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ÇEŞiTLER1Nl GOROROZ 

~efon: ~7M SiY ASI HALK GAZETESi 
ız 

Reisiciimhurumuz t.~ davasında 
Milli Şef, yeni inşa edilecek Fen Fakültesi 

binası ile yakından alakadar oluyorlar Pavlof, Abdurrahman ve 
'"~ ·ka " U .. ·ıf~'Yauuuı Zey~~"P Hanım Konafjının Slgo r Rmftrl n oor ş e ta bedeli l.T11iTt."rsiteye tediye ecUltll il ey · 'a 1 al sordu 
Türkiye 

Mr. Peı)JlP.'f'in mıfümula ~Ö7.A" 
l'IJr}ltuıldığı iizerc•Jıı' l\liHi ~eri
miz '.l'iirki~ Pnin lıedrfini l>f'k 
"'-filih s rf"t:te lıtitlin cihatıa 
~tistermiştir : R:ı~l alırmııı 
hat,1,ıua rhn Pt 't• 'n tıuımıı:ıuı 
mııdal.tfısı ·u~nrnda km \t>tıi 
hir aıim. ~imdi~ e luular hu is
t ik.rnwt1<t> lıiı: ~ rsılınaclau yo-

l lund;a clc•\unı etmi~ ola n '.l'ii r-

1 
ki\ ııniu lnuıd1111 !>.OJll'a da t• ıı 

1 
~'1ikM".k hir idr.,tli mücln foı 
ttı41P1ı snğiam bir kale c,itıl 

l nwsle*ini faldp c•df"<•f'p;in,l•• 
ı,iiı)hl' ~ okhır. 

__ _J 

Yazan; Hüseyin Czhi; YALCIN 

A mcrikan A \'an Meclisi 
aza ındun • Mr. Pcppeı', 
mcml kelimiz hakkında 

Tüı k kalblcı inde derin ahislcıi 

Bundan bir müddet l'V\ el ıçindcn ~ılmn biı· ~ nngınla tama· 
me.n yanan t~ım ı ı site Fen Fnktiltesi bınasının ;l erıne yeni yapı
lacak moclern bınanın bı:- an e\'vel inşası karar1 : 1::ıt : ı ılınıı:; ve bu 
lıuımsta Milli Şcfinuz lı;mct İnönü alakadarlara lilımn gelen di-

. rektifleri ,·ermişleı'tlir. 

Oniversitc Fen Faki.illesi De· 
kaqı Fahir Ycniçay ım i?.alıatta 
buJunmuştuı : 

"- Türk gcnçliğının en ıyi 
şartlar içıııde yctışmesinı, l>il· 
gisi kadar kar::ı.klerınin de üs
tün ~nğlnmlı;.\"ll ı rntıycn Milli 
Şefimiz vana n l''akültt'lerın ~ enı 
Şefimiz yanau fi'akültelerın yeni 
inşaatilc l'.Ok yakınıfan .ılaka
dar olmaktadıı hır. Bu iııı-ant i

ikmal oluna rak Vekalete gönde· 
rılccektir. 

L~RA F AALİYETt 
'iLERLİYOR 

Yenı yapılac. k J<,en \ ' C Edebi
yat Fakü!telcrı in.,.ası içın çalıs 
malar ilerlemektedir. · 

Süleyman: '' Ben kendimi müdafaadan acizim. Onların 
müdafaasına yarıyacak şeyleri DC\sıl söyliyeceğim ,, · dedi 

ve hiç bir . suale cevap vermedi 

Bu ha fta icindt- bu fakülteıe-· 
rın dekanları. Amt • Kabir pı·o
jesi müsabaknsında kazanan 

(Somı .~n. l Sii. 1) 
Rus maznunlar bu karsıllğa sinirlendiler 
B~ k-~Mah~~~kiml an ası· senin zorla söyletileıniyeğini b ildirdi 

çin şımdilik bir hu<;ıık milyon ı-
liıa tahs s edilmi~ir. l<i'lfi gel-
mc-ı::se lıiikiınıct c•nı yanhmda c 
bulmıı:u·aktı r. l nı,n:ı hı huan C\·- • 
wl başlanılıp oniimii:;.-.d<•ki yıı i- Merkez 
çcı isinde tedı ic:a1 yapılmasına 
bilhngı-:a calı!-;ı l·waktır. Yı'lll lıi~ 
nalnı ın avnn proJc•leı ı hazırlan
maktaıhı . Biı ka<' giin" k:tıl:n 

·vekiller 
Heyeti 

Ankara,, 30 rA.A.ı - icıa 
Vt>killı ı i Ilcyt>ti hıı~>'\in. tc.ı;ıt ı.5 
tı: Bm:w·kfı lt•lh', Bııı;w•ki 1 Ot. 
Rı·fik 8» \'(lamın ı İ\': &t iw!C' 
mutat toplnntısını y:ıpnmıtıı·. 

Umumi Heyeti 
topla nhsını 

dün 
yaph 

yıllık 

Devlet Maliyesi kuvvetli durumdadır 
~ 

Ank~ra, 30 (Yeni Sabah; - Türkiye Ctuııhurivtti Ml'ld:EZ 
R.rnkaklı hissedarlar umumi ht:: ctı yıllık toplantı.ıını bugün y, ;p. 
mıştır. Barıkımı l onuncu he •ıt yıhna ait ida mccHRi nıporu O• 

kunmııs ' l' tasvıp edilmiştir. }t:;.ponı gi.>re devi t maliyesi 94.1 so- . 
r ı<•silHlt• kmTetli bir rlurQmdadıı·. lstikruz tahvillerine halkın 

gosteı·diği biiytlk rağbet hall;ın 
devletf-' itima.dıııı geni" miky. s 

Muhakeme 6 Mayısa bırakıldı 
tJ 

Ankara, 30 (Hususi Muhabirimiz Telefonla Bildiriyor) - Al
ma Buyuk Elçisi Eıtselims Fon Pnpcnc karşı hazırlanan suikas t 
da •asına bu fi.<1.bah da Ankaı-a. Ağırcc1.a Malıkeme~inde devam 
edıldi. Maznunlar, sant 8,30 <la getirildiler. Saat 9,45 te mu hake. 
ınc he ctı salona gireli, ml':'vkiini işgal etti ve cclst> açıldı. 

Dünkfı duruşmnda Rus nl4lzmınl:ırd:m Pavlof, gerek Abdur
rnhrnan \'e geı el! Süleymandan uzun stwllcr ıiOraeağmı bil

. diı·miı:., şöz iı:;teınişti. D n·urona
.-rM ... fllıılllııı.lllllııl"llfllıılllaılllııl"' )}in ı;oııunda dört saat söz !;i)yli

yt•ceğini biMiren Pavlofun iste
ği, bugüne bmı.kılmıştı. 

CELSE AÇILIYOR 

Celse açıhnc•a Hcis evvelfL Pa ,. : 

Kızllay 
Umumi heyeti 

Toplandı 
Merkez Umumi 

heyetinin me•aisi 
takdir ve şükranla 

kar~ ılandı 

pek uzun müddet yaşıyacrık ba
zı 15ôzfe1· söyledi. Milh Ha'kfını
yet b ıyı'D.mımız milnast>bN ıylc, 
1'iirkiyc Büyiik ?lfoclisinin tf cs
•itsfuıü lıat.Jrfatmıya Vt:Hilc bu
lan Ameı ikalı ınuhtcrmn f>-iyas t 
adamı Yeni Türkiyenin kul'lll
mnsın<la Atatiirk ile Milli Şe
fin \C Biıyük Millet Meclisinin 
ı-olünü ga ·et iyi anlatrnıı; '"' bu 
nlayısı biitiin Türk siy setine ·~::::::::::::===== t~ gfü,teı mektedir. MiiıL J:>anka

larımıWa. h~ın mC'vdnatı uıü
temadıyen artmaktn.'dtr. 12 bü
yük bankada ntt!\1duat yekunu 
sene başında 274 mil~·onken se
ne sonunda 364: milyona b'.ıli~ 
olmuştur. 

Pilyon - seıanik 

demiryotu hattında Jofa hitap etti: l 
- Buyumnuz. Suallerinizi 

soruııur ... Fakat e\·vela Abdür
rahn andan soracaklarınızı söy
leyiniz, dedi. 

Ankara, 30 (A.A. ) -- I<ı:t.il-
11 y Umumi lıeyeli bırnün yıJJıJr 
toplantısını yaıımıRuı ·. l\<ınb 
reisliğine ~cyb-:ın meb'usu Hıl
mi Uron ı:;e<'ilclikt <'n :-·.on a umu
mi ıneı·kez rupoı üzeı inde l\o-lde a~ni mm affakıyeU 

'o-:termıı-ıtir. O derecede ki Tür
ki~ c hakkındaki bıı sözlerin u
zak Amı:>ı ikodaıı dei;'11, yakın bir 
duı-tlan gddı~inde hiç fjiiphe 
Kalmıyor. 

Türk vutundaşl lT1 Ameı ika 
.. t:naı ıumumij'jesınJ.c keıı<iı va.
tıınl~u hakkında mUsahade et- 1 
tPdc'ii bu sc-mpati \C d o tlul\tnn 
<;<ı, mütehassis olmuşlm ılır. A
mcı ik. iııs:m · !:ısiye1foe lı.iir
tD et e .. ıe.ı.ı ttir mü sscscl ı iv le. 
da.im (fahn iyıye \'e y~nıyc 
doğru yüriiyen terakki hamlt•lc
i'İ) l 'I'iiı klc•r nn}'.:U ındu cok tak
du c la) ık b.r dlinya olaı ak me\·
ti alnuı-;tu . Hisleı ine ,.e miita
Je.ılnrına eok ehemmıyt>t \·eıdi
~<imiz bu hür dünya ılc miinase
bt:tlel'inıizi C'oğa.11..nw:.ık \'<· s.ııni
ını.l~t.lH'lOOıt bizim l{' lll cq esaslı 
~a~ deı den bir idiı. 

Amdika cfk;\ı ıunrnmıy~~:ıııdc 
Tiırkiyeye kar.r·n viicut bulmıra 
bl\!-'hıdıbını gömu~klc ın~mnuni
yet duydu~umuz bu tem.ıyiiliin 
bi7.ce bilha8sa kıymetli nlıııası
nııı sebebi ımıvakknt \ '(• tldatıeı 
b~r propagan,ı:tuın mahsıılü ol
mn),p 'l'ür kıyenin takip l•ltiği 
hattı hru't~ketin, miklafafümıcı ,.e 
trnı:)ilinc i~lirak ettK'i 'Jcalleıin 
t€1kın ettiği itimat eseı i oln1Q
sındadır. 

. Mı. Peppcr: "'J'iirklcı, Kl'lldi 
ı :klallemıi \'c toprnii. bütiiıılük
lc-rmi nuid:ıf:ı..'l) a kaı aı \'cı ı.1Lk
lt beşer hiirriycti d •:uı:;uw bü- 1 
•iık bir hizm t ~tmi~tıı .'' 1.h:Ji
ğ~ zaman işte bu hakiknti ıfa.tlc 
etmiş oluyor. Onun: "Birl~hmiı; 
miitıefik milletler yamı ~ulh 
masıuunda, g.ıycsi, csarett• kar
şı hün-iyot:.i m · lafan ola u bu 1 
l".ihan h arbinde l!Ct Lı.fli Tüı klerin 

1 şcı ef, \'ckar ve hüı riyc,4- yolunu 
ıtcrcih ettiklC'rıini uııutnııyacak- j 
l rdır." demesi bizi çok m ınuuıı j 
etmiştii-. Sulh masMı başında 
hodgam hiçbfr menfaat ve ınü-ı 
'kafrı t beklemediğim izin bıı su
l elle anlı ılmış olmaam:ı ayrıca 

1 
ıniitc>sek ırir.. Bizim tuttıı~umuz 
tllattı htıı ek etten beklct.liğimiz 
~n biiyük mükafat beşeriyetin 
n1Uletlcrarası clnha iyi ve daha 
yüksek bir hayat kurmak dava
~mda hissemize dii~ıı \"azifeyi 
gormüş olmaktan ibarettir. 

:Mr. Peppcr'in nutkunda göze 
~arptırıldığı iizeıe, Milli Şefimiz 
ttüı kiyenin hedefini pek sarih 
•urettc bütün cihana göstermiş
\ir: Bruıknlarının hakkına riayet 
'1c vatanımızın miidarfaası u~-
·unda ımvvetli bir azim, şimdi

NC kadar bu istikamette hiç SM'

a;ılmadan yolunda devam etmiş 
olan Tlirki~ enin bundan sonrıa 

da en yüksek bir ideali müda
faa eden ,.,lam bir kale gibi 

meslC'ğ"ini üıkip ~e~.J'loe· s~p
hc yoktur. 

Manmafih, bıınun }l<!k kolay 
olmanın; olduğunu şu w·silc ile 

. söylemek lii.7.ımdır. Dm umun 
biitiiıı incf'liğıııi knvı ıy;ınııyn n
lar nnzaı mda. Tiirk f>olı'\.ik ısı , 
bilhassa ilk za.manla.nla, pek 
nnla ::ı ı l aım~ oı~lu. Çünı.: ... ıı 'I'iiı kı

Y'' hi tarafım ı!.·ıııııkt:ısi dl·\' · 
lcllcrinin ın\ıtfrJikı oln11kl0 be
;,tbl'r d.ğı·ı· t~ı .ıt ilt' eh' !4iyasi ,.e 

lklı:adi mi.tnnı;ııb<·tlı 1 inı nnıha
faza ediyor, lıat ta lloı;Uıık ı~ı bı-
t 1 lan. akdctnttkt~n bilP- geri 
kalınıyordu. 

"Bu na ·ıl i11 t fak ?" sciıleı1ni 
bazı dostlarm11?..dan is-iUi:O:imiz · 
oldu. Uerı k B.ıll.;uı mısak11ıa, 
~c:-..:;k Aııırnı a ınu.alwdenanıe
sırıe :ıil n•,; ik,. t,u ht'1 k<'-"ın her 
z.ıınan gijzii iirıiinde bullın.ımı

y.1("1gı <'ihctlP hiiyiik llJlk l:lit-
1 ~ ,..i için 'i'tiı HYPllİn ahJe.ı kabı:! 
etınıı-; olduğu \"ı·ı·ibt lı r ı . aıih ~u
rt"ltc hilrrlf•k kolay ıi< •g-ıldir. 1'\t
kat. vcku\'il' \'Abıııl.ın ı~:ikalı, 
ol n ıı mal~lillı ı J'iiı ·kı~ı· niıı lıc.~· 
z:ını:ın ı n diir,fü;t im :;iy:u;d ılc 
nıiiıüı'ı k n .... ·dı niyet ıla\'asıııa 

ıı:.:nıt t~e ku ur , tmedi.~ıll ı tt-sı iııı 
1 lıu itilcıdıı. !\İl". l'q•ı•('f hı nut
ku hu h, kil.n.tc en sun lm ~nh. · 
dd l<'ı-;kil diyol'. 

Tüıkiye en büyiik hizm tinı 
ilk el ,,,:k.ıcl.rn ıt ib:ırı. n hc.zıı lık
IJ r ını ~(;ı nı;.}t: bcıı-=I: mık \'l! lıl•r 
an hu tN: \ iı ıı k: ı ... ı:ı~ ab.iccck 
sııı ette uy ınık durımıki, ıla l' t
mıstir. ~A~ ıf \ ' C• ıniı ll.· . c.•t• lıt bıı 
Tiiı kıyt• gcı ' k ,\~ iitll l .Jdeıı. 
g r~k knıf.iı ımil • <• t inn için 
dııinıİ biı lt•H•c1clill yaı .ıt:11 < it \'(' 
adcla tcca"İ.İZİİ <IH\'{'l t.ic '11 hiı• 
mikııatıs h'ııiı i yap111·:ıklL. 'fiiı
kiyı•ııin ya. i<:tiyı•ı ek lıa.ı be. k,:ı- 1 
nşınası il~. y.ı kolay bır ~ık:u· 
te.--kd etmcıtl yiizündl"n. istt'mı· 
~·erek harbe siirlik' nnıl*'iyle,, 
\·akın ve Ortaı-:aı k ılurı.ımunun' 
ne k.ıclar karışık ve c•aı>ı a~.,.k bir 
hal alacağı kolayca ta~U\'\'ltr c-
clilePilir. Tiil'kiyenin mr•tancti, 
kudı eti ve bilhaı:ısa azim ve k:ı. · 
rHı ve bunu ilandan geı; ıkalma
ması bh çok folakctlerıİn önünü 
almıştır. Bu yUzden umumi in
s.'1niyet b::ıkımm<lan bir hiıı.ımet 
ifa edilmiş olduğu gibi, muharip 
taraflar i~in askc lik bakınıın
dan da bunun foydası hi&;eüil
miştir. 

Bu hakikati büytik halk k lit
l"lmine anlatabilmek pek •k<>lay 
bir iş dcğfülir. Mr. Pepper gibi 
iyi görilı:ilü siyasilerin nutukları 
ve izahatları bu hususta gayet 
faydalı olacağında şüphe yok
tur. Bundan dolayı da Amerika
lı dostumuza tcsekkilr etmiye 
kendimizi borçlu- görürüz. 

Hüse~ in Cah i<l YALÇIN 1 

İ ta 'yanı n m ünferit sulh 
teşebbüsünde bulun· 
duiu ve harpten çe

r<ileceği doğru değilmiş! 
Aıık:ırn. ;~o l Radyr. Cazc

tc.-.i) - ltı.ı.lyada F'ııs st i a
rc:oıınin buhran gc<'irdiği. 
Mussolini ill• Kral nileı,ıinın 
arasının a~ıMığı \•e ltnlya
nın harptnı t•ekilt•ceği )uık
kmd:ı , M iittc!iklcı tal'nf,n
tlan ileri ~ül lllen proµaga·~
ıla nc~riyatı . İtalyan radyo
:>ll lar::ıfın<lan kati olara.K 
\'l'l 1 a ı ı lan mı -.t.ı r. 

BU ŞAYİALARDAN 
MAI\:SA t' NE lMlS ? 

olcu we eşya 
nakliyatına 

·başlandı 
Ted:ı,·iildc b!ıhınan bankn t Edir11.~, 30 ( ı·cni "abalı) -, 

mıkt:tr:ı 940 senesinde 4043 .. mil- fttyon - SAaıfik ar.tsmdaki yonkl•n H42 de ~16 milyona çtk-
-mıJ?tır. köpnilıerin tnmir '~ inşaati 1 

Cumhuriv('t ~.ferkez BankclSl. sccna fll"nıiı:ıfir, Hu ı ... t Uzeria- ı 
elinde bulunan nltın miktarı 111 dt.'I yolcu " p, ef:'~".a nakli~ahRa 
milw>n liradır. Banka 941 sene- kı.~Iaımuı:;t.ır. 
si zarfında 4.346..187 liralık safi 
kar temin etmi~tir. lllıııl,_ılflll.,.._.._._.ıllllılllllllllıııl_...1111_. , 

Londra Radyosu Ço~ kuvvetli ' 

Eulgarİ•tana 

ihtar ediyol' 

.. it~lyanlar 

bir 
. 

ıayıa 

dolaşıyor 

Bu ~öz tercüme cdileıek Pa\·-
lofa anlatılıyordu. Pa \·lof, ara
daki sütun yüzünden Abdiirmh
mPnı iyice göremiyuı du. Bunun 
için ön . ıraya geçti. Ji', kat Ab
dürı ahman, ilk celseden beri Rus 
maznunlar la ayni 14ırada otur- j 
1nayı arzu etmediğinden Paxlo
fun bulunduğu sıraya geçme
mekte ı~rar etti 

PAVLOFUN lLK SUALİ 
Pa,·Jof, Abdunahmana ilk 

sual olaıak f)Unu sordu: 
- Abdurahr:ıan. ~ ~fart tari

hinde vtrdiği ifadl'dt>, Siileyma-

( n ı l Sa. , fi. 7 ilr 

Hitler ve· 
Musoıini 

İsmi tasrih edılmiyen 
bir yerde buluş~p 

görüştüler -
Mülakatta 

İtalyan Haric:ye 
Nazırı da bazı,; 

b u lundu 
Treııto, 30 (A.A.) - Had~ 

Duıbe: 

Ronıa. ~O (A.A. ı -· lngı
lıı . Anı.•rik:ın habc·r :.jaııfı- . 
lnrı ıniinft>nt biı· ı:.ulh ic; ın , 
miizakeı-ekl'd~ bulunmak ~- : 

f Atmanyanın . 
· yenilmesini istiyor,, 1 

Müftef ikler 
Portekiie ihrac 

' yapacaklarmış! 

nın ''\t' Ömerin Ank:ıı aya gitm"
lcı i sc:bepleı ini iyi bilmediğini 
söylcmi~tir. Fakat. 4 Mart ta
rihli ifadesinde ise Ömerin ve 
Si.i! <.'y>nanııı An kar~ va gidışleı i
nin f'Chcpleı ini bılrlirmektedir. 
Ab<lıırrahmanın bu iki ifaclP-si 
arasında ta.z:ıt \'ardır. Ac:ıha 
buna ne diveceklir? i ($0,;,, &ı. 3, Sii. ı t1c) 

ı l 

Mussoliııi n : Hhler, is.ıı1i ta ı,. 
rih edilmiyen bir mevkide b · 
lu!5mue.1ardır. Hariciye Nazır; 
Kont Ciano, göıii~mı::de hazır 
bulunmuştur. 

Z('n• İtalyanlaı·ı n s(izdc gny ' 
retler s~rfeltiği lııı kkn•:.lr 1 

c::ayialar yay.naktrıuıı lar. 
~kfani AJunı:ıı. bu l'}tıv.u

laı la haklı o•:ırak ~u dhn• ı 
müşnhcde <!dl'l ki bunıa • . 
kl'ndı muvaff:ıkh·et~izHk.ı· 
ı ini lm suretle cfrtmcğe ('U· 
h~an lng-iltl•rc YC Aı:ıcı·ilm
nın hakiki ııiyetletini gi:l, -

1
, ınek 1ı1ak:'arli lc yapılmış i!P 
manevrarlır. 

• Bulgaristanda umümi 
sivil seferberlik 

ilan edildi 
Ankam, 30 ( füıdyo Gazete· 

_il - İi:ılyanı•ı bııg'ünkü vu . .d
yl.:tindcn bahı::C'•ieıı Londra rııd· 
• ·o1'll Bulgare·ı ıwşrıyalı•!cia, 
Bulea r i:;t aııa b ;r ihtarda b11lun
mu~tur. Radyo dc>mi .. tir ki : 

(01ıu Sıı. 2 ~i<. I fi ,•) - ----

iyi is altı ayda çıkar ! 
-~~~~-... -~~~~-

Koca bir kış geçti, yaza kavuttuk, 
Şelıir Mec~İ•İ hili kalorifer 

meselesini görüıüyor 
İstanbul Umumi Meclisi dün 

saat 15 te b irinci reis vekili B. 
Faruki Derelinin reisliğinde top 
lanmıştır. 

Sabık celsenin zaptı okunarak 
yemin kabul olunduktan sonrn 
ruznameye gec;ilmiş, bazı tek1if
ler alakalı encümenlere qavale 
olunduktan Ye bazı mazbatalar 
da kabul ounduktan sonra cel
seye beş dakika fasıla verilmi~· 
tir. 

1K1NCt CELSE 
Umwni Meclisin ikinci ceısw 

saat 16 da yine B . Faruk} Dere-

linin reisliğinde toplanmı5tır. 
Merk~i te8hin usuliyle ısıtılan 
bia alar1n tabi olacağı şerait h:.k 
kında Mülkiye \'e Nafia En(Ü· 
menlerinin milfıterck mazb. i -
Jarının müzakeresi dolayısiyl J 
söz alan B. Abdfükadir Kara-

1 
:mürsel, encü111en maz&at.aıarı
nın Meclis azaları tarafmclan ' 
geniş mikyasta. tetkikine imka:n 
Jııazorlamak maksadiyle müza-
kerenin Salı giinüne ~likini fa. 
temiş ve bu talep ka-hul olun
au§Wr. 

("8olın : Sa. 2: 8ii. 1 de) 

Bu itibarla, lspanyanm 
duru mu nazik 

görülüyor 
Ankara, 30 f Radyo f;:ı'!;'·tc.:

si) - ı:::ou gün '"'ı'Ôc' Müttef\klc
rin Port Jdze ~iı ihıw· y!lp~ c~'h 
F., y::ı!aı ı c;ok '.,•,1\·etlcıır.ı : <.;, il'. 
&:y'c.diğ'ine g~· P J<'ranıır s ı· ·ı. 
leı· . Altnaıılar , ,.rafı )darı ç( ı~ i
yi t~hliim ed :1;ıı ı !;> \'C g.::ri m i:
dafaa~ı ku""e-ı J e::1dıri 1 n· :!it ir. 

l3ıı ;tibarla ?.}! .to"ızv ' ; ı' · 
cak b:r . hı:ıt;. ı". nnsn ~ .thillcıi· 
ne y:ınılac·ak hiı· ihıw lan t:nlt 
d:ı.ha mti:;:aıtt it·. F.<>~"\'ıı t='llrtc- 1 kiz İngi'teıeııir. Mülf ı ' ·, = ... 

( ouu; Su..:~; 8iı. li da) 

Amiral Darlan 
Alman zaferine 

inanıyormuş ! 
Ankara, 30 (Radyo Gazde

si) - Amt"rilrnnın h"ransn bli
yuk Ekis' Amir:.ıl Sihi ParıE
w n ayrılırken, Ba!-l\ ekil L:ı,·ali 1 
ziy. ret etmiştir. Ajans habeıle
rıne göre Lava! Biiyük Elçiye 1 
Almaıı zaferine inandığmı k, t i 
ol rak ifade etmiştir. 

* Vişi, 30 (/ıi.A.) - Dün Vişi-
(ler. Panse gelen Amiral Daı lan. 
!>imd ı Fr:msız askeri kuv\·etleri 
F.efı ıçın daireler ayrılan El) sec 
s rryına yerleşmiştir. 

GENERftL GUHR 
.Jün A , karadan hareket eden miaa 
fir, İstasyonda hararetle uğurlandı 

Marg3rin yağı imal şartlan 
"Yen ~ ~~bC:\h,, ın Ankara muhabirinden:! 

* Von Der Golç Mii1.es.iııin aeılış töreninde lıaz.ır bulunmak 
İİ?Pl't' Ankaraya g-elm!ş bıı!11nn•: Alman Generali Guhr bu (diin) 
:;:.<:a"1ki ekspr~~ e FchıııııiZ<len aynlnııfjtır. General Ankara 
ı., • • mda Alınan BLiyük Elcisi Ekselans Jı.,on Papen, ordu mü
iıa-:osilleri taı afından uğm laıınmıtır. 

IM •n·oarln yaüı h nal ,artlaı•ı 
~ ~fargnrin yağı . im~l t>rlen fabrikatörlcı e. ne gibi şartlar

ın ):1 <1' ımal edeoekletı a lakadar \'ekiı.let tat. fınaan tebli.; edil
~,,· 1:11 r. Bu ~:rtıa::~~ imalfıt y<ıı mak istiyen fabtılr.atörler~ şcra
. tı k~ bul Pttıhl,,rını tahı·iri ola ak hiiklımete bildirecekklerdir. 

lllıİhalle hirllklt"ı·hıln l~şekkAlü 
. * Teni işleriyle uğraşPcak mahalle birliklerinin t.eıtkili İiİ

nın :\Iayıs sonuna kadar bitiri'mesi hususunda alal{adar· ma
kamlar l.ıi.iyük b'r faaliyet "" r fötmekte ve liıZJııı gelen tedbır
let'i almaktadırkır. 

Ankara D ••lediyt"NI b iil-;t"sl 
* Bugün toplanan Bclccliy11 Meclisi ycnı seae varidatı büt

<;csini 3,u61,000 lira olara k k ·ıbul ctmistir. Topıantı esn:ısındn 
otomobil ve bisiklet kazala"mın ı-·cbcoleı i haklP'lda miiıı.:akeı-c· 
ierde buhınulınu~tur. 

Saua~·i tle ·eti Ut ~!!J İ . . * Eski :::iul'tlyj \ll ıll 
Tetkik Heyeti Uc:slığinc t :n , 

T 'rul Sanıı ,> 

_.) 



Mülkıy ·e ~a 

'nin mu terek nıa b taları. 
kalorifer tesısatma rut bır to.h
matnam ıle merkezi te hin u
suliyle ısıtılan bınalar mec
buri hmm ını t n B l -
dıye zabıt sı ta.lım ~ın 
ilavesi ı ;t nen bir mad den i
barettir. feebıırı m tem n 
edecek madde sudur: 

"Teshın şartiyle kır lanan 
merkezi teshin t atlı h 11. o
tel veya paıısn onların ıla
n veya bunla11 ı a.re edenler 
kalonferlerinı Bırmcıtesrin .ıvı
nın ılk gunwıd n, 'isan ayının 
sonuncu uüntln,.. kadar yakmn
ğa. kiraladıklan y rl rı ı ı ma
ö- mceburdur. 

Bu ıntlddett han m . hir 
mıntak ntlnkı hararet düşkü.'1 
lüğünün wuumi ıhhate mıies
sir d re<:ed olduğu be' u et
tiği . urette Belediye Rcı m·n 
ılan ~cccğı giınl rd .. d ·bu 
mecbur.1 t hin hukm 
eder ... 

Bundan sonra Umumi Meclis 
Salı günu to >lıuımak üzcı-e da
ğılmışbr. 

Yeni Kooperatif 
Statüsü 

Yenı kki.ıl eden ko reı a-
tiflenn ekseriy ı mc\ cut. nız m
:riam ye o.vkırı olarak ı. ~u kd 
ettikleri veya ni?.anmamP 't 1-
dcleriJ)ın b~ka yolda tefı-m • !il 
diğı gorillmüştiır Bunu iııle 
mek maksa yle TI ar t V ka
leti tarafından h rl nnn ı~tih 
lAk ve küçük sanat koop rıt-ıf
leri tesbıt statfi u nnntak.ı. tıca
re müdilrlüğüne önd rilnıiı;
lir. 

z 

Saika t davasmın ta/si/alı 
yüzünrlen "Sava,,, v• 

"Hau·eti lt •sa,, tefrika. 

ltıırımı.u koyo.mo.dık 

dil erit. 

Eminönü Halkevinde 
Tiyatro gecesi 

Marmara film stüdyosunda : 60 kişUik mehter, 
4 O kişilik koro ve 36 kişilik muhteşem sa:ı 

heyetini- i 11rakile vücude geleıı 

Hemani SADİ l:ş/LA ~ 
b tc 

T De.Ot:. 
rkıl ı ı. tc • ıı u n en 

'F R ,..ÇE SÖZLÜ l 
TÜRKl;"E. ŞAllJ{./Ll 

• SJn ması 
mı· .. a.. · .-.a;· u f·ı · 11 ur,ı~.c::-1.ı o u :ı. mı 

Son defa olarak bir hafta daha 

,-Bugün Sinemastnda. 

( Hl 

i 
Maliye V.......a.n;.w.. 

verilen emir Uzerıine dün sabah 
şehriınizd tün devlet meınur
lanna mayıs aylıkb.n uş,
tir. ktanbuı B 'ya; do, me
m i:ıxm::ı. 'lS a~ lık1annı ver
miştir. 

femur maaşla.rına y.aprl<m. 

YENi 8 B1lB 

HA 
• 

1 

f ban~ gelecek mevsim için 
jmdiden tedbirler altyor 

:feVka!Me·za.mhı.niola: e, 
husustaki kamıuun jcn:bet.tirdiği Sö ·kok ve aden kömür · fiyat• 

kil M V " . hususi 
d.arclere yardım edec'aktir. öğ- na zam yapılmı 
rend füırnim <>'ÖV .'.Mali V Şeh · ve mn.- ırofıııda al.Akadarlarla temasıar-1 
leti, Belediyenin maaş zamlarm.- c!en kömuril ihtiyaçlan ıile önil- da lbulu.nmak uzeıre A.nlmrn.ya 1 

,. o 

.. 

ucu 
Di or 

) 
• 
1 : 

ÇopçOnün uğrama ığı 
semt 

dan tevellüt eden açığı kapat.- miizdeki lkı:ş için şehrimiz depo; giden IDtı'b:ın.k mlir · mu-
mak içuı 356 b liralık b r ) al'" la.rında · diden stok edilecdk esse.sesi müdürü B Zekeriya 1 
dım ynpmıstır. !km:niiderln temini meseleleri et- dün şehrimfae dti.nmiiştü:r. 

------------------------------- Öğrend.iğinıi7~ göre gelecek 
kişuı kömür ilıtiyacmı tamam n önlamck ımaksa.diyie gereken ...ı....-._......-._.. _______ ı, ı 

bütün tedbtrler alınmış, bu~ 
' ymıda lkö:ınür nruessesesinden 

kömür taşıyan vapw-Jann adedi 
c 

zavallı koca, mahkemede kendisini şöyle mOda
f etti : " - Hanım genç ben ondan yirmi yaş 

büyüğüm. lşt bütün dava budur . ,, 

701 •• 

lddlı:ıva oı e ~adın rnah cınenın 
Uk ka ı eçhUc nuırl nuddct 
Zllt fınd..ı evulC dön mu , fakat ko· 
cası ıçcn lm rnı . 

ŞcıhiUf.'r ırıı ıyle cluılendi. 

Sı oc :;~ •clmışU. Sarannı 

çclır b ı deııb re kı.ı.-ırdı. S çları-
nın dirndı olduı:u farkcdıJıyordu. 

Söıı.le haııtadt. 
-- Hul.llru df.'\ !etinize abd >tim• 

arttınlara!k şehrimfae yü7.de. 60 
nisbetinde fuzla kömür getiril
mesi ıtemin ooihniştir. Kiş mev
simi geçmiş olması dolayısa.yle 
tevzi müessesesı tarfında.n hal
ka y:ı:pılmakt.a olıw. kömür tev
zia.t.1 tama.men durdunıhnuştur. 
Gelen kömürler da.ş içm stok e
dılmekt.edir. 

Diğer tal:atbuı son gtinl:erde 
Sömikok ve m.:-ı.den kömürii fi
yaıt.ln.nna bir ma:ktro" zam yapı
iaoağı şayiası orWrlttn Mlaş
makta.diı'. Öğrendiğimize gore 
bu sayia · nsılsaiır, 

~---

NuDiaD lHenemencl 
oğ1 !fehrinılzde 
Ha.dciye Vckfıleti Umumi fül-

tibi B. Numan Mcnemoocio<Jlu 
dün ~bahki "ekspresle şehrimize 
gclmLc;tir. B. Numan Mcucmen
cioglu kısa hır müddet istirahat 
ettikten sonN>. Ankara.ya avdet 
cdeccktrr. 

Fakülte erinde 
imt·han ünleri 
teshil olundu 

Hukuk v lk.t.1 F.akültcle-
rind eleme ve S<Y.du imtihan 
günlen tesbit edilmi. tir. 

BıuuL göre: Huku Fakült!e.. 
'nde eme imtHuınlam 27 \ 29 

ma.yısta y~ılıır 1 incı ve 
3 üncü smıflann 17 haziranda, 
2 nci smıfın 20 haziranua ve 4 
üncü sınıfın 15 h.\:Zinuıda söz, 
lü imtiha.nb.rı b b\ acaktu. 

İlcl:ısat Fa.kultesfnde elt>me 
imtihanl:ın 2G ve 30 mayı . .uı 
yapıl tca.k. cleme mn.hıyt- nde 
olriı.a.yan yazılı mtih nl::ırm l ve 
2 ırcı sınıtlarm 15 ha.ziran, ~: ve 
4 ünaü sınıfhrın lO hazir.ında 
fora edilecek ve sözlü :inıtib.ml.-ı
ra is 1 tll'Cl .:.ınıf 20 hazıranda. 
2 nci suuf 18, 3 'e 4 imcü sı
nıflar 16 hazir.and.ı lY.:ıı:.lıy·:ı.cak

ln1:dır. 

F'e11. Edebiya lktın:rt V" Hu

1 

llahar. li~~ı·.auıı 
Bugün l Ma.yıs Bahar B yra

mıdır. Bu mün sebetle b:iti:n 
okullaı· bugiliı ve ya.ı'lh taUldn -
ler. Bayramı kutlamak için bir 
çok okullal'rll. talebeler gtuphıt' 
teşkil ederek muallimlerin ne
za.tcti altın a gezintiler yapacak 
Jardıl'. 

kuk Fb.Jnilt.E:'l rı soıı ınıföın 22 ----------------

GARPT~ 
\ ~

Hava dü llosunun 
durnurulması icin , 

llu • 
1 

Al.tdenizde 
g~tiler 

PASIF.l~'TE 

Birmanya~da vaziyet 
cok vah;mıeşti 
' 

nmyı cınna gümi ve Tıp I• :ıkül
tesıiylc. Dı L..m.ok.tebi 18 m:ay.ıs-

1 

ta ''Timk lnt..;Iiibı ve TUrkiyc 
Cumh ırıyet1 Rıtıuuı" <leı ınden 
imtihan ola.caki "<lıı . 

j 
Rodop dağtan nda Atman 

ve Bulgar ktt~larına 
ta rruz edıyor 1 

• 
Selanik ci v.arı.nda 

• içi Alman a erı 

d lu bir tre 
ta rip edil<li 

Londra, 30 (A.A.) - Lond,·r.;-

tondra raıJyosll1 
Bulgar·stana 
ihteı em nr 

- RW1 t n~fı 1 iudifo -

t· 

iL 1 

Londr-a Jıü'kunıeti 
hiç:_ bi teşelibiıste · 

bul1111n11yacak 

Londra, 30 (A.A.) - Reis 
Ruı-.vel in Akdcnit.d bulun
dukla11n1 ıfşa ettiği .Amerika 
gemilerı Malta müdafaasına 
iştirak etnu lerdır. Stbkholm
dan ög 111 ığin göre düş

Japonlar yeniden 
3 mülıinı şehri 

aldua-c d. kı El 1 lıükfımet mahfillerin- ------------

-----.\ IC:'........._ __ _ 

Ağtr ve tatinpkar ak nlar man ku.y.na.klarından çıkan 

d htı.berl rle M t daki a\• uçak 
evam edıyor Iannın ka ı o.}rma faahyeU 

[A.A. tclgmfl<lrıııdan i!Ok id tti ohnaktadır. Ayni 
h uu a cch ı ıi tn. kn 1 Akdcnızdc harc-

Londıada Avn2n K11marası:ı- k n :me ika gcmil ri-
da, b. vek!lm (h.ızılha l • .iela- I M •1 ha rn tak\ iJ el eri 
letilc, hıçbir kori kıymctı >1- ı getırıl 1 ·mı tcyid etmekte-
mıyan eski abıdelerın kat lıklı dırl ?' • 

tahrıpten korwımaları lmknnını .,/ 
elde etmek mak dıylc ıncele
ınelcr yapıp yapnuyucngmı so
ran muhafa1.akarlardnn Han
nah 'ye nıeııfi cev:ıp veren baş
vekil muavinı Attlee. "Hıtlerle 
yapılan anlaşmaların pekuz kıy
met taşıdıklaunı tccriib k!r gös 
termiştir., demiştir. 

ltalyanın Ankara büyük 
elçisi geliyor 

Edirne, 30 ( \.A.) - ltalya
nın Auknı a Büyiık Elçısi bugün 
Bulaarislar. tirikile memleketi-___ , ____ _ 

Çin kıtaian ağır bir 
mağlübiyete uğradılar 

[A.A. tclgraf/arıucU.m 
!tul sa cdilm~tir. 

Çu kıngd n bnan habeı h•ı 
göre, diin aJ· kı Çın harp 
tebl ;ı. Bıımruıy dakı durumun, 
vahı ıle tıJıın .;o~teımektedır. 

Japon km' t ı•ri. Snlı sabahı 
ymıi Laıııhio va, •. ıp w v Mau
mano şehrıne v um urdu. 

Hslpaw'ıu Jaı ı)nlar taı.ıfın
dan isgali cıddi neticeıeı doğtt
rat ' tır. 
Dıger taraffan BımıanyaJaki 

dunırnun \'ahınılOı<ri', Çınl il<'rin 
Birnıaııyada nı k·tl.:emetc de\lHn 
hu u undakı ı i ko. ıyen a-Almaıı M tb mt..ı A f~ 

Pü lciirit yor zal tmal·t 1 Mad ı Ç n r 

bomb ı atilnnştır. Kayıp Hı ha- K~ı *-1k'in R vadrt .;aı Pl ~ 
saılnrı sımdiden tahmine imkan Çın kıtflla.rrıı.1 nE>~ r- ·n .t. 

d öğrenHdiğine göı . be.c:; bin 
Elen ':ıt np rvt"ri . Yun n • Bnr 
gnr hududu üze• rıd" nodop dağ 
Jnrmda Aim~m \ • BulgarJa1 n tn
arruz t:tm ktedir 

- ı. ı.~ ıl.ar.ı.fı l incid -

1400 Krt 2700 Krt 
150 1 50 

400 .. 800 

160 ., aoo 
İngiliz akııılan Almıuıyada 

büyifü bir asabiyet uyandır
maktadır. Berlıner Nachtaus.
gabo gaze i, sivil hnlka .} ap. 
tığı hüc.umlardruı bahsed n biT 
yazısında diy<ır ki: 

yoksa cia, taarruv. şiddetli ol- mek ve 50 bın rupye para dağıt- kuvYetJerı umumi k. rargfthınııı 
mu. tur. mak u7.ere b Zdl Bıımuı n. ı dirn bıldır ıldtg>ııl' göre. .f apôn 

Aym bölg e diğer bir şehre, gitmeğ kaı:a ıdiğmı bıl l'Em birli tlen Çat cunbcı. sab:ıhı Mıı ........ __ _ 
aşağıdan uçan tayyareler tara· cephe Tesnıı de•necı hunu gös- daııao ada ında Kota - B'ato'da 
fından r ıız edilmi tir. Bazı termekt~dır. karaya cıkmışl::w VI! bııı·1ı:ııın iş-

1 1Soff 
İngilız hav kuvvctferınin si

villeri tedhiş etmek m .cı:sadile 
Alman halkına karşı hücumlan-
11a yeniden haşlwna.sı., tam illgi.r 
liz usum bil- har.ekettır. 

A!manyııd hi oluno.n nefr& 
ti, pek tabıi olarak fazlalaştır
maktadır. Bu mcmlck tlcrde bu 
iyi bilinsin. Çünkü bwıwı tesiri 

'a bu surette istikbalde de 
lunacakbr. 

/ ıgiltR-re,ye Alwnı 
Ak, lan 

L ndradan 'erilen malumata. 
Çarşmnb ve P rşem.be 

i, İngiltere doğusu da bir 
, Alman bomba. ta.YS arel& 
rruz etm' l dir~ Tonlarlı 

b b • b nl rI v ..... .,...,...., 

kinısderın ylkılan evlerin altın- Bangkok _ Çruıkayşek kı- galfni tamamlauuşl rdır. 
da kalarcı.k dırt diri ı.gömüldUk.. ttlarr, Meıktfla dolaylarında Ja- Bfr A n ril .. <Jen6'J"al Öldiı 
len sanılmaktadır. ~n kıtaları taı"afı~dan y.cnil- Ma Arthur, Bii•leŞJik Am-e-
Norvık Tc/.."Ttır Bo»Walatıdt. nııf1tiı'. Bn Çuı krtatnrı, şimdi rika or usmıı:ı. m nsup Gcnurnl 
Doğu lngıtterede Nol'Vik dfuı btiti\n eephe bfiyunca Mnhlınng George ılc Afnenk it g: 1 J 

gece :yenid n bombalanm1ştır. istikrımetmdc gerr çekilmekte- D lvılle Jaeob '-rıın bır ta~-yıt1·c 
Bn çok dlti man bomba tayyara.. dir. k · td · 1 ·a .. nı o. o Ukl •n u h ber ı 
leri ciddi hnsarıt uğrmmşsa. daı Fihp!nleı'Cickı Japon seferi n 

t:Uıt>ip edildiklerine dair henüz ~~-~---·•••a••M~••••••••• teyıd edilmııı bır haber yoktUr. 1 
Cl rrnont Fe'randdan alınan R ilde Eilt ın şahe uı - Siın'at 

hab ı ·e gtJre. 
tngm h va klıv... e rtnin 

dUn a Pnıia ·ın b tı çev4 
mb l:;ıdıği öğr 'J.uıiş· 
k 1ôr kizmen t.ahrip 

olunmu ur. Bır ha.stıhnn 
bomb d mü 

18 
cu A 

Olle tk.indı 

9.53 5406 8R nl 
S.EI? 13.ıı 17.'02 v. •ait 

Yata tın.alı: 
ıa.oo 1.43 8.111 Ezanı 
0.04 ~1.4i 4.05 Vantı 

- D 1 K 
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tale 

""""'--"'·• ...... :t 
bih g'irı. e l"> ı nei rtl. 
Eı.mu ,tf<>n sôyler mı ınız ?' 

Rcı:: abu Y l : 
- Bu iş maliım: lştc bavul· 

lan alma:k, gutırnıdi:, .te.-;liın et
mek gfbi işler, cevub1ll1 verdi. 

Pavlof re:ıse: 
- Abdunııhman, dedi ev\ ı .. 

ce suik.aattan bahh ttı. Sonra 
bavuliarı alıp getırmek işın 
girdı. Ne<lır'? Sili yn1anın bura- j 
daki rolü nedir? Runu anl.a;ma.k 
ic;tiyormn. 

'4BtLMlYOR • ~ '' 
Abdürrahman. (hilmıymum) 

diye cevap vernı. Öteki ıfı.ıd'esin
de malumat verdığını ilıiv ed1.:n 
AbcttlıTaltmian. buna ·• uleym~
nın cevap yer:nıesi liızımgelir ' 
dedi. Pa-vlGf mukabele etti : 

- lfaıCk>ı .A:bdürrra.hn anındı. 
Onun sörlem~ı taum g..:lir, de
di. 

Reis, Puıiofa: 
- Bilm:iyor ya soyranrek :;. 

temiy.m·. BiZ buııırla kmıseyı 
söyletmok içm icbtir eıneyiz. 

P..wfof': 
- B\.mhın soylemek Abdür

rahmanırr ışn gelnıtyl)r. dedi. 
tŞtı IB GEuMlYOR ru ! 

B\:,ndan sonra beŞme1 un.le 
geçildi. Bu sualde komı\ni ol'
dugunu aoyhy~n Abdun-aJıına -
wn Tı::,oqkı.~ olau Nıyaziye yar
dlln'tnı na..;;ıl izah edıl :eeği sonı
fuyor ve bir komünifftin bir 
Troçkiı;tle nasıl hem~· çalu:ı -
cağı o~'Tem1mek: ısteııilty<>rd.lı. 
Bu suale cıevaben Abdiirrah-
m n: 

- Ba\~a:rı md ve-
ya Niyaziye .. nderilmcsı işin
de benim hicbir rolüm yoktur. 
Bu aıı.u teslimi ıçiıı Süleymana 
h rlıangi ~r y sôylemiş deği
lim. dt>di. 

P 'I...OF' İZAH EDİYOR 
PavloL: 
- S niuğuıu y o dt ğ.Hdır. 

Sor l um sual hır komüııistin 
bı J.! v kıste yaıdımmı ızahll'r. 
0 .aı.ma.n kor.oı.i!:ıı:;t. olduğunu, 
söylıyen Abdwrn.hn a.n 'l'roı,;kits 
diy • ta.ıulan Niyahiye nasıl Y• ·
dım eder? 

Reis• 
- A!bdün·a.hma.n işte bu sua

linize cevap olara'lc ben Dır i~ 
y..,pıınadım. Ben anc:ı.k ba.vulu 
~tiı'Clını. Bunlanu teslimi i:şı.nde 
bcmm ı-ohun y.oktur,. diyor. 

ravlof, rozkr:ınde ısrar, Ab
dürrJ.hına.n..._cm ayni seyleri tek~ 
raı• etti. 

ALTINCI UAL 

T 
f, 
er 

ko-I 
e 

yoruu. 
r Abdi.trra.lu ı.wı hitaben 

11'e" diy~eğini soıxl.u Abchir]:'eh· 

Bwılan ilk f d sôy-
lecWn.' 939 v 949 tar. ıl rinde 
Ü übe gidip g · . Oı 
da anam ve baba.nı var. Onları 
görm 'c i in giıt:m" • 
ABDt"R ~Affi iAN ~UYOR 

V bu- sırada gozlerinden akan 
iki daml ya ı t ta.mıy ak: 

- P vlof bana bire · 

ua 

la.rd bulundu. Bir Troçkist, bir 
Faşist oklugumu söyledi. Ben d 
onla.va dıyoı wıı ki, bu m:es lede 
onlar da biır komün · t gibi de
fil, bir Ru gibi hareket edıyOl'- ı 
hn·. Ben de bir Türk gibı hare- YElDİNci SUAL 
ket echyorum ve edeceğ'l.."11! Bu - Süleym n .A:nk a; a öm:& 
kadar, dedi. ri teşyı edenkeıı Öıneı: Suleytml· 

O HAi.DE... na ncleır söylemiştir? V ·bu söz-
Türkç,eyi g,a,yet i}i anhyan Jerden Süleymanm intibaları ~ 

Konillof iki etini, haı; ya kaldı~ lcrdir. Süleyman duru ma 
rarak reise hitaben b.a.ğu-dı. smda hlçbu şey söylemern;i~tir. 

- O halde evvelce ~n Türk SÜLEYMANIN GEV APfuARJ 
gibi dili ünm.edi? Bu suall r.e a:Yrı ~ r.ı c vap 

Tieis: vermesini kendısinden rıça edi-
- Ne biieymı ben .. (Gü:ttişm - yorum. dedi. 

leı:). Keyfiyet Süleymana soruldu, 
Bundan sonra Csıtupteki Sutyerrra.ı:-., çevrihıuş ofduğu de~ 

Fahrinin: İsta.nbu g tirınek u- mir parmaıflığı iki eliyi ya.kalı~ 
.zere .Aıbdürrahm..a.rı.a bavulları yarak~ 
\Wirken hey~ruı geçfrdigi b.;;k- - Bu gibi adaımlaraı ben ce
kında Abdürrahm.·uun ifadesin- v.ap veı·QD.ıem, dedi, boıı hak:k,mı 
de mevcut olan bu husus da :k~n ımüdafaadaın aciz bir hald ::"Jl111. 
diaiu.e soruldu. .Abdür.t:'ahman, Nerede kaldt ki onlaruı nıüdu
scbebini izah ederrnyeoeb"mı. de- faasına ya.rdllll edecek be:Ytuı.at-
di. ta bulun:ıyun. -

.'.tüddeiumum.i Muaviru Kemal Bu özleı: d Pa.vfofla Kornilu-
Bora~ fa anlatıldı. Pavlof ayağa kalk· 

- Kocnilof.un AbdtiıTahnıa.ıı- tı. Gitgide yükselen bır . le v 
dan sorduğu sualin .za;bıtta mev- adeta bir nutuk söyl ı: gibi ko· 
cut olduğunu ve tekr'a.rına uı.t- nusmıya basladı. Sesi baz ııı al-
ha.l bulunmadJğını h9yan etti. ~a ıyor, ba:z3.ll sesim yiiKselıte-

.M0-VDEİUMUM.tl\1N :rek 8alonu hıletiyordu ve şun1a-
1~TEÜİ :n sbyledi: 

Bu sualin cevabi zahııt..larda a- - Süleymıa.nın bu suaUere ce-
randığı u·a a Paıvlot: rusç_a hir vap vermey~ind n benim ruıla-
şeyler ı-ıöylemek istedı. Kemal dıgmı şudur: 1 
Bora: ANLADIKL.Al!J' NI~ l'M.1~ ? 

- Rica ederim, sôz beııınıJır. Blı adamın ilk tahkık tl . ıı -
dedi. Yalnız sbz isteme-Jc kafi de- sında söylediği sözler o h}i.ld"' 
gıl, sözün rci ta:ı"afıntla:ıı \~ lkendis1 ta.rafından söylenmenıış
nlmesi d~ lfı.z.ım gelir. Onlaı-a ih- tır. Uydurnlınuştur. Bu söz. 
tav etıneruzi rica. ediyorum. leri... ve bu sorulan sunlleri ben 

ZABIT OKUNUYOR hadisonin ayd.ınl:uım sı ıçin so-
Re.is eliyle Pavlofa isa~:t e- ruyorum. Bu, ~uallcı e c vap V"-

derek rilme::;i de bunun ı~'lll bir şart-
_: Zabtı okuyacağız, dedi. ttr. Türk ceza ımuha · u-
Zabtın okımm na bq,laıı . u ü k.ınu U: ancaık <'Oeuklaruı, 

Zabıtta. Abdürraıh.manıiı Komi- aklen n~ıuı oL.'Ullaou üadele.n
lnfu ya.buz lstepanla ~rdı- nin icabı halde ta.hı-in olarak a
ğı bildiriliyor ve baı: ka bu· ıkim- lıııa;bileceğhli bıldıriyor. Hu.l))ııkr 
se ile t:aıuştır<iığ) haık:kıacia bir Süleyman buradadır. Çoeuk de-

Alluıcı su.al ı,,"çildi. Bu sunıl- ııey söy'laın1iy.ordu. • ğildir ve aldı &ı. bawmladlr. Bu-
de de komünist gcçiuen. ve l<o-ı R:ornılof: ıv..--um, 1 rada benim suallen:rn cev. n 
aııüruı:>t aı k,ldal#ltt.nnwı adlarını - şıınıs değil t.a.riı J..,. . vermeyıiş!nin ba$!. Rebe?leJti ol-
b"ı- liste hallıw bildiroo Abdür- dedı. ması lazımdır. BU1· d,L koımşmı-
raamaııda:n kcndisuıiıı ve :aıka- • ~1 BOra: yan ve hiçbir şey söylooriyeru bu 
da ruun komiiuist geçinmclde - Abdüı?f'aliman bo ı 'yle;- adam. nasıl oluyoı· da il.k: t.ahl<J-
ne yapmak istedikler.ini ve ar- mek mecburiyetinde değildu·. kat esnasında bü1001 gibi ko.m-

lN TAARRl rz.A k<iıdasl 'lnuı ncler düşündükleri Çok ileti gktiyorlar. ı. şuyor, bet> ~, on ince. tef.errü-
I•Jl l l7.U. l) &~ sorulu ,:ordu. Abdili:rahman bu TALEP REDIDEDİLl>i atma. llmdtır anla.tıyor'! Bu itorıli-

SON R. • • suale cevap olarak: Gereği dfu?ünüldü. Abdürralt- · mıyan .adama o hnkle bu aöz-
Abdurra.lm n. - Biz. d ba.2l kiitapla~· o- manın if desı. Oahi.s mevzu eı. lerl blrlsi Oğretmiftir.. 6 mart ta-
- Pu r}ôt ıs et'n.n trııJ • ·a k'ır ve Ukriıı sempattza.nı ola- dıbrek Kornilt>f.un Pa\lofu Ab- rihli Siiley.marun ıfadeei çok 

~diklen 7.uatan J3.J;OU w bir ıak yaşardık. dürrahmaınla. ne za tanu .. ır- .. munü ve mi.ürimdir. 
gun evvel ımu. leı·, Reis: dığı haikkmda.id talebi rod<ledıl- "O, EDEBİYAT YAP YOR" 
harıbe ginnisı. rcil Bu h.idise ü- - Pavlof. senden komünist di. Bu ifadesinde Sül ~ ade-
-.nne Rt l..u m Japonlara karsı ohruınm ve konıünistlloöin ma- Vakit geciktiğinden duruı:rmt- ta bir edebiyat y rak ~ 
ne Trszi'}'et al.L\: ı.ğını u gün SO:r- hiy tini Sı ruyor. ya nihayet venldi ve muhakem~ leri aıılatıyoı. Böyle olmadığı 
mıu.~ Yaın bu taaı ı·uzd..ın bir A.bdüı:r.ilima.n: öğleden sonracya bırakıldı. takdirde ve bu adamın konuşa-
pı oonra Usküdara f!'ittik, park - Pn:vlof beni inııtiha.n :ını ıert.- J Ö.., l den sonraki celse l madığııu ka.bul edcı~. bu ifooe-1 
ta oturduk. Bu hu ıhten on gi.in m k ist.ivor~ g e ler tamanretı uydıwmadn·. 
IEıadaT evv Pavlofla tJtnlŞ· AVUÜTIN .MÜTAJ .. EASI · Öğleden sonra saat 11,~0 da Rcis tekrar SUleymlaına dön-
tmı. Bunlaı .,ımrli mü\>-tcrek:an' AbcrıirraJuna.nm vekili Şakir l muha:kemcyıc tekrar basfandlı. [ dü: 1 

bir tarih m.~lesin l uiyc ıs:·ar z;ya reise hitaben mi.iekkilmin Paıı.1of bu defa • iti ym na - Bir diyeceğin var mı? di-
eclip duruyor:!, u ki?.. bır Tür.le çoouğ·n oıduğµnu, baş- sual oracağını bildirdi. Rcis bu ye w:ıırdfü 

MÜlJDEl MlNlN SÖZÜ ka bir şey billnediğıni. bundaıı ı müracaatı lkabui eder k üley- Süleyman ifadesiı.Ie !Siar e-
- .Aıoo tüt raıluwıı R ma~ sonra da yaJ!nn meınleketinin i _ mana ne soraıczjım blrer birer derok dediı ki: 

nwılar kadar v~·tioJmi.ş o ... jmtir. tikb:ıili v yıl!tsel· · ile al8.kada1• söylemesini Pavlofa bildirdi - ESki ifademde lıeı: scy ya-
~ ta.ri\ .il. • l·-.;.;;ı.n<le bir ha.ta o!aeagmı shyiedi ve bu sözler.in Pamfun sualleri ş ardı.: zıbuış ve anlıatlhu tır. 
ya.pahilır. Bugunc h ldnr.ki mu- ~ geçiriLnıeWıi rica etti. S'OLEYMANA SORULAN Reis: 

• b.a:kenıt-.nın ceı pıı taı-.r.ı,, Rus PID lof otOJ'drtt'Pn .--t ..... ter- SUALLER - Hiebir ~Y sö~leıniyeccl 
ma?.uun.lu.rın Abdürralıman ve -~- '"'•UIVO• - Üeküpteu. ge1ıaı ılları misiın:? 
Sillevma.n.llt m::--~..:k-~ 1eri oıdu- cümana rınçı btr şeyler söyli-j a~:ı...,vm.,.. t.ütün.cüı lhrahimt: hı· - Hayır ... 

.s ı.u~ ye·eJt SÖZ i&tedi ve n ıa.lclik1an ~J~··._. 
ğunu tam.cuncn a.~dilıfaf.mı§tı.r. son.-.ı. ayağa ka.rttaiZ'a:k dedi ıki: ralamstıı:. lbraıhimin bu e - PA.VLOFA GöRE ... 
Binaenak rh t.uih mesc~mde _O hr.üde Hwktmler hıeyd.in-I lüuı: var nudır. ınuıdı:ır1 Pa v ta.siyle 
ne ·endılen yorulhun, ue de bi- d n rica ediy\1nım, madem ki Bu bavulların iç:indckt vesikalaı·- ~unlan söyledi: 
zi yonnıulaı. Hangı tarihte 'ta· Abdi.iJTa;lmı.a.n bir ~y s<>ylemeikı dan malüma.t.ı var nuyui, dUk- - Bu suall'erc cevap f!mCM 
nı:şbklarım filtfen keııdileıi söy- istemi 0 halde a:rka.<Y. lıanm kanında toplanan acfomta:r kim- bizim müdafaamız içın değil, da
ı~er! . . . wtfe..~~nız. Onla:rın bu ar- lerdir? Ve ne giln §C~ Iet· konu- Yanın ayd'mlanm::ısı için luznm-

Türkçe bildıgı- ıçm bu so'rler1 ik"mşlıkla.rmdan n bu anüruıse- şudardı! ludur. 
anlıya:ı1 .Konu f deı-hal aya,_,,"at ~n 00 gibi i]eylcı-düşün· ı ~~ SUA;L . lli!ds .Paviofa hıtafıen: " 
kalktl ve dedi iti: dV.ltLacini ve r.pmaık i. te kleı I• - Ü kuptdti Fihri sın yına- - Bır IDazıt1.lll, di , ettall re 

- Hayretler ediyoroırı.. .M~ ni bioo, lfıtfen onlar raah etsm-

1 

na yazdığı mektupta. A.bdürrah- cevap vermezse. hakim n.u ka-
mın iddia: mak:ınu romrru ıdcl.ia ler · ıçin şayanı ıtim:ıt bir arka- :nustmmak icin ra:r ~ E-
mı:ıiramı :ımı.mı.m J"Ofüniı y-a- • REİSİN OEV ABl d bir d . dıJ-01'. Bu ifad • limizde zor yoktur. • ka-
pı,, Re.is. bu söze cevap olarak· den a dostlar da otd • rarda bu gibi şeyler :rı dik-

OöRDUNCO' SUAL _ Abdih~man evvelce bu 1 lıy~·. BWl ~ ltatc ahnır. 
işin oldu Tam bıı roda: S KEYFİYET ZAPTA 

nedamct ~ den . e söz Y GEÇiR!L 
yte ~ oı.. ve bu Bu mı uzCl'l P 

m m bu ile.re 

AS 

A bdiirrıalı nıan söz .isti" 
dedi ki: • ~ 

- Ben, bana ait i ler etraf tn-
11zun uzadıya. :izahat verdınt. 

Komünıstl l{fe olan ffişiğı.nu efe 
sacfece .tt.tp ôkumak, dtin)a 
hadise mri de gazet en t<1-
ki e :iıbaretr gun 
da !attım. Bende bugün vlki 
<M ıı irkilme ve uytınma bu yap
tığım ~ya.ıu doğTndan do,., ya 
lbu mü "f ham · vukuu ıl 
ortaya çı:lmuş bulunm kıtadır. 
Bu ıfa:dem dam nedametınıin de
rer..esinir izaıha kafidir. 

AVUI·f.ATJN SUAI:.LER1 

Bu ıra AbdütTahmamn a- 1 
vukatı Şakıt: Ziya. Pa,rJof.a; biıı· •k~ 
sual soraca<Yırw söyledi. Buı su-
al şaııla.rdı : 

1 - ıı.varretya adiı &>'\•Jet 
ticaret gem· İ' ile Pa.vl-Ofi m nl . 
k ·ne :tmiş mid1r :' Gltmii ~ 
bunun tarihi nedir? 

2 - Hariç men Ieket.eı de nm
mm sol t.Qekkü!l. elinde bu
lunan veya buhrnahıilccek olaıı 
işler, mesela komünist ve) 
Markaıst bil'liklerinın faalhd.i 
veya bunların tertib tı b'İ1:>İ

0 

lii

leı· Qnları ııe dereceye kadar ala
kaffiu· eder? 

3 - Pavlof k-0münist l)ar!tı -
ne d:ıhil midir, <l g:i1 midır? 

4 - Pavlotımuhak lelllln bas 
lıtdığı gün enberi elin e m~h •ı 
Sovyet ihtilal şairi ;:ak vs!<ı
mn ili< tahı lotahıuı okumıkla 
me.~ bu1unııy r. B ı k"tabı h ı 

c okur.kcn gvnıyoruz. A-
CJ Tredv ıkof, ı;;; :vinski gibı 
Rus rtni de okur ve 'f'r 
ınu? 

P.A:\'LOFU r CEVAPLARI 

P· 1 )f gill.erek &yağa ka ktı 
w ded ki: 

- Bu suallere. ce.._ q> vere -
ğim. l1"akat Sovyet tlc:.ıret gen ı
~nin 0enını herhanl".t · bir şaıı ve 
ecllbi cf,myuaum mtidafaaı i ~ o
bn mtlııa.<;ebeti nedir? BU u d· 
lEri oornıa.k muhterem avu tJ~ 
aca.b nereden heıt.ırına gelm~ 
tir? 

A vuka.t Şakir Ziya: 
- Hadisen.in ~vıri ıiçiı1 bu

na. hizuın vardır, d i. 
Pavlof cevaben: 
- Esbııbt mucibcsini mıh •;a 

ın. t !ıtn bu sua:l,n cevabını \;('r-

nıe:ın.. • 
Avuliat ~kir Ziya teheV\•ür

le yerinden kalJ,aralc 
- Mtıht:erenı ıei• be~·. Pavlo

fıw. y.alnın söyJediğmi ort.:aya çı
karın K: için bw sualleri soruyo
T.U.Im Düııkü celsede bu (Temı i
ı.,inde Sov.yet bahri:> elilerinc- koo 
feraıwb.r verdiğini sôyledi. 

D rER TARAFTA 

Diğer-4.al-aft.a.n So\ yet. koc cı
losb esinde ise hır mcrnuı 11.:..ıu 
zodi olduğunu. bild nyor. Nam
zet ol. n n.d:un öğrenmekle mU
ılrellef ol n adamdır. Ôğren
me'..\ile degil. som-aı .i2.ydığıı.11 bu 
Sovyet ait:letti bilhı~a yaban
cı fak.il', münewre1 gençlik iıu
rinde bir siliı.h ~rı yapan nıt -
ler yazarlar. Yold.:ı.:_.ı Puvlofun 
hı.ı şiirlerle mo.şguh olınaaını dik
kate s y.Jn buluy<>rUJfü Ve o
mm ic>in sualleri soruyorı.an. ll 
di. 

PA \'.'l:.©F SÖYLU'YOR 

Pavlof su.ılfere toptası ~ ce
Vflihl \ffi eli : 

- Ben fı:;tanbula g~lmedcı:ı \
ve! 'balr41:i nıevzuu ohn \'apur lo
taubııfda demirli bu.Iunuyord . 
G.-1 "ğim zaman bu g tnı), or • 
d:ı buldum. Bu gon.i un mürott 

s.ta ı s 
!2!!S&!& 

D 

rh;u et:t'i. 

SUL!t~YMA.i~ nosY YI 
tSTiı"UR 

Bmnuı iizeıinc 10 Jakilm ıw.. 
da.ı cP.Ji!eye ıı.iha:>et \erildi. 

P..ei8. lll6likıememu su ıkar'..ıN 
lll bıl. itxli: 

•• M 11:ınunlann muvafa.lWil:lar 
.. ~lıiic ~u.;y :.nm teı ei.L.111 roil 
'lll('Jık kwn1larııun.. tetkik edile
ı k dav ınihıder~"atıııa vn.Ktf 
olmak Ü7..cıe kendilerine biı muil 
let wril~ine, Koı ııilof tam~ 
fmdru1 cı, ğru ola.ı ak tercüm~ e
dTiebılmesi icin Eşref Demit'C -
nm ı ere;umaıı sıfatiyte kdxhlcri
n · onderilm~mc, Ah:lürrah
m.a:un \ nzivctiııiu .,onılnl'a.sı ı
Ç.lll İstanbul za.b ı tr.ı.smu m iı
., ·ı"' 'l'c J.ı..zılma....,uıa ı.: muh&ke
ınow.n 6 l\1< yıs Çru ım.m güuu 
n bıı ak,lmasına ıtmı a verildı 

batı ıle tanıştım. Bnka{( defa da ••••• ••••••-. onları, vapurlannı zıya.ret ettim. I il\ 
Ara sıra onlara gider onlıart l\'Ie vlidi Şerif 1 
bulu.._<;ıır, kcm~"ın', ~~tek y~ı -
diın. 

T ARİ Bl TETE:tY \.TLA 
Ml:!lŞGULMUS' 

sı.nesm:dienberi s 

~ ertuıtn Mıifir Kizıtn P il•· 
ım , ve rama ı To~goıc ref•6ıı~ 

merhume 

Hc1•zm•/•Rtlinin 
2 CUı;nartesi 
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- 7e ~ _.,.,. derhal keeer, i9im ve marhaya dikkat. QRIPIIW yerine başka bir 

ROMATiZMA- NEVRALJİ 
marka verirlerse fiddetle reddediniz.. 
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YAZAN: M.S. K11r11.!lel 

YÖRÜK ALI 
Bına. mob )ya, l'\' yası, :zati ~n 'l:e her nl'Vİ ticııret malları. 

m"kiııc, alitt ve f'dı vat fiatıat'.ının çok yllkSC"lnıl§ ulrnası dolayı.siyle, 

Tu,.k Ye ~ gort • ılnr Duircı Mcrltızıyesi eski dfı. ıık kıymetlerle sigorta
J;ırımış ol:ın ın:ıllarm yanj/Jn; karşı olnı o;ıj;oriaı bedellerinin Şimdiki 
kıyrnı tl~r1 ile ınutenıı ıp bı.ı.· -ehe arııınlm:u;ını .ıtwrınniyf'tle tavsiye 
eder. 

Topnlr Mahsulleri Ofis ~ 
f ından fınnlata verilmekte olan ihtira ilanı 
tuu..ı • deiiımenlerde hannan ya- Scfl~rdooberl haıı.arlayıp pl-
pıldığı halde muhtelif semt.leroe.- )'tlsay;ı koyduium lastikli ka-
lki ekmeklerin rutubet derecele-- ~rtmnlı (Orhide) nam mayo 

Kel ?tfemi.ş, hatı:mının açık 
diV;ıtiiğUnü ı,r<>riirıce d~rha l diki· 
lnek ;;alibiyM tanfflnas111 <·aktı. 
J<'akat Piç Mustafa. yerde.ıı ka3-
J.· •• n1k yffiılmemi~ g-ibı Kel ~e
m.i. .. ~n ÜY.eı'lne h"l~hrdJ. temi~, 
hfi8ınanı ~ögsünden iterek mey
Jandan çekilmek itıtedi. Lakin 
Mı~fa, bıı"a.k.madı. Bünwı iize.-
rine· baJ{ı-w,lar ~ladı: 1 

- YeniL<li.. 
- Yenikned.i .. 
Tıtt·aftnrhln~ Yf'Dİldi. yf'uil

rnedi gürültW;ü ort:alıi'ı doldur
du ve bul&ndırdı. Mu~Wa. m~
)(ıp olmadığını gös~.rm~ içi.c 
ha.tmunın iizerine ~hp d nruyor
d\J. Niha~t Kel Mcmi-.. Mugta
fat.yı • !Jiddetle g~süodm itti. 
~~fa dfl. .hatwruna vvmntkla 
aıukabclede 'bulunıdtı. · 

F~k ıt .Kd Mmıİıij, hıüdı idi. 
ı. ~Uif.a bal g.ibi a.cjlk d üsm iiş 
ve mağlup olmuı,t.u. Bunun Uze
:riınt> ÇA.zglr, meydaauı fırladı. l 
iri -haaımıı ortasına gf?'('ı-ek ay1r
th. Mustafa bajvıyordu: 

- Yeni~im be! .. 
Kel Mmliş de: 
- Daha. nMSl y.likıt:e*Mift 

'-"? 
Dıiyıe mwık~ tdi,10l"du. :H!

llayet Ça~u- : 
- Mustafa, ~!. DAna 

.... } olacM:k ? .. 
Deyince yaıygw-,vı baj4tı. Kel 

Jılemiy <}r- roe~~nı blntkıp ç~Jdl
• . Fıtbt Piç M l.Jl5.t4h tü ra ft:a r
an :wazlan ı,:ıktlğı kad M rnt -
j>nwyR ~ı}ı.r : 1 

HabıTJıktır btı ... 
- Yf!f>ihnecli.. 
Çazgır. hakf!Ql Mvetme gittı. 

-.~. ~il: 
Oldu MH .....-..: 

· Ortla.t da: 
- Oldu ... 
J)eyj\ıc~. aw:ydau yiirfü.tü. 

Davul ' ' e ır.urnalıtrı sust•ınhı. 
Yirkw-k ~E' bai;ırth · 

Kel Memış, tı••ıst:ıf. ı yt-n
m•1ı. Hıt.kem ht-\ et ıııin k3ı llM 
lb11clur. 

Hıırın.11 ii,..t·ı in Piı· Muf\tlifa 
n" :iöviiw·ı't·I · lf.f k •rr.adı Ha~
•'"'" •. l~ t \ rd\leşll. Tek tiik 
l •.. ğı ı:, •ır.l.ımı · 

- HaJ.;.-.J.'lı kG .• 
Y t'f1°lnw,r .. 

J 'ı. 'k.ıt :;ih ı !o; ı" ,. '{'\t• "1 mir.ıti. 
lü·I Mf'tnis t:Hlı•• Bu. h: 1 iı a · 
b: uı lıltl:ı ikı ha~tnl kab.uştı. 
Rım~H chı: 

Yi'ı ük Ali.. 
J\4 ı Mt~ÜM .• 
lı 1 ha.ıım, bih im " la h~ifi ho

z., ı' t1-41klsu-dı. Yani Yoı ük Ali• e 
7..t" • ııa biri i diişmik·~a. I\:,.l Me
ı ul' l>ıı .. ı nı,kı. kll\"\ \;.ti~. iri y11rı 
V:ll'J'rHt hi,· ıJ.elil<'ihh tdİ. Ile-ı hal
de boğıujllna n1iiUıts ol~<'.ıktı. 

ı ;tiı c"rl bu ... l'm ulmaıiık adan~
lıu· :\ ı•nilil', urmılnıa<lık pehti
' aııl~ı· ~alip gdebilirdi. Ni~~~~ 
lwı ke;; Pic Must.a.f:mın '\ oriü 
Alıyt kalacağını tasıt\"\'llt etti~i 
hakle na..ip Kel Memi~i oeı::k<'I} 
(;• ktni~ okttı. Çalık. !Kiylenivoı:-
rlu: 1 

Ulıı;1, hu, ~ bet-ille uğ· 1 
·~ılır ını? 

- Pir .Mt-..ta.fs o• irli dahtt 
iyı ıciı. iDat<:1<ln· bu ~·.. f 

Yi>riik Ali de: 
O, m.a t.çı i.~ 'iN. d~ ~

~ değiıiz ya!.. 
IX!di. Çar.Kır, mey<i111na Çllka

Nk bağırdı: 
n~ ı !tına J{iir~Wır 

rnevdHna ! .. 
Ôedikten sonra : 

BÜ\' tik orta başlannın gö
J'e8ine yarım saat sonra bQ.şla
nac·~ktır. Kel Memilj dinl~
ifr. 

Kel Memi1'7, haktı olarak ya
nm saat dinle:nec:Hti. Kel Me
mış. epeyce yqrul~u. 1ki gün 
dür üatiiate, zol'lu giireşler yap
mıştı. Yarım saat dinlenmiekle 
biW. aklı başına geleme?.di. 

• $ 

Yörlik Ali. ve Kel Memi..; gü
reşine başlamadan, okuyuculaı
:rımdan ikisine siU:.tınlıanmda 

ee-va.p vermek istiyorum. Bu, <>-

Çunku, bit· bina 'eya muhic\ iynk rıH seli< lt\ OtiO.- Turk llrasına 

lırMmn igorta edilml olur da y:;ngın n.kuu :t.mn:ınındaki kıymeti 

15.liOO. Türk Jıu"ı olarak 1uıbU •dil t"<:ck olıırsoı, Sıgort.a Kumpanya~ı, 

rıle lkalitelerınin bL-ribirıne ben- VefQtırenin taı-.u imali h~md11 
zenıediği görülınP.;kıt.e<Lr. Bu hu- 3178 numıuab ihtir;;ı ~at.i elim-

kuyucuhu·mı<lan birisi bana bir 
mf'Jci u phı l1t ın hırı yazı.yor: 

bımınıo tamamen yanması halinde ıgu t. ıııukııvelt'Ilamesi umumi 
~ı tlm ıo:ı ve ml ı kanun hiık nmlt:"ı ınc• g<>rt .·ıgı.ruı sııhıbine am:cık 

10.~.- Turk l,rn,.q İ)~t"(.'f'ktır. Bm.ı kı"lllı·ı ı ..... ara ı.ığrndıgı takd.r
dt ~ıgort:ılının KumJ)lmyarlan nL-ıc. gı tazmımıt. igorı:ı edilen malın 
yangın anındakı ı.. ~ınelıyle sigo• .. ~iılın ış ol .. n kıymet. a :ısmdakı nis
bde göre ht"S..ıp edılf'<'ek olan ııar .. cllr, yani tok~pcr u.rııfmrlan usulü 
rlaırcı;ırıele l<!$bıt edılt'ı f'k <>lan h~SHr kıymc-tınıı 11\'W!' ıkisıdir. Hu su
retle ı;igort .. ıı her iki ;,hvrılde• dt• alncngı uı~mtnath ııe sigortn ettir
dıği rn.ıh yeniye lebık<~ ,.c ne de 'lıki h:ı<ı:ıı bnıNmıyle t.ımir etti
ı·t.>Uilf.c~tlr. 

su~ta fırınlar sıkı bir kvntı-ola dt'dir. Tnkliu;ilf'r ve 1111t1<.·ılar ka
ta.bi tutulmu.ştur. Bu ara la dün l nurıen U.kıp roiJHeY.lcrdir. Ali- l ı 
'l'opralc. Ofisi Müdürü B. Şakir kadarl.ttrın dıkkati ~lbolunur. 

Turalı Kadı.köy, Üsküdar ve ha- \ ••••••••K•. •$•E•M•!R•L•ıv111ı..•N_. '. 
10 .......... t zu ~ ... 
PHllte bir pudf'a 

kuUMwf8r. " . . . . Kel MemÜ}in Aliço ile 
Silivri gürej:jini evvelce yamuş
tJmz. Tlıkraclarınızdan sıkılıyo
ruz .. ili .... " 

valisi fınnlarıru bizmt gez.erek • 

Bu, okuyucum, şahsı. itibar;iy
ıe haklıdır. Jt aıkat bu, okuyu· 
cum 'bt!ni 9eiteleıdenbeıi takip 
ettiğinden tekr11rl1lrınıa. ra.st-ı 
gelmeei zanıridir. Fakat bilme
lh:lir ki, Oir muhaniri ffeflelerce 
taldp etmiyefı. okuyucular var
dır. Bu, okuyucular benim dört 
~ serw evvel Ye, yahut iki se
ne. e\·vel yazdığım yazılnrdan 
bihaberdirler .. Bu, okuyıı<·uları
mı sırn gelin' e tt'.!lvk etmıe".di
ğim }a:?,un<iıı'. Hııtti. elzenwlır. 
Ben, bu, yeni okuyu<.'Ulsnma 
Kcl Memiş ile Alicıonun Silivri 
güreşini nakil ve mkftyt.! etmek 
ın<~bur iyd.inde olduğumdan şi
kayette buhına11 okuym:ummı.n 
af taltJ) P<forim. Binaenaleyh, 
benden tii.._ izlik getiren isbu o
kuyucunı hakkı ve g~v.eteciliği 
takdir buyunır lana bana hak ı 
\"f'tmiı.; olurlar .. 

ekme.kleri kontrol eL"nı.~ ve bazı 1 
1 fınnlardan nümuneler almışt.ıı'. _ Aak,,rllll /şl~rl _ 

B İt• A ._ ________ _. 

Pena renk~ titr P"*•· 
Jlzlinuaıe ıMakyaJl.. ye ~ .. 
~rllln btr ınanzan ~ '"• ,.. ~ 

1 8eyo41u YerU Ag. Şub•lrtdetı: 
cra memurluğundan A~·ıcıc:la kımyek!ri yae.ıh subayla-

'We sisi daha ,....ıı ıroa&.e- ·-~ 
rtr. Sn U)'l\lft Nnt1 bul
ID&JUn )'eline ~. J•
sünliııı1111 .. , ıaraı ... bir 
r enle ye d'ier tanf1na 
haflca renlt p\ldra tıı:enabe 
~!JmlltUr. 1111 Mc:rtWle)'i 
hemft bucin me para
- olarak sQaderilecet 
TolraJon pudruının ""! 
'tt cazip renltlertle yapı

nız . Bu 1"n1 renkler, c•
yf't lllodPrn Vf' adeta Slh• 
rAmi:z bir ~ m ... ~
de olan ıorn06cp-pe> 

lliı!er nkuyncıwnun mr'~tubu
:na g(•lin<'l': Bu, okuyucum. Kn k 
''matın mc\~ilııi Ahlrköy ol-
mac,hğını, Ahir'köye çok uzak bir 
mc\·kidc bulunduğunu yazıyor. 
1'JYct. Ku·kpınaı· giire,şleri nefsi 
Alıtrköyde yapılnııyordu. Ahir
köye ıız:ık bh: .ılğa,:lık ve: taı-la
lor a,rsm ııda yapılıyordu. Fakı. t 
nRII .Kırkpınıu:- pennyırı Ahirköy
oo kurulduğundRn öt'iirüdfü· ki , 
Kırkpıneır güı-e::ıleı i Ahirköyde 
yapılıyor di~·e yaoohınmu~ur. 
$ııyolcu Mehmet Peyli\•an da 
böyle söyliiyor. 

FakJıt Kır.kpmar ha.kklnda 
;ıınuf~ ve tarihi nut]funat vc
ıvm o«uvu<'umg role, rok teşek
kilrlor· Nieı-im. r.ür~n mn•kii 
itibtiriyie bizleri t<~ıwir etmi~ bu
hmuyor .. 

Okuyucuhn ım ) s.lnız kesı<lıle-
rini dii.şiinınemelidir. Her ruu· 1 
haı-ı irin :- •ni okuym:ub.ı ı ol<ln· 
~u gıbi e..ıki okuym·ular! Ja o- 1 

hıı· ... : ..ııuı her mu harı ıt her 
~erını mtıtlıık okutacak blı 
taı-,.,d:.ı dıı Y«?.tun~ ••• Bazı ~r
leri lıt!ı ke ·c e r.kunur, bn7.ıl Jrı 
ıla be~k i hn.,.H gitme-..ı:. b:ı;:ıhı rın
ca u!:lııımıız. Biı az da t.sırihi bir 
,, k'ı:ırhı-:1 ;;ırıu;ı geldiği zurnan 
b .hR d"lel>ilit·. Bu, h2 hsedil~n 
me\':<U eğer r.ok g~-mi~ ait hıe 
e:;ki oltll\ ucu rrınzuı· gfünı~lidir. 
Yeni okuvııcu\ıu t~ıtmin etm ·k 
mul aııiri

0

n \'ıt;.ifesidir. Bu. cı:.u
yucumc.lan da trkrar tt.>.lo·ar öıdir 
d'l~rmı. Zivaııı ,·ok, döı t ~ ~
nc> e-Y\' l. ~son~ s:tlırhk bir oku
dukl:trını biı· kel'c da.ha ııkınnalk. 

No: M2/49 
Bu )hOOrlıı y. r\lfın vukuıımüı ~oı-uılılftrın ou ~ıbi mah.ıurl:ırlıı Bıga k;.ı.,11basmdan F11\u uglu Ah-

'k.AıHtl .. ~mal .. ı·ı için hemen kendı •ıııortnctla m; mıırıM"a;ıtlR l!IDV'fll, ı•şya meı Atıtilv vekıli HMtayet Ont-ı~ 100 
'e mulklerinin sigorta ı,·fümiş ol:ırı bf'~J'lcrinı tc• ·ı.r \.t'H:ık edf't'f!k lmıı- Jirn hor ı.;lu Knrıı\>ig;ı nahıyl-sinden 
lm ı hali hazır kı!'mı•tM-rinc g11rc rırttırm:-larl li.ızumu h:ıtırl:ıtılır. Mchm·~ o~hı 1sm.ııl r.ı>kte}leyt ai~ 

ll:ı•••TDRKIYE SIGORTAC.ILAR DAIREI MEPI KEZrYESI · - ·· Biıı:, hopusunun 2/4/940 t:uıh v~ 
• 98 - 132- 5 num-.ras"ıc:Nı ka)Jtoı liiral' 

l
tm••••••••••••lllaı=m•••••••ıc••••lll"lll ln ... ,baı;ıııın İıitıkl&l m.ıh.ılle::.uı~e ·o 1 D il ·ı A 1 kain Saıı:ı Hacı Si'dık whı H;,fı:ı. Ka-ev et emiryo arı 1 an •• a.r_ı_J ınil h.ınt!Si ve dukkiuu ark.ası \ııinail 

_ _ , ne eı;ı \"e rahim hıınc leri onu Kar:ı-

Mt>iıutmmm k>deh (4250) Jır.:ı ol. n rr.ubu·li numarıılıırdn 54Jt)C) kutü 
ec:z:ute k:ı~i (lR.S.llK2J l':ıT.'r~1 gum •• :--ı 1 J ) on h rcie Hr.yd.·npıı ada 
G;ır 'h rıası dP1'ılinfiekı kem i •~on tanıfındıın :ı ı'h. ~x· )tıııe uilılilt .ıltln ali-
llRl';;kltı. 

Bu ıre ~·-.+ek NoU eııleı-;., (818) lır. ( 75 lıuruşluk muv-oıkltat ~imıt 

'~ >· .•nunun a,in f!ftig ',;sı il ıe hırt 1«1e ~ ... ırun. gfn,u ıtı1at:ine kadar kı~
#tlİ«~ mlirat·ıuıtlRrı lazımdır. 

Hu ,.e ah ır;ır11111ml.-kr i<onııı<~oııctıın pa.nısı7 olôır'9\t dag.ıtılmııkı.ıdır. 
(M)45) 

big.ı c .. ddesı ılc ı:c\ rilı usıunıle o! o
da ve s:ılon Ye altında bir mut.fak 
ve kalıvehrıııt• \'e bir nıiKtaı· b.ıhçeyi 

~anut oh~liıı !16 hisı.~ ınah~·lıJ. bulut.. 
n:ın 12 hı~ı;esi.nin oçık ort ırııuı il<ı 

~r~va ı;-.vı ilmöine kanır \'t-rılıl1L-ı,

tir. 

Gayri menkulii11 fl'IUIMı,,,...ıetı kıy · 

"'eti: aoot iıı; b n lıra. 

S ÜME R BANK 

l'v~ı: Oteluı okak kapı• mdım 
gıı.hnl-e ?emını beton einr hır kori- ı 

ı dur, \ıJ ınlln sııl trırnhnda bılıl:ı hır 

r' mcn1i\.enle üst kahı çıl.:ıhnca "<ııı; t.cı

ı . ıft:ı ıkı peııç-nclı ztmiııı 1.>cton b•r I 
odı., onun ymıında dcmır J>iılrnnık-

Pazar~an Müe ssesesind en: 

yaptır•lacak 
l ıııhil rnli ı• 11unıutH1 'llerllmek f9r1Me ç.ı .. lef' y:ıptırılec:aktır. l!u 

Tfi y a pmal< itıtıy"'lerl n trlcllf ectcokl• rl f yatı '!>/6/ '42 akşamına kadar 

/a'ZI ile blldirmeleri 

rC• olunur. 

!~hisarlar U.Müdürlüğünden 1 
ı - 211/ 4/942 tarıhinde t,ı ıt, ı;,ı ıft(: \e ıttn nıtK~biocc kapab uır:U:ı 

ıh:ı lf't=ı ~opılacniı ıUın eclil1;n ( 1>11 ) • ı~~ :-.itıan "11rn e :ıı abanın eksiltrnc:sı 
ıttt ulr-u hi.1.1ım liz«-ı iıu 15/5/!!42 C'ın . " g(ınu ı:~:ıt ll deı Kab.ı~\fı Lt.,.;ızırn 
i\1 c_oı;,m\ekı Merkt"ı Mıi\>.ıyJıa l<ı.>rllttiyotıımd11 yapı a.l.ıkiır. 

2 Sif ınuhamm<'n l;ıedelj ( l 8.000 ) lirtı 'h 7 5 nıU\ ıü.k.ıt teminatı ( 1350) 
Uı. dır. Yt>rlı m.ılı olı r. ı teklır ed idili takı'Hrde suınrü resmi vesa.r 
rıı;ı ı .. flıır ni!!ibetinde ~*de-lj artııc .. gınd.ın tlmtn.'lt aio ..,,ı de bu mlkt.ır \ize
rlı~cn 'enlı cc:ktir. 

3 - ~ırtn m ı• ve l'f't!•f• he lt'm <>al ..&etı 8C .ı a adı geı e·n .ı;ubede gorii
ı .. b llr. 

tt ıd.f rrıc"lclur~l:ırıııı kanuni \e
.ınl ı t~ i11ııt mc1dubunu ihti ~ 

lıiılı \ "C bf-ton bıı· balkon ve b<ılkomı 

ı" ık.m kaPııun ı;ol tarHhrıca bir nıuı;
lıtk 'c bir heltı me\ cuttur. Cephe~ 
1 r c.;rıc.;< rf'lı 7f'rninı bete n hır oda ;ı: ıne 

le ııhC'dc ortada rımw.·~n kupılı t:ıhht 
döı.• ıııeli bir od,ı \'e i;ııiiııdc bnlko
nu lllt'\ cut uluıı bu ndnnıı balKlma 
mtzır ıl :.J pen<'c>ı c•li \:e eaınlı bir ll:ı

p ~ı '··• dır. Yıııt• ~-ephcde bi r yul.
lM, ve· h.r dolap iki c·amlı tıı.l:ıp ve• 
he )11 rı"e-'n: i ol:ın zemirıj beton h ir 
cld:ı \ t iıı:.t k:ıtoı rnerdiverırlen •t;ıkı

lırı.. b r korHlor mevcut oluıı bura
cl; yer)j hiiyuk h .r ;ıyıı:ılı oe>Jap \ar
( ı •• "l.lt knttlı cep~e biı k öthvehn
llH ı ı•htp zc•ın"rıi bt'1orı ve vıtri ıı i t·a
rnd.:•ııılıı·. Kah,'Phanı"ıİn :ırkıı~mil:ı 

bır ıııut '••&:ı \'e bahç<·si 'e twJA.,1 
v:ıı ı.ıır. u~ı kftı·gir oluu ic kısır ıia-
rı ı Uıvııııları atı~plır. Oz«-ri kırf'lnit 

oı"tühı b.na e•ki tat •. ı mimaıl~·e J<I rf' 
in :ı c ı'I lıııi" jslek cadde Ü7erindNıir. 

Bıı ııırl ;ırlı• n•<ı 26/ 'i/942 S:ılı gu
nü .ı.ıt 14 ten 15 c ı: .. <l aı· Bitıa ifTd 

D:ııı ~iıırlc icra e<i'.i~t:k ve muhaın
m•'fl k•ymeUnin sı. 75 ni bu ldugu 
t: kdırdE• üstte brrakılıınıkur. A~ si' 

.ı :ıkıllrde en son artıranın tıo:ılıhuciii 1 
b.ıki kalmıık' f~ı·rıe 10 ı; lln dalıa 

h nırı:t todılınek suıetile 5/6/ P-42 eı -
rl'ıı " ııiı nyni 511nttc ve ayni yerde 1 
k . ti lh·ılf><'i yapılPc:aktır 

7:tthmt tınde bulunsu~u·. Hcıs.;, melfd ı .. zım,lır. tekerriir de.likwıi o ka<lıı r c·an- ~=::.:.:.~::.:::...:..:.:.::..:_ _______________ _ 
koıırı ı~yon 

2004 ti;ıyıh kaııuııım m uacl\lt'l 1241 
ınc·ı mnddesiııc tt'\ fik.ın h:.kfaı·ı ta
pu ıc: ' Jı ile s;ıbit ol1111y:1ıı :o!acı:ldı

lııı h ıiıre.r alilkactaı anın ıl!.ı ta··IWn-
a.az w ruh~uz bir me\';7.ll değil- K •• k •• t G.. t S t 
tlir. 'Bilakis iistiiRte oktm~wak \'e u ur ve oz .C! şı a ışı 
::.;~~<;1iı·. duvulacak kadMrrlat T. l'. Ziıaal Bankasından 

Yörük _.A linm bliyilk tllr'fadQ 1 i:ıtan\ml , ili<.} Pli 1 ıııılak•·~·rnl .. li.I _, Hı·ı ve \mfl:!lı.rııı ıiıtıyac;ı olan kıi-
Ke~ M~ıı;le kat~~a.sın:ıaı ct.ıt.- klirt W? g<ııtıı~l:ırınırı html;ıımu< ıı .:ııı" n;ı ası~ıı1, y.ızıt:- fiy1>t ve ı;artlıır 
yı~yle Kel Memısn kı~ c~kl';'- rlohılınrlr 4 M;ıvıs 942 tıı _ıh n<kn ıubnren h<lşlıınııccıktır. 

d•cn ltibııren l~ filn fçlncl ... 1 . J. ' , rırıı 

\"l' foiz \ ı• ın. srafo dair .ıı: ı. mi • J ~
r1nı t!Vr:ıb mlisbıtclcrile bı ı kte rleıı-

reıııı7.e 1'il·!iıı1ııclt·r· li:nmtlır. Aksi hal
df• hakl:ırı UlPl• ~kili ıle r:ıblt ıılmıyaıı 
al .. u.klıların <:>tı bedelinin payl:ış

m:ı•ınrlan hariç kal .. cnklan \ ' n • r\I'"- ı 

r.Jn tıı.'t!le ~ube~ MUftK'aatları illıa I 
olunur. 

Yd . P. Aijprı. Sehm Oi. iımutil 

( 40886) tııl :i~, Yd. Tbb. Yzb. Ah- 1 
•ııet oı. Ali (3li208) J«Mblu;. 3JO. 

(52ö8/ 6lll) 

Bey09t" Yerli Aa. Ş. B!k. lıgınctıuı: 
15 Şuı.ı .. ı tı42 taı-ihinde b;ı şlıy.ın vt!I 

16 Mıırl ~2 1aı·ıhııırie tl itımı lnılı.11 

şııbemı~k· kayıtlı Yd. Sb. \C As. 
l:ıman ye~ laınay:ı atclmiyen~ı c
ncJık yokl .. mabı ı y .. p.ılrfıltk ir t!le 
a. ı·k ı;;uk>f ye miu·aı; aııUnn ilan nllı .. • 
nur. ı 5:106/ 694ll) • 

1 
lie)'99lu Verit Ac. Şubeainden: 

Yd. Deııııı~o\u A\inı. Ali Rızn Ot,. I 
H:..,1111 Hı.yrl Kayaddcn t39996) ııı 

~t·ele şubeye müı ı<<'aati ilfııı olunur. 
(6556). 

ımakiM•ih•· b~--~ tır. Bıı mu.ma. renlüerı E • 
kusunar. ve '*m ola.ralr; -
seçer. Artık •Makyajlı• 
bir JlllW a-.11.t edAJ.mi-
,ecekı.ır Cild ile ı"'uaç .-. " ıaJlll 
libl .cır-.. m~ı '* ~ 
dır. Tolı:a.loll pıadrNI, anıma Uplıl 
l\h ile beratlı •f' hıu\lli "'1 -
dalrHinde karıt"nlnuf\lr. Bu -' 
J ede nı11arlı "' yatmnl" bir hll" 
nda ta.ile bıiW• rUa ıaMt !LaW· 
Hemen bugun Totalof\ puô,...... 
t.ecr\abe edina ve MAlalıae ıw ~ 
rece btr «UZellilt Lem.ia eeec~ 
pninüz. 

ğunu y_.zmacn ve, onun llerı b!ı· ı - Bir t~badım .. ·•ıı ıtış Japılın:ıırııtk w • re kııKurdUı i(I kı.kıluk' 
pehtiyanJığından bahsetmem la- t .... ~r ttı i:ılt:o.ıuın fıyatı ı ı lııa 112 ku.ru!itur. 

ln<l.)ıl iı;ti~Ak erle<.-.•J.:lc ı iıı r;. 7,5 n "<:- =:::;.._.====--..:=:======;:==:......===-===-:::
aırn<lır. Ve, l~~~· Ben de ~~ ltıüyRrhm bir torbadıııı aşıcı nl;ın rn•l"l.Oihsıll•r c.m;ak bir kMi,' kişi 
nu yaptım. Çunku. o~ll)~-~.' A 1.ılrleşmf'k surf!'ti\e lhtiyııı;!.:ırmı \Jankrımı:.ıd.ın ı..mın edc:uılırl~ı-. 

hc•1 i ııde ~ :ıkç~ ı verme!"'i Vf'Yl\ 
milli bir lyınkndaıı uminat mt>ktııhu 
ı;ı;tiı rıwleri ve fazl:ı it.ahııt ı. lm«k ı• -
th enlerin Biga lcr:ı. Daire!ll:ndc nıf'V
cut 942/ 49 numaralı dos~·ado nıt•v-. 

Memiltl t.atut'Sa 0 vakı~ Yoni« - 2 - Gözta~larmhı bfooheı kılo•unuıı fıY••tı 58 :l<J ktıı Uftur. 
1ıinm ne demek okl~ır1ınu daha 3 _ S."'ttı§lar, nMhallı zir .. at ı ~mur \c-yoı mL1Cudelc tt-şkıla\kü·ı lar:ı-
iy1 ?nUkayet>C e<k..Jnl.ir. ffer ne fındon Vf' ·ılecf'k \f•tdk;ıl;ırll iEttnaNo'l y.ıplt:a-agtıldan t:ıliplt>rin batıkaya 
hal ise, her iki okuyuctmuı. ~ te- mür:ıc . .;ıttım e\ "·~ı m~i11· \'e ı'lu.J;ı.rı tf'min eırı.t'ler) Jitzımdır. (5116) 
şek k ürlerirni su na.nm. ~ e: ~er ~~~~'!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!!!!'111!!!!'!!"'!~'!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

<'Ut takdiri kıvmet :r.:ıl•ıt var•bı ı ile 1 
27 /4/~42 tarihinrlı>rı itihı.ren :ı~ılı. 

rnılıınciurıılacak •ıırt>ı,ımryi goıilı> ı 
anlayatile<·eklf>rl \" IJıı ICRJ"ri men-• 
klllf' aıt vergi bo,.rl:ırı il.- tanzif:ıt 

ve tenvirat ve vakıf borrlnn bo~lu

ya ait olup sn tı~ bedelinden *'_zıl 

1 

vakit beni ikaz etmeleırmı diler 
ve sıa)'l;ılanmı a.uoorHll. 

• 
")\•et •rü........;; Kcl Memişle Yö-
~ 1 l"ı • ~·{' w r -1 

rirk Ali arasında yapaı·agız. K~ 
Memiş1 yanan ııtaıaıt dinlenmi~. 
Ve bu yanın saaA: zarlında e-

' e dedikoduhtr oınu...,uı. Piç =::w... mağlttbiyeti bir türlü 
ı.a.zm«lemiyordu. Surat.ı asmış, 
oturuyor ve, kendi kendine kı- 1 

zıyoırdu. Yanınd8: ~~ arlnı- ı 
da.,lan onu teskm ıçm: 

_ Oldu bir kere .. ~a 7..a· 
man ac11tıN çtkarırsın ? 

Oda: . 
- Olmamalıydı. B\ıı Keli bır 

cılaha nerede eiiime ~· 

Fakat ben, açık düşmedim ki... 
- Yoo .. Doğn&SWW HÖylernek 

lizım gelirse bal gibi yenildin! .. 
Buna inan! 

- Yenilme<liım. be! .• 
- y ftlildin ! 
Aırkada.5)acı da Piç Mustafa

nın yenildiğine şahit idiler. Me
mi.ş haamını yeıunişıti. ltiraz gö
t~ezdi. Fakat PM; Mustafa, 
gururunu lanmıyordll. Bir tiir-
lü: 

- YenHdlm! 
Diyemiyordu. Dedim ya! :·· 

Yanın 888tlik 6eYre hep ~ 
ı.ıustaM üzerinde ~n Jlf
klrla geçti. Piç Mustafa, ~le 

iddia ediyordu: 
- Kıel Memiş. Yörüğü yener .. 
.Arkadaşları ise: 
- Zft.nnetmiyonız .. Yörük A

li , ufttaıdır. Onu bir yerden kay
dll'B'. 

oluıı:ıe:ı.ıu ili'ın oluııur. 

====~ 

Diyorlardı. Niha.yet _Cazgır! 1 Yazhğa gideceklere ' 
ortıays ~- ~ alıb e-üreşleri H K 1 k 
devam ediyordu. Da"ul zurnala- ası r o tu 
n smıturou. Ymik Ali ile, Kel ve mobilyanızı 
Memilj meydana ~rdı. h d 

Yörük il, Ka Memiş kazan er yer en ucuz 
diıbioe oekli*. Baş altı güre.']- 1stanbu1da ~ 
lıeri devam eöa"ka bu, iki peh- · yokuşunda 66 No. 
>ivaıı WiyUk .ta,ı ayınledecek- AHMET FEVZİ'nin 
ıeMi. ASRI MOBİi.VA 

(Ar'haHt \-ar) M&ğa.za.sındaıı ahıaaz. 

Anllara Valillğlndfi. n 
1. - Ankara - Kıı,.f'hir yclu iltısakınııı fi t !fH-1 t o• cı Klm ı •" 

yapılat-ak blok:ıjlı li~ ile fi f-200- 6 200 ı·u klın.J40rl aı. .oüu ,. ... 1ı ~ ·' 
parke kaldırım i~iııırı ihalesi 7 Mayı 942 tanhıılf! ı;ı tlıı!"nn J>, H;e1.ıhı 1!l' 
ıın . nat Hi lı> YHayet Dııiıni Encıiıner.ıııd~ ya11tlınır.k ıiıı•re " " ı1 • f ıa-ı 
lile ekı; i ltrrwy~ konulıııusl•.ır. 

2. - Kt-'§İf bedt-lj (18815) l i r;;ı 41 kurui \t- •aln .. kk;;t '-ıı ı .. ı• " 
Jiı a ıs kurustur. 

3. - İsteklilerin muvakkat teminat mek\wp H:yıı ııı .. kiJu:dorı ıl< f' 
c.w·f't Od~@ tesikalarını ve ihale tarıhıııdeıı en a 7. uç guıı e\' \<•I , ı.' t 

i lidıı ile m üracaat edcu•k ı,u is kın nlıı~·akl:m fl'ıı ııı ı•hli~ "t 'ı . ı, 
h"ınılc>n yllk:ırd• adı geçen günde saat H c kad:ır D:ıı 1i J~m ıı ı •ı Rtı•' 
liğ iııt• ' e, m" lcrl. 

4. - Bu İ§<: ;;ıit keşıf ı.:e §:'rtnaınl.•yf bel' 3un N. 11, Mudııı 'uı;ı .. ıdt "'"''' 
bil('('f'1t1Pr:i . (2HG7-4735) 

Ayakkabıcılar Cemiyetinde n 
1.5.9'42 CWrıa gunu s.ıııt 13 de çivı kvzi:ıtınp , 1 ıı.ıc. ,tı 

Pazar nıtriç lıer gun snat 13 ten lG ya kudar ı ı \er 1('(.·eH 
nıımar. ı r.ılanların cemiyete miir&ı• 11atlaı ı ilAı• olunur. . 

c l ••• "' 

("1.1 

.., 
aahl"lı: A. C-.ıeleddt. S.r~otıu Nctrlyat Miıdiı rlı. M. Sam . ı(;;ıl,rl 
....ld•ı yer. (H. 8eklr Güraoylar ve A. Camaleıtd in s .. racc.l.llu ııı•t,,ııa••' 


