu. rihlerde latanbula ~<'ldiği rnfuıas • - Hayretlt'r ediyorum Jıfa.z • 
runuz, bö·ııe Y Yılıp <>t~ruımaz bura. Qın c~a't'llnwsı icap etUğinl ~yk- nun idıra makamı rolllnU. iddia 
da!,, ded!. dl ..ı\bdUrn,lıJnım da Eô'Hıl aymı m~l:amı iŞe maznun l'Q!llnU yapı • 

Kornilof tu ıuaıı ı;ordu; kulaqm11,:nm ıa~lunhk eşeri oldu· yor, rledi, 
Abd ğuvu, Ju~ndl kendin'= dU!Jijne dU.. Bund:rn sonra dörctUneU su:ıle 

~: ım:\t\;nanm lf.ıd~leıin® O· fÜM 041. birincitı- J'lnde Süle~'ll'\R- t?'<'çil<li. 5 Mnrt tarihli zsbn a.ran. 
1Jt' ı:ıtnl\I\ ve ktmınlt tıı.ı:ıııtırd!Cı ııuı İitl\nbula g•lcl1g-inı· "e bundan d B d 

ha\c~ft !jyl~ :ı ~ı•er rnUpltt!tr\<U\'. " 1• ura a Abc!ilrrahman SUley -
Bunu !<at\ ve şçılç olQr&lt ~lc.:ı1~!nl ~on"' eone-hilerto tanuımJB olduğu ~Mm bir maddi mcnfant muknb·· 
ı.tcnm. ı:\U beyan ~ti vr ~n~da.n Eylfıl ü bu işe çiriştiiini söylüvor, 30 .. 
lıımt.ea~ reis .Abdurra.tıman~ bu ıu·ı olml\dJgm~ aııJndmı, dedj. Bu 40 lira kadar bir narayı onlardan 

ifad- dQ t9f(lUrn~ \'UJWIUc Pav • nlmıcı olduğunu bildin·.,.,_ .. du. Ab • r si ıbı ccvnplarını bkcr b.!rer vel' • ı~r ] "'"" 
--*ili~ "+!n hlltlye edi4dl < Urmhm:ı.na n!'ı diy~cği soruldu 
~ .. ,..UH\f PilvlO( aj:~a kalktı, yük•ek Alxlilrre!un..-w: • 

• 01 91mmadsn iddia ~a~•mı Pesl~ tAbltikatcn iddia mll.kamı ta• - SUie:.-nuın bnııa bunları ken-

a rafmdl\n da Y!\~lm~ oldı.ılunu. fösj anlattı. Ondan işittiğim şeyle 
illpnraWll Kemal Bora söz ~u ltadd~ h~rlw:ıgl bir şa3kmh • 1 !i tekrar GtUm. 

- ı:ııl&a .ııuatlerln bazılannm ~ b 1 • grn yer u amı~agmı, bu .sozle • Bu defa Pavlof yine ayakta ve 

Rels bu e5ze C'e\•ap olar:ıkı 
- Abdilrrahman evvelce bu 1 • 

ıdn sadee!! ııcmp~tlzanı olduihınu 
• o 

ve sımdı de> artrk nedamet getir-
diğini ve bir ,;c" le n':ikası olma • 
dığmı beyan cöİvor. 

Pavlof yine rmır ediyor: 
-- AbıfüM'ahn an Öm<-rin kornU· 

r.;ıııt oldu~unu sBvlüvor \'e kendJ • 
sinin de komünıst ~1<.'luğu tein hu 
gibi icılero ~kMi~ini bild riyor. 
((!Üierc-k} şl..mdJ anlıu;:ılıyor ki bu 
ndnm bir komünist dcl1il bir Troç 
k"sttir. ' 

Yedinci sıınel geçildi. AbdUr • 
rahmanın Ü&kübe gidip geli3i ta . 
ri.h1erln!lı ne olduğu bu ısualde is
kniYQrdu Refa Ab<lümıhmana hi 
f.nben ne diyeceifüıi sordu. Abdill'
rahma.n: 

ARllVRRAHMAN A(U.l\'OR 
- :Sunlnrı Ck ifııd"mde r:ıöyle . 

dim. P39 ve 940 tarihlerinde Gs • 
klibe gidip gelıniıJtim. Orada allam 
vo babam var. Onla.n gömıek için 
gitmiştim, dedi. 

3 - Al:ıdıırrnhmau bavulln~ s~
:irt:Nti z:amıın, bu bavul'ar hakkm
cia Fahri ile bir 5ey görUş nıilşmil
ciiır. C.rli'lit~hz be ııe ler aöylernişM 
Ur. 

ıl - Fahri t.,ıımnUa Sllleymana ne. 
ıer ııormu~ ve neler latemi§tfr, 

5 - Bu bavullar Nlyntıyc verilmek 
lstcnlyormuş neden posta llo gönde • 
rllrnem!§ de ıııılarete te.ııllm ooilmr-k 
istenmıı vı,ya bu bavullan daha ev • 
vclden Nly:ı.zl alıp Mosko\·aya götUr. 
memlştlr. 

6.SUleyman Nly~ye göndermek O· 
ZC'de Fahriden mrktup almış mıdır.Bu 
mr.ktup.laruı mikdarı V'C mUnderecatı 
nelerdir! 

7 - Süleyman Ankarada öınerl teş 
fi ederken Ömer SUleymnım nek'r aöy 
lcrni§tlr. Ve bu s6zlerden SUleymanın 
lntlb.'lltm nclordlr, Süleyman duruoma 
esnasında h!Ç))ir gey aöy~memlştir. 

Bu suallcro ayn ayn cevap verme
sini k<'Dd.islnclen rica ediyorum, dooi. 
Keyfiyet Sllleymann soruldu, SWey • 
m~ çevrilm(J olduğu demir parmak.. 
lığı lkl eliyle yakalayarak: 

- Bu gibi ada.ınlara ben cevap ve. 
rernem. J3u hakkımı müdafaadan td& 
bir haldeyim. Nerede kaldı kl onla.rm 

A \'UKATUJ SUALLER! 

Bu ıırrııdn Abdurrahmanm a vuJC1 

Şakir Ziya Pavıota bir fkl suaı 50 

ragını söyledi. Bu sualler şuniarcW 
1 - Suvanetyn adlı Sovyct tlc 

gemi:!! ile Pavlof memleketine gt~ 
midir? Gitmiş ise bunun tarihi nedlf 

2 - HnPlç memıeketıcrcıe malJI 
soJ tcşekktlller ellndc bulunan ~ 
bulunabilecek ola.n i§lcr, mcseıO. ııo 
mUnlat veyn mnrks1st blrUklerin.lll 
alfyeU vcyıı bunıann tertibatı ( 
tşler onlan ne dereceye kadar aı~tı 
dar eder? 

8 - Pavlof komünist partisine 
hll midir. değil midir? 

4 - Pavıof muhakemenin ba§lll 
dığı g(lııdenbert elinde meşhur So 
lhUl!ı ~alri Mnyakotakl'nln ilk 
kitabın: okumakla meşgul bulunu) .. 
Bu kitabı her celsede okurken g · 
)'onız. Acaba Tredyııkot, Serv:ln5ki 
bl Rwı ~alrlert oo okur ve sever ıııl 

Parlof gülerek ayağa kall' 
ve dedi ki; 
. - Bu suallere cevap v 

ğım. Fakat Sovyet ticaret gcfl. 
sinin benim herhangi bir şa.it 
edibi okuyuşum müdafaa ile 
lan münasebeti nedir? Bu sus. 

(Devamı kar~ sayfaiJJJ} 



ı. 5 -19-0 YA KIT 

Jn'ANBUL 110W111N1N Qusünkü radyo 1 
IO l -~ ............... 

1 BretllD 6.%2 
100 Dolar lJ0,70 
100 1niçre "l'r. 30.386 
100 ıte.ta 12.89 

100 ı...ç Kr. 11.ıe 

ll8llAll V1D TABVILA'I 

tltr&ml)'el19'G NaBrpDlA.B.C. 23.10 

" 7 BM Brna.Bnunmı ı ıuo 
1' 7 IH ~JDrsurum ILT 11.66 
Anadolu Dembyolu I n II 60.60 
Ana4olU I>emtrrolu mtımeiııllll H.GO 
Şark deflrmenlert hlaııe eenedl ıuıo 

7,IO Program, memlebt _.t Qa

n 7,aa Hatif parçalar Pi. 7,41 &Jua 
e.oo Senfonik parçalar Pi. a,ıa.a.ao 
Evin ııa.a.U. 12,30 program. memleht 
-.at ayan 12,13 Sahil U1rldUert 12.61 
ajam 13,00-11,30 Kanpll ,ulular. 

• 18,00 procram. memleket -.at aran 
18,0I ll'ul1 be,eU 1U6 Z1raat tak • 

Ylm1 18,M Modern mwd.kl eeerlen Pl. 
19,30 saat ayan, ajana 19,46 Kl&lllt 
TQrlı: mtıziğl 20,16 Radyo guetul 20, 
46 Şarkı ve tUrknıer 21,00 konupna 

ı lktiaat sa.aU) 21,llS Tem8U 22.00 rad 
yo l&lou orkeetran 22.80 •at ayan, 

l ajana ve borsalar 22, 45-22,ıso yarın. , .. ___________ ~ ki program ve lı:ap&Dlf. 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
1 - ld&re tbUyacr ~ llS ton muot 368 kilo B. B. ~ HGO kilo Da.b. 

1eJcat.ra makin• Yatı kapalı art U8111Ue ekailtmeye çıkard.mıftır. 
ı - .llubammea bedel 0112 llra Ye muvakkat temı.natı 388 liradır. Ek· 

liltme 16.~N2 taribJDe mOndif Cum&rteal ıuntı •at 11 da Ankara.da Umu.. 
ml .lltldOrlQk btnumdald Satmalm.a ltomlayonunda yapılacaktır. 

a - ı.teklller muY&k.lmt teminat makbm Yey& t.nka mektubile kaııu.. 
nl ft8&lk1 nwhtıfft kapalı sarflan o gtln saat ona kadar meakQr koml8yona 
venoülerdlr. 

' - Şartnameler Ankara P. T. T. Levuım MOdtırlOIQnden Ye latan. 
'bıulda Yeni V&lde banmda P. T. T. levamn umumı depo Ayniyat Muhasip. 
1tl1Jldm bedelais olarak al&bnlrler. (SOl9-ıso71S) 

5 

1 
Dena Lccumm Sahnalma Komi.vonm 1 

lldnlan -----1 adet bQytık ;remeJı \lınc-- "'ft - ııa.tw ,,. IO -.. '9ftnlllr. 
t • Çltt LbreılS 8topTmc 
1 • Hamma tenzt "'bııtar,. 
1 ,. BukW •'2 '\ ltfloluk.. 

3l5 kilo LeYba &&.itik '"l m/IL le' Mil,. 
3G • • ,. ,. •ı mim. .. bezli.. 
ıso .. GratlUl aalamutra .. 16 mim . ., 
70 .. Glllnger kAğıdı mJnerva "2 m/m., 

8t50 ., Tuz ruhu 
Yukarda clna ve mikdarlan yazıu 9 kalem rna11l1Pmmtn a. Mayıa. "2 

pan.rtest günü aaat 14 de Kaıımıpa§S.da bulunan Deniz levazım satmatma 
lcomtayonunda pazarlıtı yapılacağından lsteklUerln belli gün ve ııaatte mez· 
kilr komi.syona mOracaatıan il&n olunur. • (6111) 

S. l!ARAACAÇ iCRA DAIRI:,
SINDEN: 

(Gayri menkul aah& llAm) 

9421211 -
Pazar 

PO R - - ,_, -
günü yapılacak 
maçlar 

lst.anbul futbol ajanhğmdaa: • 
3 nıayıs 94 2 puar günü yapıla

cak ikinci kUnıc terfi maglan. 
•·cnerbahçe stadı: 
Saat 10 Davutpqa - HiW ı... 

kem SclA.mi, Fani, Hayri Mat 12 
A. hisar - Eyüp ha.kem Ep-ef, 
Zekı, MUnir. 

TUR Ki E iŞ BANKASI 

Ş. Karaağaç Sulh Hukuk Mah 
kemesinin kat'iyet kesbeden 21. 
ıı. 941 tarih 17 /226 sayılı ila
mı ile Ş. Karaağaç orta m 
lesinden Kürt Recep karısı Mü
mUne Caner, Sivar köyünden ls
mail çavuş kw Ümmehanı Dal
baz, aynı köyden İsmail çavuş 
oğlu Abdülkerim vereseleri çocuk 
ları Şerife, Mehmet, Hüseyin, 
anaları İsmi Dudu Çayakdı ve 

Gayri menkul aabt ilam \UJerindeki haklarmı huausile fa- Kerim kızı Dudu. Kerim oğlu ta-

18
,,, A •'BUL ,.,..x n:DO•'<JO IC- iz ve masrafa dair olan iddiala- mail, Sov Osman oğlu tsa vere-
'nn. uvn. '" nnı işbu ilAn tarihinden itibaren 9eSi ve İsa kanSJ İsmehan varil 

Limanıiporun ilk maçı 
Devlet limanlan işletmeli 9"' 

mum müdilrlüği.i Uman 8J>Or' geog
a klilbUndt>n: Kücük Ta~arruf 

Hesaplan 
lMI '"{1tA.lıltYS P1A!n 

UNI UlMılııMJ~ 

l adet 3000 l.ılralü - IOOO.- Ura 
1 • lOOCI • - aooo.- • 
1 • llG • - uıoo- ' 
• • IMlCI • - uıoo.- • 
ıo • 1eO • - aooo..- • 
MI • 100 • • tooo.- • 
GO • GO • • JllOO.- • 

RA MEMURLUQUNDAN: on beş gün içinde evrakı müsbi- erioğlu Rama.mn Kılınç, Osman, 
94:0/3555 telerile birlikte memuriyetimize Mevlüt, Fatmadan olma diğer 
Bir borçtan dıoıayı mahcuz e>- bildinneleri icabeder. Aksi halde oğlu Ramazan, orta mahalleden 

lup aatilmasma karar verilen· haklan tapu sicilli ile sa.bit ol- Memlş Tunç. Hasan Hüseyin 
Beyoğlunda Bülbül mahallesinin madıkça satış bedelinin payla§- Tunç. Ganime AyçiÇEfc, Hüseyin 

ı 
Büyük Ziba Atlı .Aau eokağm. masmdan hariç katırlar. km Ayşe, varisleri oğlu Hüse
da eaki 27-39 yeni 23-42 kapı 4 _Gösterilen günde arttımu- yin Var, kücük Veli ve Ayşe ve 

&&ŞlDELlaC: 1 Şalla&, • 

... ~ ! " ........ ı ika 
ctt.eertn tarlblerlade 

ftplbr. 
l80 • IC • • 6000,- • 

1 

numaralı ve 581 ada ve U par- ya iştirak edenler arttırma şart- Hüseyin karısı Dudu Kunt, Sü
se] numaralı k!rgir hanenin ta- namesini okumuş ve lüzumlu ma- leyman oğlu Mehmet ve Süley

200 • U) • - 2000.- • maını ~ık arttmmya çıkarılmış- lQmatı a1ımııt ve bunlan Wn.a- man km Halimenin şayian mu
tır, men kabul etmiş ad ve itibar ~ tasarnf oldukları a§ağıda evsaf 

sormak muhterem avukatm 
Ja nereden hatırına gelmig-

.vukt Şakir Ziya: 
- Hadisenin tenviri için buna 
'P vardır? •• Dedi. 
arlof cevaben: 
- Esbabı mucibesini anlıya
lığım bu sualin ceva.bmı ver
n". 
.vukat Şakir Ziya tehevvürle 
ndcn kalkarak: 
- Muhterem reis bey Pavlo -

yalan söylediğini ortaya çı
ma.k için bu eualleri eoruy0--
1. Dünkü celsede bu gemı l-
3e Sovyet bahriyelilerin,:- kon· 
ınslar verdiğini söyledi, 

>iğer taraftan Sovyet kon:.o
ıanesiııde ise bir n:~ur .ıam
i olduğunu bildiriyor. Namzet 
n adam öğrenmekle n:ükelkf 
n adamdır. Öğrenmekle de
sonrn saydrğnn bu Sovyet şa-
ri bilh88fla vabRncı falcir. mU
'Ver gençlik ·üzerinde bir siiah 
ri rapan şiirler yazarlar. Y0l-

Pavlofun bu şiirlerle meşgul 
ı.asmı dikkate ş!yan buluyo
n. Ve ontm için bu suallleri so
;orum, dedi. 

PAVLOFUN CEVABI 

Da vlof suallere toptan şu ce
>ı verdi: 
- Ben lstanbula gelmeden ev· 

bahis mevzuu olan vapur ls
tbulda demirli bulunuyordu. 
'diğim zaman bu gemiyi ora
buldum. Bu geminin mUrette

.ı ile t.amştnn. Birkaç defa da 
an, vapurlarını ziyaret ettim. 
'a sıra onlara gider. onlarla 
uşur, konuşur yemek yerdim. 

l929 senesindenberi So~tler 
liğinin muhtelif büyük devlet 
ıh·lerinde tariht tetkikat ılc 
§gU] bulundum. Bu meş~liye
ı bir hayli zaman sürdU. Bun-
1 sonra !stanbuldaki Sovyet 
f konsoloshanesine geldim. Bu 
laki evrak maluıe:nini de tetkik 
yordum. Dedikleri ~ibi filval'1 
stajiyerim. Fakat bu stajiye~· 

illin diploması işleriyle hiç bir 
kası yoktur. 

Diğer taraftan ben aynı za· 
.nda bir Sovyet vatandaşıyım. 
ryet bahriyelflerinl tenvir et· 
k benim bir vazifemdir A pa
l vapurda onlarla bu ·tarihi 
talar hakkmda konferanslar 
irdim. Bunlara bir hasbiha: 
nek daha doğru olur, dedi. 

~vukat Şakir Ziya bu izahat-
dolayı Pavlofa teşekkür etti. 

)avlof sözlerine devam edrek: 
.._ Ben komünist partIS!fü'' 
nsup değilim. Fakat bu nok-
nazarm ben taraftarıymı. Li
lerimin vazdığı c.~erlcri bü -
( bir şevk ve heye":ln1a oku
n. Niçin parf ve ~irnı a:rt'l? 
lln s heb;ni burada ızah etmek 

uzun c:ürecek 
)iğer suıı'" c<>'::'ln olarnk şun· 
ı •t\vliveb 'irim: 
- Sov) .. t memurları ancak 

Hududu: S81adave14 panel lunurlar. ve kıymetleri yazılı gayrımenkul-
ndi~ kaiutro t.esıbiti gibi- 5 _ Gayrımenkul 26. 5. 942 ler şüyuun izalesi zımnında sa -

ke_..ıu • • r. tarı'hm' e m•ı-..ıa -'ı gu·;nu·· saat ulmasma k~rar verilmiı:ı oldui!un 
uu.&ıerının yapmalda mükellef ~-.. _....,. .-.. ....... ı .WRIAU!L .,... 

olduk! 
.c.ıvDcUı: me;wı.ur ga,-ılUJÇüALU 14 den 16 J:ı kadar tstan. ..... ·' dan mezkOr gaynmenkuller 2004 

an işlerle meşgul olurlar Büyük Zb ve Atlı Asu sokak- Dördun" cu- cra M ........ u!'ltı""•;_uw.da sayılı kanun hükümlerine tevfi-
Başka işlerle meşgul olmam umu · ....... · · ,.., .... . t1 ed larmm arumda. 25 ve 42 taj nu- Ur defa ı-.ıı:-.'dııktan sonra en kan açık arttırma suretile satılı-
nnye e ebiyatı ço!;: scveriı::ı. 1 l ı< IJ'llf!i'" ... k 1 
M 

marasım a mış ır. ,.,.,,ıı, arttırana :a.ale ~..:ı! 1 1·p. Anc-'· ga. c:r ·an mrştır. 
ayakofskiye hayranım, Onu da Zem' k t "'-... ı.......ı.- ~ ~ 1111 ~ l:lJ\ . oku ~ı.;: ın a : ~ın~· U\J numa- arth-- L...LJ.: -·'-a.ınınen kıy- 1 - Tapunun ağustos 335 ta-

una rum, ve Sevin~nin eser- al ift ,__ t1 d · k ...ıı ıı.u..._ ·~· unaı · lerini sevmem. ÇlliıkU bu adam r ı ç ıuı.ııa; ı ernır apwan meUn yüııde ~ beşini bul- nh 31 sayısında 'kayıtlı Siva.rm 
~- tl . . balin girilir. Zemiıri kırık meımer bir maz veya 88+- 1·-=....-nin al ....... ~na eski bağlar me\~:iindeki şarkan 
~aııa e ıstik i mahvetmi§ ... 1ık ol bu W9 •w,,- ~· arik · tir ,, t-r mevcut up rasmm ev- rüçhanı olan ~r alacaklılar t şımalen elli altının Ra.ma-

Avukat Moekovad topl velce dOkkln mahaHl oldufu gf>- bulunup da bedeli bunların bu zan, garben ba.loğlu Süleyman, 
_ a . . anan rillmllştUr. ga·-""·l ile temin edilm'· a- cenuben Aşir oğlu Mustafa ve 

~omunist entern88}'9~alının. mu- Birinci kat: Evveloe dağa 42 ıac"a.kia:;;;~ me<mmmdan f~a- Ramazan ile mahdut tapuca bir 
arreratmd~ . ve bun.arın. ıcr~- n\XI18.ralı ka:pmı mevcut olup hi.- ya c:ıkmazsa en çok arttıranm dönüm olarak kayrtlı fiilen bir 
tından bah1s ıle uzun bır soze len örülmüştUr. Burada zemini taahhüdü baki kalmak fuJere art- buçuk dönüm yüz lira değerin-
başladı. çini bir taşlıkta cephede bir oda tırma ıo gün damı temdit edi- deki bağ, 

ftelıi: bir merdiTCD mtT "Yanhr, ıeter9. "."1K% tanldne-":riıt1Bad~ .2 - Tapunun AJ7D.1 tarih 35 
- Rica ederim. bu mukarre- İkinci kat: ufak bir l!l<."fada bir salı günü saat 14 den 16 yaka- sayısmda kayıtlı şarkan İbiş ke· 

rat bizi alakadar etmez. Fazla iş- heli ve yük dolabı ve cephede dar İstanbul Dördüncü tcra Me- rimesi ana kız, şimalen Nebi ke
lerimlz var. Muhakkak söyleme~ cumbalı bir oda vardır. murluğu odasında arttırma bede- rimesi Kezban, cenuben Aziz oğ-
istiyorsanız' gelecek celseye kal- ÜçüncU kat: merdiven ba.şm- li !!atış istiyenin alacağına rUç- lu Ahmet, (!'arben Hacı Ahmet 
sın. dan bölmeli bir sofada cephede hanr olan diğer alA.kalılarm gay- ~lu Ahmet ile mahdut ~puca 

(Saat 16 yı geçiyordu) görüle· cumbalı bir oda vardır. rımenkul ile temin edilmiş ala- uç evlek olarak kayıtlı f1ılen 2 
cek yedi dava var dedi.) Dördüncü kat: sofadan kont- caklan mooınuundan fazlava dönüm kadar bağ ardı mevkiin. 

Maznunlardan tahkikatın tev 
sii için bir talepleri olup olmadı· 
ğı SOJ'Uldu. 

Kornilof: 

- Mahkemenin sorduğu bu 
suale şimdi cevap vermiyeceğim 
Bir istida verdim. Ve hemen ce· 
vap veremem. Şimdiye kadar da· 
ha yalnrz bir dosyayı gör.den ge 
çirdim. Dava hakkındaki tah 
kikat ve tetkikatım henüz bit. 
memiştir." diyerek müddet i~tedi . 

• • 
Pavlof da- a"nı mütaleada bu· 

lundu, ve TUr'kc;e okuyup yazmP 
bilen Kornilof tarafından daYa 
münderecatmm kendisine anla 
ulmasmı hakimler heyetinden ri
ca etti. 
Abdürr:ıhmanm avukatı Şa· 

kir Ziya da müekkilinin şimdiy<' 
kadar memleket menfaatine mu· 
halif bir hareketi olup olmadı~ı· 
nın lstanbul .zabıtası marifet;ylf 
bildirilmccini mahkemeden talep 
ettl I:Jıoc!vavı tetkik icin bec: 
gUıi mUddet istedi. SUl~ynıa~ 
da dosva yı tetkik etmek ıstedı 
ni bildirdi. 

Hiktrn bu talepler karş:sındr 
iddia makamının nP. dil~ndUğü. 
nü sordu Kemal Bora tahkika· 
tın teVSh• hakkında şimdilik biı 
diyeceği olmadıitnı, ano~ maz 
nunlann bu talepleri venne g-c 
tirildikten ve onlan dinledikten 
sonra ,söyliyeceklerini o vak:1 
bevan edeceğini bildirdi •. 

Bunun U?.erinde 10 da.1<ıka ka· 
dar celse\'e nihayet verildi • 

Karar şudur: 

Maznunların muvafakatları 
Maznun:arm mu\'afakatlcri ve~

,. ılP r!oevr.n·n tercüme edilmedik 
ım::nl:ır~nm tetkik edilerek dava 
mündericatır.a vak1f olmak uzcrc 
kcn~Hleri-:e Hr mühlet verilm~.sine 
Kornilof tarafından dotru o'aı-ak 
tercüme edllebilme&i i~in Eşref De 
mircanın tercüman aıfatile kcndı 
lerine gönderilmeSne Abdurrah -
mAnın vaziyotinin sorulması içtn 
rle lst.e.nbııl ıab:tasma. mil%ckkcre 
ya7.ılmasına ve muhakemenin 6 ma 
Y"" çarşamha gU.nilne blı-üılmuma 
karar verildi, -- - -

raplikla ayrılmış ibir oda. ve tep- rıi'kmak şartile en çok arttırana deki yUz lira değerinde tarla, 
hede camekAnlI bir oda mevcüt ihale edilir. 1 3 - Tapunun aynı tarih 36 sa-
olup ~r sofadan fustnUdcki 6 _ Gayrımenkul kendisine i- yıs~nda vka~.h şarkan kücük l!ü-
çauya çıkılır. hale olunan kimle derhal veya seyın oglu Suley.man, garben :::a-

,_ .. urgı~rumiolupeJ~lıi: _,:_aamyrımeı aı..~ap-l verilen mühlet için<re parayı ver- n oğlu .. ~~leyrna~ ile rnaı-;:hd1:1:t 
A4 un.u ~ •wı mezse ihale karan feeholun:ı.rak Harım onu mcvkıınde ve fo do-
tır. Kısmen tamire muhtaçtır. kendisinden evvel en yüktrek tek- nüm altmış lira değerindeki 
İçinde elektrik ve terkos vardır. lifte bulunan kimse arrıetmiş ol- tarla, 
Burası ayda 22,5 lira kira getir- duğu bedelle almağa razı olursa 4 - 'fapunun aynı tarih 32 sa· 
mel:d:.edir. ona nızı olmaz veya bulunmazsa yısında kayıtlı şarkan ve şima· 

Mesalıası: tamamı 29 met.re h~en yedi giln mUddetle arttır· len tarik, garben Yörük oğlu Ha-
murabbaıdır. mıva ç~anlm en çok arttırana san, cenuben tsmail c:avuş zev-

Takdir qlunan kıymet: haliha- ihale edilir İki ihale arasmda1rl cesi Dud· il1'! mahdut Kavaklı 
zır gayrimenkul alnn ve satım fark ve g~n gUnfor için yü2de d~re lt' ~ • i'.nde 2w d?nüm. bir ev
rayicine göre yem.inli ehlivukuf beşten h~~!'l olunacak faiz ve !OK ve r~~ lıra degerınde1o tarla. 
tarafmdan tamamına (3000) lira diğer zararlar ayrıca hükme ha- 5 - Tapunun aynı tarih 40 sa
kıymet takdir olunmuştur. cet kaltnaksızm rnemuriyetimizc.e yrsında kayıtlı sarkan elli altı 

1 - İ§bu ga)Tİmenkullin art- alıcıdan tahsil olunur (Madde oğlu Hııs:!n ve ApiJ oğlu Halil, 
trnna şartnamesi 7. 5. 942 tari- 133). • garben tsam oğlu Durmuş ve Os-
hinden itibaren 40/3555 numara 7 _ Alrcı arltınna bedeli ha- man·n Mustafa ve Osır.an kerı
ile İstanbul Dördüncü İcra Da- ricinde olarak yalnız tapu fcrar. ~esi Fatma. ~enuben Biizük A.li
iresinin muayyen numarasında harclllı virmi senelik vakıf taviz nın Hasan, ş-malcn Ueh..ıı1~t ıle 
herkesin görebilme!i için açıktır. bedelini Ve ihale karar pullarını Jr.3.hdut Kr~lca kır mcvkiinde 17 
nanda yazılı olanlardan fazla vermeğe mecburdur dönüm 40 lira değerindeki tarla, 
mL'.lumat almak istiyenler, işbu · 6 - Tapunun aynı tarih 34 sa-
şartnameye ve 40/ 3555 dosya Mü"tA::raldm vergi~er, tel!virat yısında kayrth şarkan Tulum oğ-
No.sile memuriyetimir.e mUraca- v~. tanzı~at ve tel_l~lıye ;-esın1nden lu lsmail, garben Kara:ığarlı Ba
at etmelidir. m~tevell~t beledıy~ ru~umu ve rutçu Mehmet, şimalen Tuhım 

2 _ Arttırnuya iştirak i~in m.utera.kım vakıf 1earesı a~ıcıya oğlu Süleyman, cenubm Hacı 
yukarıda ya-r.ıh kıymetin yüroc aıt olmayıp arttırma bedelınden Baki oğlu tarlası ile mahdut Ka
yedi huçuğu nisbetinde pey veya tenzil olun~. l~bu gayr~enkul m:şh yer mevkiinde 1 <löniim 3 
milli bir bankanın teminat mek- yukarıda göstcrılen tarihte İs- evlek yüz lİ!'a değerinde tc.rla, 
tubu tevdi edilecektir. (Madde ~anbul Dörd~ncil .tcra M~url~- 7 - Tapunun aynı tarih 30 sa-
124). gu odasında ıg.bu ılan ve ~ost~rı- },"ında kayıtlı şarkan lmnm oğ· 

3 - lpotek sahibi alacaklılar- ı7n arttırma w ~namesı da'll''C- 1 111 SüleYman ba.hr;esi, şlınalen ta-
la diğer alakadarların ve irtifak SJnde satllacagı 'llan olunur. ""ik, garben Hacı Musa oğlu !\tu-
hakkı sahiplerinin gayrımenkul (39684) sa, cenuben Ballı oğlu Ramazan 

latanbul Defterdarlığından: 
bahçesi ile mahdut köy önü mev
kiinde 2 dönüm 2 evlek 250 lira 
değerindeki bahçe, 

"ııhammen 8 - Tapunun aynı tarih 33 sa-
hl'dt>l Temln"t yısrnda kayrth şari<an San Dayı 

Dosya No. 

65100/5482 

62301/26114 

02301/2647 

NE\''I 

BllvOkııda Nizam maha11csinln Nl7;am sok&. 

Jında 1 i3 ad:ı i parsel eski ve yeni 51 kapı 
No. ıu 723 metre murabbaı arsanın 5/20 
hisse.<ıl. 

R"yoğlu BUlbi.11 mahRlleıılnin Tenekeci ao

luı~ındn 569 ada 34 parsel eski 24 yeni 20 
13:>.:ıı metre murabbaı arsanın tamamı. 

Bl'yoğlu Pangaltı mahallesinin Çlme'I solm. 
ğmda 629 ada 24 parsel eskl 92, 94 yeni !38, 
'40 No. lu 70 metre murabbaı arsanın tamamı. 

54 

50 

120 JO 

Yukarıda yazılı gayri menkuller 4.5.942 pazartesi saat l5 de Millt Em· 
lAk MUdUrlUğllnde mUteşeltkll Komisyonda açık arttırma lle satııacaktır. 
Fula ~aııat 1ÇlD mezkdr lıfUdUrlUğe mUracaat. (t708) 

ve Bal Mustafa veresesi. şimalen 
Calaz oğullan, garl:>en 1si.fım oğ· 
lu Durmuş. cenuben Bölüklerli 
Kara Mehmet oğlu Mehmet ve 
Çukur köylü bekçi oğulları ile 
mahdut koru ba.ı:n mevkiinde 15 
dönüm 50 lira değerindeki tarla, 

9 - Tapunun aynı tarih 38 sa
yısmda kayıtlı ~arkan berber oğ
lu Mevlqt, garben Soy Osman 
oğullan, cenuben Nebi veresesi 
~..malen elli al:tıoğlu İsmail ile 
mahdut Kayacık mmiinde 13 dö 
nüm 40 lira değerindeki tarla, 

1 O - Tapwltnı ayın tarih 39 
MyJSDld& k&jliltı .... 7 ı-. 

1 - Bir mayıs 942 tarihine te-ı 
88<lUf eden Bahar Baynımmda ... 
at 13,30 da Dcmirspor gmçllt lıca
lilbilyle Şeref s.tadmda ilk fuU>ol 
maçımız icra edilecektir. 

2 - Maçm bıafha.kemi Şazi Tes.
can ft yan hakemleri tle Feridun 
Kılıç ile Hayati Ozgandrr. 

3 - KulilbUmllze mensup spor
cular:n eaat 12,30 da merkez bi
nasında hazır bulunmaları. 

Güre, müsabakalan 
Güreı, aja.nhğmdan: 
Tecrlibeli gilre~çilcr are.smda 

serbest giireş mfulabakalan güıoef 
kultlt:-Oniin Kumkapı ~b<'sinde 
S. 5. 942 tarilii!ıde ya?r acakur. 
Tartı 83.a.t l 1 dt'n 12 ye ka1ardrr. 

Milsabalmlara saat 14 te ~&
nacaktır. 

Tebliğ 
Bo1<1t a Janlığmdan: 
İBtanbul boks Mr.incili~ mftıl!nl

bakalan 9. 5. 1942 cumnrtcsi günll 
•Jr.-- lilMt 00 de Beyo5fu c-ddde
l!!İnde kii.in Hane eincması salonlDl
da yapil::.caldıır. Aliik:ı.dar~ 
şeraiti öğremnt"k U~re bölge re
isHğine mUraca.at!an rica olmıur. 

BEYOOLU RALK S1Nl':MA81 

1. Alev Şarkısı, 2. Deniz kızı, 3. 
Kovboylar yı'dızı. 

oğlu Yusuf, şimalen Berber oğlu 
Mevltit, cenub~n Ayna oğlu Ha
san ve Mustaf.ı ~leri, oenu -
ben elli nltı oğlu lsmail ve Fat
ma ile I113hdut. Kaya.cık mevkiin
de 15 dönüm 40 lira dcğcrindeld 
tarla, 

11 - Tapunun aynı tarih 37 
sayısında kayıtlı şarkan elli altı 
oğlu Ha.san, garbenelli altı oğlu 
!srnail yetimleri, oenu'ben Küçük 
Hüseyin oğulları, şimalen Ulu 
mahalleden Ali ağa oğullan ile 
mahdut Kayacık mevkiindc 12 
dönüm 2 evlek 35 lira değerinde· 
ki tarla, 

12 - Tapunun aynı tarih 29 
sayısında !:ayıt!' canibi yemini 
Callaz oğlu İbrahim Yesari Cel
laz oğlu llr·ahlrn, cephesi tarik, 
arkası yine tarik ile mahdut 1600 
zrra iiç ada tahtani bir saman
lrk bir ahır, bir havluyu müşte
mil köy için 200 lira değerinde
ki e,·ki 12 parça gayrimenkulle
rin 1 inci açık arttırması 16. 5. 
942 tr.rihine müsadif cumarle9i 
günü saat 12 den 13 e kadar S 
Karaağac lcra Da;resinde yapİ: 
!arak muhammen kıymetin yüz
de 75 ini buldu!hı takdirde en 
çok arttırana verlecc:ktir. Böyle 
bir bed~lle alıcı cıkmcmıa son 
arttıra.'lların taahhütleri baki 
kalma!( ~artiyle arttırma 10 J?Üll 
daha temdit edilerek 2 nci arttır
ma 26. 5. 9!!.2 tarihine rnü!!adif 
salı günü saat 11 den 12 ye ka
dar aynı mahalde icra edilerek 
en c,:ıok artbrana verilecektir. 

İpolek sahibi ala.c2klılarla di
ğer alakadarların gavrimenkul ü
?..erindeki haklarını bususuile fa
iz ve masrafa dair olan idd;ala
nnı evrakı müsbitelerile birlikte 
15 gün içinde da.iremir.e müraca
atları a'ksi takdirde sat•ı, bedeli
nin pa.yla.,,cmıaemdan haric kala -
ca.klardır. 

Arthr-n şartna.me!i tarihi i
.tindan itibaren 944? 1211 dosya 
se.yısiyle her i'iin ~ olduğun
dan fazla. malftmat a1malt: jıstiycft
lerin raiftnliım 3 Ef Man iU' 
mt 11". • 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal l<~ser 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABIL IR 

·s~anbal Levazım Amıruıı satınaıma 
komisyona ilini rı 

200 adet kadar bUyUk veya. kUçUk gemici Feneri alınacaktır. Pazar. 
lıkla eksiltmesi 4 • .5.1>42 Pazartesi gll.nU saat 14,1.5 de Tophanede Lv. Amir· 
llği satıııalma komisyonunda taliplerin getireceklerl numunelerden ~genli. 
mek auretlle yapılacaktır. tstcktilcrin bclll vakitte komisyona gelmelerl 

(71:5-:5046) 

• • • 
Beher metre mikabına 95 lira 1800 kilo 14-16-20 No. kundura 

tahmin edilen 100 ila 120 metre çivisi yaptırılacaktır. Pazarlıkla 
mikabı anbalajlık tahta alınacak eksilt.rne:;i 5. 5. 942 s::ı.h gunu 
tır. Pazarlrkla eksiltmesi 5. 5. aat 14.30 dıı Tophanede Lv. A-
942 salı günü saat 14 de Topha- mirliği satmalnla komisyonunda 
nede Lv. Amirliği satınalma ko- yapılacaktır. Beher kilosunun i
misyonunda yapılacaktır. Kat'i maliye ücreti 8!) kuruş 50 san
tem.inah 1710 liradır. İsteklilerin tim olup kat'i teminatı 241 lira 
belli saatte komisyona gelmele- 65 kuruştur. Nümune ve şartna-
n . (716 - 5086) mesi komisyonda görülür. İstek-

* * * lilerin belli saatte komisyona ~el-
2000 kilo filmaşin demirinden meleri. (717 - 5087) 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 

Cin 1 

Koyun eti 
Sığır ,. 
Koyun ,. 
Sığır ,. 

Kilosu 

100.000 
100.000 

50.000 
:50.000 

M, B<'deU 
Lira 

l00.000 
80.000 
50,000 
40.000 

Temlna.tı 

Lira 

62~ 

152~0 

8750 
3000 

ı - Yukarda cl.n.s n mfkdarı yazılı etlcr!n 16. Nisan. 942 tarihinde ya. 
pılacak ekslltmcaıne ta.Up çıkmadığ'mdan ikinci defa kapalı zarna eksilt. 
melcrl 7 Mayıs 942 perşembe gUnU saat 15 ve 16 da tzmltte Tersane kapı· 
Fındakl komisyon binasında yapılacaktır. 

2 - Şnrtnameler1 yukarda Sll'a ile 15, 4, 2.15, 2 lira muknbillndo komis
yondan alınabilir. 

3 - Taliplerin ilgili oldukları Ticaret vesikalarmı ve 2490 sayılı kanu· 
nun tarlfatı vcçhllil tıwzlm edecekleri lckllt mektuplarını ve hlzalnrmda 
:;azılı t.emlnatlarilo blrl!kto belli gün ve saatten tam bir saat evvclı.mı ka. 

ı ·yona verınclcrl. (4738) 

Muhammen bedeli (4817) !ıra (lt>ı kuru~ olan cem'an 50,707 MS. muh. 
telif' eb'attıı. 12U adet Çam Dllme (12.5.19:12) Sah gUnU saat (16) on al· 
t.da Haydarpagada Gar binası da.hlllndekl Komiııyon tarafından knpaıı 

zarf usul!lo satm alınacaktır. ' 
Bu fge girmek isteyenlerin (361) lira (29) kuruşluk muvaklmt teminat 

ve kanunun tayin ettiği vesıkalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gUn 
ıa.at (15) on begc kadar komisyon Relsllğine vermeleri Uizımdıı·. 

Bu ı:c alt ııartnamelcr Komisyondan parasız olarak dağıtılmakt:ı.dır. 
(4923) 

SAHİBİ : ASIM US 

Umumi Neşriyatı idare eden 

Basıldığı yer: \'AKİT M:\TBAASl 

Refik A.hm~f Ç~v~n1111 

Filimcilik 
Türk Anonim Şirketi 

İdare Meclisinden: 
İdare m"clisi."Tliz aş;ıh"Ida. yazılı 

ruın'.\menin müzakeresi için heYe
ti umunıiyeyi 20 mayıs 1942 tari
hine rastlayan çarşamba günü sa
~t "15" de şirketimizin m~rkezi 
r.1lan Beyoğlwıda Ye~il sokakta 
"15'' No. lu dairede fevkalıide ola
rRk içtima'l. davete karar vermiş
tir. 

lçtimaa iştirak edecek olan his
sedarlarm mal;;k oldukları his~ 

senetlerini tarihi içtima.dan bir 
haft:ı evvel ,Prlcct merkezine tev
di ederek mukabilindr. makbuz al
malp,n rica. olunur. 

Ruzname: 
Ticaret Vt'kiletlnin talebi üzeri

ne ~irlu~t eo;ııH mukawlen:uncsine 
Ha,·e edilecek iki maddenin müza.
karesl. 

lstnnbııJ a.c;llye 12 od lıuk(rii mah 
kcmeı;inrlen: 

9411739 
.Miiddei: Miisrunettin. 
.Mfidde3aleyh: Huriser Güney-

ııı.an: Eyüp İslCımbey mahallesi 
Mehmetağa sokak No. 7 de baln
sı Şr.krü nezdinde. 

Mliduei HüaırnettLı tarafından 
mii<ldc.•iaİ::yh Huriser eleyhine a.
~ı!an boşanma da.vasma. ait anuhnl 
<mreti müddeialeyhe te-blığ edd
m<>k üzert! yıızrh adrt'S'ine giindc. 
rilm~sc d9 mumnileyhin nı<>zkür 
ika.met:,"i!.hmr t~rkle semti meçhu
le gittiğinin beyarile bde k:lınma
ı;ır tiı('nne huku.lc usulü muhakc
m"lerı kanununun 141, 142, 143 ve 
183 tindi maddelerine tevfikan ia
de krlman <lavn e.rzuha.li ile muhıı. 
l:~e gilnünü gösterir da\·et.iye 
v:ıraka.smm mahkeme divanhane-

! ~ine nsılma.sı~ ve 9U/739 nu
'll<.ırada ka.y1tlt işbu davayn müıl. 
Jcialeyhin ( 10) gün içinde cevap 
,·erm<'s'ne kn.nır verilmiş ve ber
!"Mıcıbi karar arzuhnl ile davetıye 
varakn.ı::r mahkeme divanhanesine 
ısılmış olmak.!n mumaileyh Huri
:;cr Giineyman yuknnrla :yazılı mild 
det 7.arfrnrl<.ı da,·nyn C(Wnp vererek 
tahkikat ir,in tayin kılınan 29. 5. 
~H2 cuma gUnU saat 10 da mnh
kememizd(' hazrr btılıınması veyn 
~an•mi bir vekıl göndermesi lüzu
mu tebliğ yeıine geçmek tizcre ilan 
l)Jumır. (39688) 

"HER i Ş,, 
BÖROSU 

Ankara caddeel, Adalet Han No. 21. 

Umum gazeteler bayii, 
tercüme, komisyon ve 

emlak işleri 
Ana.doludan hP.r turlU ı, hllkkmda 

60 kuru,ıuk damga. pulu Uo birlikte, 
sorulan ı;uallf're derhal cevap verilir. 

Sahip: M. N. Deliorman, T. Yurd. 
sever, H. Sezişli. (S9635) 

Snltana.'hmct birinci <;ulh hukuk 
mahkemesinden: 

942/167 

Davacı Hasan tarafından dava
l~hr Ayşe Mecliha varisi Hulkiyc 
Edıp Seler, İffet, Necati, Fa.zrl, 
Cemal, Fethı, Fuat, Rahmi, Feri
de, Emine, Muhlise, Hazinet iza... 
f{'t!e lsla.nhul mu.lınkemat müdilr
·.üğü ve Ü.sküdı.r 1hoo.ııiye ma.hal
l~sinde Al sckağındıı 96 numarada 
Hacer ve mahküm olduğu m'.idde
ti ikmal ederek tahliY<' edildiği ve 
ıkametgfilu da Taksimde I.a.mar· 
ti~ caddC3indp İdeal apartmıanı
nm 12 sayr11 daircde olduğu bildi· 
rilcn Cemn Koper aleyhlerine şa
yian muta.sam! olduldan AJu;n -
rayda. !nebey mahallcı1inde lnkı
~ap sokağ:nda 15 sayılı gayrlme:ı
evvel çıkıp gittiği ve hnliha.nr ika
me olunan Java.dan dolayı davalı
dan Cemil Kopere evvelce dava 
:ı..""Zuhali telıliğ edi'miş olduğundan 
ve !lenraki tebHğatm da. bu namda 
!::ıö.r kim.~ olmadığı ve diğer dava. 
lr Hacere de yine yukarıda adre
Si yazdı maluüle gönderilen da.va 
at7.Uh'llinin mumaileyhln 20 sene 
ewelc;ıktp gitti:h ve halihazn- ika
metgahmm malılm olmadığı şerh
lerile tebliğsiz iade kılınmış oldu
ğundan icra kılman muhakcme
.~inde ve ma.hk~cyc ibraz edilen 
Haber gaı:,etesinin 11 n!san 942 
tı:.rilıinde 3 Uncı.ı sıbifesinin 6 nc.ı 
~ütunundıı. Cenıil Kopere gıyap 
kakan tebliğ o!unduğu ve Hacere 
de dava aı'Z'ıhali suretinin 15 gUn 
ınilddetle ilanen tebhğat yapıldığı 
halde gerek bi1%!.t ve gerek.'!e 
tar.>fmdan mıL<ıaddak bir vekil gön 
c~erilmediğ\nden Hacer hakkınıfa 
g1y3p ka:nn ver:lcrek işbu gıyap 
k~":'trm'll il§.n tarihinden itibaren 
5 goiln içirde itirez etmediği ve du
rıışma gilnii olan 22. 5. !l-12 cuma 

Unu saat 14 de meh.1ceme e gel
rnediğı vcy:ı b'.r vekil gönderme
cı:ği takdirde muhakemenin gıya. 
ben hakıla.c:ıı.,~ ro3.Him ve gıyap 
karnr. makamına kaim olmak üze
ra li; gün müddetle ilan olunur. 

(39686) 

Zayi 
154.7 No. bisikletim.in pl!kasmı 

zayi ettiğirnden es'kisinin hU.kmt! 
c•madığrru ilan ederim. 

Rakırkily Banl<a apartnnan No. 
3 I.emi ismen. (S9H85) 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 25-4-942 vaziyeti 
A K T t F L.lra P A S i F 

Kasa: 
AIUn: t>an kUogram 
Banknot 

72.600.213 

• • 
Ufakllk 

Uıthlld<'ki Mııhahirlerı 

rtlrk L!rası • • 
Hariçteki &Juhabirlerı 

Altın. Satı Kilogram 22.7~5.47' 

A1Una tahvili kabil serbest Oov. 
Diğer döviZJer ve Borc;lu klllrlng 
baklycler1 • • 

Ha:ı.lne 1'nb\1Uer1. 

Deruhte edllen evrakı nakd!ye 
kar§Jlığı • • 
Kanunun &--8 ıııcı moddelerine 
tevfikan Hazine tarafmdaı. va~· 
tcdlyat , , 

Se.ııtlda l L'ilzdıuıı: 

rıcar1 senetler • • 

• I 1 
l 

V.ııham ve l'utı11111.t Cll.1A111nı: 

Deruhte edilen C\71\kı nak. 
dıyentn ırnrı;ııııgı esham vt

tahY1Ul.t (itibari kı)'roet.ıe) 
- Serbest '!3ham ve uıı:ıvuru 

Avun:dur: 

AJtm ve Clö\•lz Uzer!ne avar..r. 
l'Wıvllnt 1lzerıne avans 

. . 
• • 

Bıızlı2::ıye kısa \•adcll .ıvnm • , 
Ha.zıneye 38:>0 !'lo. lu kanuna gOre 
ııçılaıı altın karşııık.tı ovnnıı 

II~:ırla. • • 
~ 

102.ıza.ırn,sı 

1.sauı:a.-
3sıu412,tM 

32.0 ı !l.58!).I)} 

-.-
68.0U,Oil,78 

158.7!S.5G8,-

St5.1197. l 12.04 

ı:uıız.~Gı,03 

1 O,ıi.27.628,0G 

8 121,221 
7.llOö.722,-

-,-

181.~.ooo.-

Sermııye: 

lbtıyat Ak~eru: 

Adl ve tevkall!.de 
ı O!l.851>. 71S,8o uususı 

-.. 
• • 

::ıo.2sı,c;tt 

100.062.661,61.1 

l'edavtlldekJ Banknotlar: 
Dtruhte edllen evrakı n:ı.!cı:llye 

Kanunun 6-ı'i r cı mnddclert:ıe 

te ftkan Ha o tara.lı.tıdruı vok.I 
tedlyat • 4 

nerunte edilen eVTalu oakd.lyc 
bakiyesi • ı 

Karşılığı tamamen altm olarak 
llAveten tedavüle vazedilen • 1 
r;eeskont mul<ablll llllvcten tcda. 
vllle vazedilen . ' 
Hazlneyt:. yapılar. altın karşrlıltlJ 

avam• mukabili 8902 No. ıı kanun 18G.293.9l0,-
muclblne \Jl\veteo tedavwe va. 

315.897 .11.2,01 
:ıe1!1eo 

ME\'l>UAT: 
rurk Lirası 
Altın: Satl Kilogram 

• • 

• • 
877.422 

:mac ~o ıu Knnıııııı giJre hazineye 
açılno avan~ mnımblll t{'~dl olu ... 
n!ln altuılar: 

&ı.fl Kllogra:n 5:>,GH.930 

Döviz rruıhlıUdaU: 

Altmn tahvili kat?ll dövizler 
Dl~er du;·,zlcr ve a!acaıw i!:lll. 

JS!>.Sll.8 IS.Z!! rıııg bahlyclcr! , , 

4,500.000,- !Uuht~IU • 

J l.992.G77,06 

!)53.697.0i:i,36 

7.822.019, 1;: 

6.000,000,-

168. 748.'68,-

22.431.6158,-

lSG.208,910,-

40.000.000,-

288.300.000,-

117.000,000,-

77.590.028,:".ı!' 

1,23 ı. ısı .o~ 

78,l!l.167,0C 

-.-
26.87.~.015,68 

1 Terumu7 lUll!l tarihl.ııdl'Jl ltlbarea: t .. konto baddJ 3 • Altın llı.crt::r avanıı % 1 

Lira 

16.000.000,-

ls.sno19,ıı; 

581.'79S.910,-. 

78.821.192,63 1 

it{, 12.t.167.90 

2'18"i.OJG.881 
lö9.llS'7.'770,- ! 
058.597.075,36 

istaabal Levazım Amlrlllladea verilen 
Askeri Kıtaat İIAnları 

MUU:ahhit nam hesabına 20.'-9i2 gününde Uıaleal llt.n OltDWl 160 bF 
kuru incire talip çıkmadığından tekrar mün&kaaaya koıımU§tur. lCnaf ve 
husuııt §Brtlan kt'mlayonda görtıleblllr. Taliplerin tekllt edecekleri tıata 

otOre komisyonca muvafık görtılent Uıa.le edilecekUr. İhalesi ._,15,9-U paza.r. 
tesi günü saat 16 da yapılacaktır. Taliplerin kat't temlnatlarile B&rblyede 
Yedek subay okulunda aatmalma komisyonuna mürıı.caaUarı. (3007-4840A 

• • • 
Müteahhit nam hesabmıı 22.4.942 günll.Dde iha.leal ilin olunan 121271 

• kllo arğır etine talip çıkmadığmda.ıı tekrar pazarlığf konmU§tur. Evaat 'Ye 

bwıust gartlarile teslim mahalll kotnlsyonda görtılUp öğrenilebWr. Be.her 
kilosunun muhammen bedeıt 95 kuruştur. İhalesi 5.5.942 alı gUnQ -.at 
ıı de yaptlacaktu·. Tallpleriıı kat1 tcminatıarile Harbiyede Yedek subay 
okulunda komiayona mUracaaUan. (3041>-i933) 

•• * 
20.4.942 de ihalesi llln olunan l50 ton pirine sabununa t&Up çrJnnadığm. 

~an tekrar pazarlığa konmuıtur. Evaat ve huauat §&11.l&rı kom!ayond& f:Ö.. 
rillebillr. Beher kilosunun muhammen bedell t8 kurtl§tur. thaleaı 15.15.942 
aaJr gtınU as.at 10 da yapııecaktır. Taliplerin ka.t't temlnatıa.rtıe Harbiyede 
Yedek subay okulunda satmalma koml.ısyonuna mllracaaUan. (8036·4.910) 

• • • 
Apğıda yazılı mevadın pazarlıkla· ek8lltmeleri 4.5.942 g1.lnU hfzalarm.. 

da yazılı saatlerde Bakırköyde aake:r1 satmalnıa koınisyonuDd& yap~ 
tır, Taliplerin belli vaklUerde komisyona gelmeleri. 

Olnat. 
Kuru tuulye. 
Nohud. 

'Sade yağı. 
Sabun. 
Kuru soğan.. 
Gübre a&tl§t. Araba 

Mıktan 

Kllo 
3.5,000 
12,000 

<i,000 
6,000 

12,000 
650-760 

7'enılnaQ

Llra 
637 
192 
M-0 
338 
ll2 

) 61 
/ 

lbale 
.. u 
1' 

; 14,80 
l 115 

16 
16,.BO 
1' 

<1105-15108) 

••• 
~da cins ve mikdarlan yazılı 8 kalem ln§aat malzemeel Sirkecide 

n.gona teslim ,artlle pazarhkla satm alınacaktır. Pazarlığı 2.15.942 cumar. 
test gll.DU saat 11 de Sellmiyede asken aatmalnıa komisyonunda yapılacaktır. 

ClnsJ 

Dikmelik 
Payandalık 

Mertekllk 
K. altı talı tası 

Adedi 
108 
175 
217 
421 

Yan kaplama tahta· 
sı lamyalı 212 

Kilosu Elıe.dı 

4Xll5Xll5 
4X10X10 
4X12X 6 
4X25Xl,5 

4X25X 2 

M.H. 
1.620 
7.000 
6.249,, 
2.989 

4.2{() 

Tahmbı a,atı 

Lira Ki' 
'115 
'15 
715 
'115 

Çivi 200 5, 10, 12 Sn. ilk 
81 
1 

11 
85 

(307~1! 

Kumlu bez lamorft 
Cam 

1.5 . top boyu 10 metre enl 95 Sn. 
1 andık l50.80 santimlik 

• • • 
16 X 10.50 eb'adında 100 ve 20 X Kilo 

13.50 eb'admda 10 ki cem'an 110 adet 
Cinsf 

fç ve dış Oto ll.stfğl. 4..15.942 pazartesi 
gUnU aaat 10,30 da pazarlıkla aatm 
alınacaktır. Muhammen bedeli 54387 
lira 50 kuruştur. Kat'ı teminatı 7938 
lira 75 kuruştur. İsteklllerin belll gtın 
ve saatte Fmdıklıda satmalma komla.. 
yonuna gelmeleri. (3076--150:52) 

* * • 
18,685 kilo koyun eti almacak

trr. Pazarlrl.da ~ı:tiltm.esi 10 5 
942 günü saat 10 da Susurİu.k: 
ta askeri satmalrna komisyonun
da yapılacaktır. Taliplerin belli 
vakitte komisyona .R"elrneleri. 

(3104 - 5107) 
* * • 

10.000 Kuru fasull-1' 
5.000 Mercimek 

20,000 Pirinç 
30,000 Bulgur 
8,000 Makarna 

10,000 Sade yağ\ 
20,000 Nohut 
6,000 Sabun 
2,000 Zeytin yağı 
6,000 Şeker 
5,000 Ispanak 
5,000 Bakl:ı 
5,000 Prasa. 
Yukarıda yazılı mevadm pa

zarlıkla eksiltmesi 6. 5. 94.2 gü
nü saat 10 dan 15 e kadar Ko
merburgazda asker! satmahna 
komisyonunda yapıiacaktır. Ta· 
Uplerin teminatlarile belli vakit· 
te komisyona gelmeleri. 

(3096 • 5099) 
* * • 

H ton sığır eU alm.acaktır. Pa:ar. 
ııkla eksfltmest 2.5.942 CUmarteBi gil
nü sııat 10 da Eyüp Rami ukert 11&. 

trnalma komisyonunda yapıl&caktlr. 

Taliplerin belll valdtte komtayona 
gelmeleri. (310Z-S105) 

TOrkıye çumbarıyetl 

ZiRAA T BAN KAS~ 
linrula, ıarthJ: 183&. - Sermayesi: 1000.000,000 rtUtı Llıu 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Para blrikt1renlere 28.800 Ura ikramiye •eri)'Or, 

I 

c.ıraat Bankaamda lromb&ra!J Ye Uıbar81Z ta.san-ut tıeaapıa.rmcıa 911 u 
:50 llruı bulunanlara eenede f cıeta çek1.Jecell ıı:ura Ue apgtd&la 

ola.na cöre ikramiye dağttllacalı:t.Ir, 

• • ' . • • '° . 

600 
603 
ı:ıo 

100 

• 
• 
• 
• 

ı.ooo • 
ı.ooo • 
1,000 • 

•.ooo • 

JZO 
1%0 
UM! 

'° 
'° • ıe 

• 
• 
• 

l.aoe • 
t,lll)f • 

~ . 
DlKKNr: Hesapıanndallt paralar blr seııı içinde 61> l!radaıJ ~ağı 

jQşmJyenJere ikramiye çııcugı takdirde % 20 tazıutyle t'Crtıec.ektU. 
Keıtdeler: ll MArt. 11 Bazlran. ~u Eyl(U, u Bırtnclkt.nwı tarihle 

rtnll• yaptllr. 


