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uikast Davası 
Pavlof, Dünkü Celselerde 
A bdurrahmanla Sülegmana 
Bir Çok Sualler Sordurdu 

Bunlardan Baztları Sükutla Karşılanınca, Suçlu, Abdurrahmanın 
Faşist ve Troçkist Olduğunu Söyledi ve Süleymanın Evvelce 
:Yerdiği ifadelerin Kendisine Öğretilmiş Olduğunu iddia Etti 

Harap Olan 
Şehirler 

-*-
İngilterede 

Narwick Ağır 
Bombalandı 

-*-

Şehre Tonlarca 
Yangın ve infilak 
Bombası Atıldı -·-

Rostock'daki Hasa r 
da Çok Ağırdır 

Londra, 30 (A.A.) - Resmen 
bildiriliyor: Dün gece İngiliz ha
va kuvvetlerine mensup tayy:lre 
ler tarafındanyapdan taarruz hak 
kındaki ilk haberler, Paris ya • 
kininde Genne Villersde tayya-

r-REIS SABRI YOLDAS DEDi 1 
re motörleri iroal eden Gnome 

K • Anone fabrikalarına yapılan bu 

1 _, taarruzun çok tesirli olduğunu 
' göstermektedir. Fabrikanın iki 

I• 

i büyük binasında genş yangın çık 
mıştır. . 

• Düşman hava alanlarına da hır İngiliz bombardıman tayyarelerr tarafından bir şehre yapılan 

"Bizde Fikirlerini Söylemek lstemiyen Bir Adamı Zorla f pa;~~ ~~~~~~ h~~~~~ş~~n gece hücumunu gösterir temsili bir resim 

Söyletmek, Dövmek ve işkence Etmek Usulü Yoktur.~ t i:~ar::~~~~ ~~~~;~mb~~~\Merkez Bankası 
bası a=şg~~~t~:.r 2~e:u~s;r • 

Rom~ Bir 4.340~487 ~ira 
Tekzip Kar Effı 

, Suçlulardan Pavlof 

l~ 

~merika + 

Harekete 
'.Geçmiş 
;Bulunuyor 

t 
\ 

Sabwt Yoldaşın başkanlığında Ankara Ağır Ceza Mahkt.mesi lleyt>ti 

MUHAKEME 6 MAYISA KALDI \ 
Ankara, 30 <TAN) - Mahke-ıvazgeçerek dördüncü sualini sor 

me salonunda hissedilir bir ten- du: 
halık var. Maznunlar, geçen cel- "4 - Abdurrahman, 4 mart ta 
sedeki ayni yerkrine oturmuş • rihli ifadesinde Süleymanm mad 
lar, muhakem~nin başlamasını di bir menfaat mukabili bu işe sü 
bekliyorlar. Abdurrahman avu - rüklendiğini söylemiştir. Abdur - · 
katiyle bir şeyler konuşuyor. rahman arkadaşını bu suretle it-

Mister Rooseveıt'in ifsaatmdan öğ- Kornilif sağa, ~ola bakıyor ve tiham ederken neyi kasdetmiştir? 
reniyoruz ki, .t\merika sadece De- Tass Ajansı mümessillerini se ~ "- Abdurrahman ifadesınde 
rnolm:ısilerin teısaeıııt olmakla lamlıyor. Saat ona yirmi kala "Pavlofun Niyazi tarafından gön 
kalmıyarak bütun harp sahaların- hakimler heyeti müddeiumumi - derildiğini, Niyazinin de Troçkist 
da :ı:mcn harekete geçmiş bulunu- !erle birlikte yederini aldılar. olduğunu anladiktan sonra, ba -
:vor Amerika harbe gireli daha Reis Sabri Yoldaş, terciiman vulların komünistlere teslimi su 
lat; ny olmamıştır. Bu kadar kısa vasıtasiyle Pavlofa ~unları soy - retiyle bir hizmet yapacağına 
%amanda bütün harp sahalarına ledi: inandım . ., Diyor. Halbuki Troç -
aeni§ .?ıç~de ;e~iş~.bilın~si, Ameri- - Dün sormak istediği sual- kistler komünistlik düşmanı, !a
kan s~~atırun :ım orneğı olarak a-, leri sıra ile Ab1htrrahmana sor - şistlik 5 inci koluclurlar. Bu işi 
lunabılır, · sun. komünizmle nasıl telif etmiştir? 

Pavlof söz söylemesi için aya- "6 - Abdurrahman ifadesin -
M. Zekeriya SERTEL ğa kalkar kalkmaz Abdurrı:ı.hma de, Kornilifa kendi dü-?üncesında 

run avukatı Şakir Ziya atıldı: olan arkadaşlarının bir listesini 

Amerika Cümhurreisi son "- Efendim, dedi, Pavlofun verdiğini ve bu fütede Faik Kıvıl 
nutkunda mühim bazı if- yüzünü iyi görem~,yorum. MalU.- cım, Muammer Taner, Vehbi Diz 

'aatta bulundu: mu alileridir ki, yüzlerdeki işmi dar, Hüsnü Bakı, Celal Güner 
e Amerikan harp gemileri At- zazlar çok mühimdir. Lutfen Pav isimlerinin bulunduğunu söyle -

~antikte, Pasifikte, hatta Akdeniz lofa emir buyurunuz, yerini de- miştir. Bu ifadeye gcke Celal ve 
l:le muharebe etmektedirler. ği§tirsin.,, Muammer tıp fakültesinde tale 

e Amerika kıtaları cenubi A- Pavlof un sorduğu sualler bedirler. Ve Abdurrahma:ıın .ıır-
tn İ d . .. kadaşdırlar. Bu halde Abdurrah 

erikada, zlanda ve Groenlan Reıs, Pavlofa, on sıraya. A~ : manla arkadaşlarının komünizm 

Birmanya'da 
"' 

Japonlar 
Lashio'yu 
ZaD+etti .. 

Neşretti 
-.:ıc-

italyanın Münferit 
Bir Sulh İstediği 

Yalanlamyor 
-*-

"ltalya, Harbe isteği 
ile Girmiıtir ve Zafere 
Kadar Döğüıecektir .. 

Bir• Londra haberinde, Mussol!ni ıle 
münasebeti kestiği iddia edilen ltaly:ln 

Krah Vilı:tor Emanuel 
adalannda, Yakın Şarkta, orta durrahmamn yanma geçmesını hakkındaki fikirler•. nedir? 
"'arkta U ak şarkta Avustral Roma, 30 (A.A.) - !n:nliz -
":il, ve ~ ·~. . • - söyledi. Pavlof, i!k celsede oldu- "7 - Abdurrannıaıı ifadele - ~ 
; ada ve Pasifıgın bırçok adala • ğu gibi Abdurralımanla yan ya _ rinde 39 ve 40 sen~!ermde Üskü- Amerikan ajansları, münferıt bir 
ında bulunuyor. na oturmayı reddederek Korn~lo be gittig-ini söyler:.·.iştir. ]'akat sulh için müzakeıelerde bulun -

mak üzere İtalyanların sözde • İngiltereye göndermek üze- tun yanına geçti ve suallerini sı- hangi tarihlerde Üsküpte bulun- gayretler ,:;arfettiği hakkınd'i şa 
;_e aldığımı~ uçan kalel~rimiz ya- r~dı: .. luğunu söylememiştir. Bunları yialar yaymak~adırlar. Stefani 
~ında garbı Avrupadaki hava ta- 1 - Abdurrahm_ an, uç mart kat'i olarak söylesin. 

ö ajansı, bu şay:.Clarla alakalı ola arruzlarma iştirak edeceklerdir. tarihli ifadesi~~e merin yapa : "8 - Abdurrahman, Üsküpte Birmanyada Japon taarruzlarmın isti- rak şu ciheti müşahede eder kı, 
• Harp imalatımızı süratleş .. caklar~dan ,,Suley.m~nın haberı Fahrı ile konuştuğu zaman O'!lUn kametini ve düştüiü bildirilen Lashlo bunlar kendı muvdfaltıyctsLzlik 

tirdik, ve bu imalatı endüstri kud o~a~ı~ını soylemış __ ıse de 4 mart heyecan gösterdiğini, Süleyma - şehrin! gösterir harita. (Bu ıehlr lerini bu suretle ortmeğe çalı -
:tetiınizi makine dehamızı ve ik- tarıJ:ili ıfadesinde Suleymanın Ö- nın bavulları Ruslara vermeyip Mandalay'ın şimal dotusundadır.) ~ Devamı: Sa. 2, Sü. 6 
t1sadi t~şkilatımızı büyük bir im merın yapa~aklar!nd~n .~al~m~ • geri göndermesini istediğini söy Çun -King 

30 
(AA) _ Ja _ ,., ___ _ 

tihan ı·bi tutan bir ölçüye çıkar tı bulundugunu ılerı surmu~tur. lemiştir. Bu hangi tarihte ol - g . , B' . . d L 
Q•l- a a Bu tezadı ne ile izah edecektir? F hr" . . l .. .. - pon kıtalarımn ırmanya a a s- Posta Telgraf 
~. . "2 Abd ah .. t mt uş,. a ıbne ıllçıo leyhecaı~ gt os.h hio şehrine girdikleri resmen bil ı * * * . :--. ~rr ma~, uç mar er~ış ~e .. avu ar~n angı ım dirilmektedir. Her iki tarafın da 

tarihlı ıfadesınde Suleymannı te ıadesını ıstemıştır?,, ~ k 1 r ug- dığı ~eblig~ ve Telefon 
Amerika, müttefiklerin 1942 yalnız türkçe bilen Rusu, yani Bir kısım zabıtlard agı~ aJ:p~·t ~a h' d 

1 
: 

programında yalnız onla- Kornilofu tamdığını söylemiş - e asr hı ıy~rİ a~ ıo 0 a~ 
ta lazım olan malzemeyi yetiştir- tir. Halbuki bundan sinraki ifa okunuyor lar~~~·mu are e er evam e - Ücretleri Artıyor 
:n~k, bunun için de harp sanayi- desinde Süleymanın İstefanla da Pavlofun sualleri bıter bitmez meAm ~ gedikl' ·lotla gru-
ilnı azami verim haddine çıkar - münasebeti bulunduğunu bildir- soz alan Kornilof, kendisinin de ~ ~n .. bi ~ pı h ~cumu 
~ak vazifesini üzerine almıştı. miştir. bit sual sormak istecliğıni bıldir pu, sa 1d gu2~u Ja r n ~:~ ar~si dü-
.o~ program dahilinde bu yıl 6~ "3 - Abdurr.ahman, 4 mart di. Fakat KornHof s()ze başlar - :~_nası.~d~ po .) Y 
hın tayyare, 45 bin tank, 10 mil tarihli ifadesinde beni eylılı a - ken reis, bacağını önündeki sı- gurnıu~.ur. x 
~on ton gemi yapacaktı. Bir ta - yında tanıdığını söylemiştir. Hal raya uzatan Pavlofa: , ___ _ 
l':ıttan da hazırlanan malzemeyi buki ben Türkiyeye ilkteşrin a- "- Doğru otur!., M H •tı 
:Süratıe harp sahalarına gfüıdere - yının ortalarında geldim. Acaba İhtannda bulundu. Bunu mü - • . 1 er Ve 
tekti Abdurrahman, buraya gelmeden teakip Kornilof: 

Halbuki Mister Rooseveltin if- beni nasıl tanımıştır?,, "- AbdurrahmRn, dedi, Öme- M Q Mussolini 
§aatrndan öğreniyoruz ki, Ameri- Pavlof bir taraftan suallerini ri kiminle ve ne zaman tanıştır-
lta sadece demokrasilerin tersane soruyor. Diğer taraftan arkaya dığını söylememektedir. Bu nok Buluştular 
si o~ kalmıyarak bütün Tass Ajansı mümessillerinin bu - tayı sarih olarak bildirsin., , 
harp iilen harekete lunduğu sıraya bakıyordu. Reis Abdurrahman cevap vermiye Trento. 30 (A.A.) _ Radio 
geçm· ların A- tercümana: davet edilince, müddeiumumi Ourbe: Mo.ssolini ve Hitlec, ismi 
\·ustra eketle· "- Pavlofa söyleyin, dedi, ar- ba şmuavini Kemal Boran ayağa tasrih edilmiyen bir mevkide bu-
l'inl şiar - kasına bakmasın. Ne arıyor ora- kalkarak, sorulan suallerden mı- luşmuşlardır. Hariciye nazm Kont 
dır. A rtdi~~ma da ,, zılarınm varit olır.aciığıııı, bazı - Ciano, ıörüşmede hazır bulun-

' .:'.i~l5 Pavlof arkasına bakmaktan ft:..4r Devamı: Sa. 2, Sü. 1 muştur.._ 
.. \ ~l· t 
' ...... J 

-ılt--

Yeni Yapılan Zamlarm 
Miktarını Bildiriyoruz 

Posta, telgra! ve telefon ücret 
lerine bir miktar zam yapılması 
için kararnameler hazırlanmış ~ 
tır. Yeni ücretlerin tatbikine, ka 
rarnamenin resmi gazetede neş -
rinden 15 gün sonra, posta paket 
!erine ait yeni ücretlerin tatbi
kine de bir ay sonra başlanacak -
tır. 

Yeni karara göre, şehir içi i
çin hususi mektup ve kartpostal 
ücretleri kaldmlmıştır. Bundan 

Devamı Sa. 4, Sü 1 

Umumi Heyet T oplantısmda Okunan idare 
Meclisi Raporunda Muhtelif Mevzulara 

Dair Dikkate Değer İzahat Var 
Ankara, 30 {TAN) - Tiırkiye soJ'ü, Küba geza'sı ve Irak dinarı kal

Cümhuriyeti Merkez Banka5ı 
hissedarları bugün senelik içti
Büyük Millet Meclisi reisi Ab
dülhalik. Renda, Banka meclisi 
idare reisi , maliye nakit işleri u
mum müdürü, Emlak ve Iş ban
kası umum müdürleri, Sı.imer
bank umum müdür muavini ha
ıır bulunmuşlardır. Bankanın bu 
seneki karı 4,340,487 liradır. 
Hisse başına 7 lira temettü da
ğıtılmasına kara rverilmiştir. 
Bankanın İdare meclısi rapO'L 

runda cihan para durumu, mem
leketimizde genel durum, mem
leketimizin başlıca istihsal hare
ketleri, döviz ve kliring durumu 
para ve sermaye piyasası şöyle 
izah edilmektedir: 

Cihan para duı·umu 

mı5tır. 
1941 yılının siyasi ve askeri olayh.

n nakdi alanlarda da derin lntlbalır 
vücude ıetirmiştir. Letonyanm Llat'ı, 
Lltuanyanın lita'sr, Estonyarun Ku
ron'u, Yugoslavyanm dinarı sene zar-

1:1!J"' Sonu Sa. 4 Sü. 1 
r .. -. ......... ------·· ...... ~ .... , 

1 
1 

! 

Kadı köyünde 
Bir Cinayet 

~Bir Bahçivan, Bostana 
!Hırsızlık İçin Geldiğini! 
!Zannettiği Bir Adamıi 
İ Öldürdü 1 "Harp halinin doğurduiu ihtiyaçlar 

kar~ısmda vergi ve iktikraz memba
ları kafi gelmemekte ve hemen bütün Dün öğle üzeri Kadıköyünde 
memleketlerde tedavül hacmi de art- Yeldeğirmeninde bir cinayet iş • 
maktan hali kalmamaktadır. lenmiş, Mustafa isminde bir a • 

1940 snesinde :Selganın da altın e- dam kazma ile öldürülmüstür. 
sa_sından ~yrılrr_ıasi~le dünyada bir Hadise şudur: :ı 
mıyara baglı hiç hır _paranın kat.ma- - Yeldeğirmeninde bahçivan
dı_iı , ma~ilmd~~· Mılletler_ cemıy.::i lık yapan Mehmet meçhul bir 
ıultenlerıne ıore 941 senesı ıayesıo- .. . • 
de serbest döviz olarak ancak İsviçre şahsın otedenberı bahçesine da -
frani'ı, şimali Amerika Birleşik devle~- dandığını ve bu adamm boyuna 
leri doları, Portekiz esküdasi, Peru l:1fj"" Devamı: Sa. 2, Sü. 6 

HARP VE ''T ANRILAR,1 ~ 
YAZAN: ABAŞ 

Harbe insanlar başlar, onu bitirecek olanlar ise ancak tan -
nnlardll,,. Söylenmedik söz, işlenmedik fikir bırakmamış 

olan ~ki Yunanlılar ile Latinler, herhalde, yukarıdaki ciimh.•ye 
benzer bir şey de söylemiş olacaklardır; bizim zamannnızd.ı klasik 
liseler mevcut olmadığı için Yunan ve Latin müelliflerini okuya
madun. Küçük LAROUSSE'un pembe yapraklarında da bu sö
ze benzer bir şeye rastgelmcdim. İmdi. bu lafı. aksi sabit olun -
caya kadar, kendi sözi.im sayacağım. 

Evet, harbe insanlar ba;?Jar. Çünkii harbe başlamak pek de 
büyük bir marifet değildir. Başlanan bir harbi bitirmek ise bü
yük. hem pek büyük bir iştir. O kadar büyüktür ki. kendilerini 
iistiin insan sınıfından sayanlartn boylarını bile kulaç kulaç aşar. 

"Bu harp ne zaman ve nasıl bitecek?,. S~alinin cevabı gayet 
basittJr: Tanrıların istediği zaman ve onların dileklerine göre . 

Hadiseler insanlann aklı ve iradesi dışında durmadan işler; 
her an yeni hadiseler doğar, bunlula eskileri biribirine düğüm
lenir, türlü türlü hadise ağlan örülür; bir taraftan başka hadise
ler de türer, ağlar biribirine takılır, kah kanşır, kah dolanır; 
derken biribirinden aynlır, çözülür, bükülür, yeni ağlar şeklini 
alır, gene bağlanır, düğümlenir, dolaşır, düzelir ... Böylece olup 
gider. 

Eskiler insanların aklı ve iradesi üstünde ola~elen bu hadi
se cilveleTine, kısaca, "Tanrılar,, deyivermişlerdi. işte harbi biti
recek olan bu "Tanrılar,, dır; hem de harbe başlayanların, baş
tan. biç akıllanna gelmeyen bir şekilde ve hiç ummadıkları bir 
:zamanda. 

"Bülbülün çektiği dili belasmdan,, ise insanın çektiği de, 
muhakkak, aklı belasmdandır; kendi aklına, "Tannlar,,ı unuta
cak.derecede, fazla inanıp ı:-iivenmcsindendir. 



TA1' 

Milli Şefin Yüksek 
Alakaları 

Fen ve Edeltlyat PakDltel•r1nln Y enlclen 
Ve Hemen YapılmGSI için Bir Buçuk 

Milyon Ura T i..+ Veri• 

DiKKAT:--.. 
Silifkeye Tuz ve 
inhisar Maddeleri 

Neden Az Veriliyor? 

• 

8111fkeden lalr okQao._ •a· 
zsyor: 

"4UsH ....... ,....... ....... 
-.ra ve prap gibi , ... ..., iMCi• 
_..,. ya .tılg yoııc. ,_...,. ara· 
• wt' .. ,..._ gelme~ 111. lnr 
,. ......... dlJldrtM .......... 
......... r dlkklftl .,....... 11'. 
.. .... ....... •llllQM ..... 
•Nlfyle _..lmakDWll'. 

Diler taraftan ıanan • MU• 
lılm llıtlyacı olan tuz da la• lhtl• 
yacı kal'llbyaoak d.,... delil· ..... 

...... 111• sdhnak .......... 
hd Uf tyhlc llıtlyMtna bl,,_. ala• 
rak yaylaya gldeoek olanlar, bll· 
1ıa .. ..,nlardaa ,._, ve ..... 
•111 .... rl tok •lt!Gli .. kmelcte. 
tut1 ............. , .... .. 

,,.,....,.. .. n ........... tua ..... . 
l•lnl bir an evvel llalletmeal IA• 
zıMflır. Anlatd•yor ld, lnh ... rlar 
ldaf•lfıln alllfke)'e ewklyat me• 
••• bosulrtllf. au 111 bir an 
eweı yoluna keyup lltlflceye in• 
ttt.r maddeler! ve bu arada tuz 
glndermelldlr. 



ı - !J - 94! r"-------------..... Alman baıvelril ve Ptihrtt'inin . 

T A N -,, nutukları aras:tıda hiç biri, ıu HiTLERiN 
TARiHi 
t~UTKU 

A. •••• 
TQrkl~ 

1400 ... 
760 • 
400 
111Q 

..,.,. 8 L 1 ,,,.., .............. 
1 ... 1500 .. 
1Jı IOD"' 
• • 800 • 

IOn defa ıöylediti kadar açık ve acı 

Roosevelt'in 

delildir. O kadar ki, Alman milleti
nin mukadderatını her ıaman dilediii 
gibi sevk ve ıdare ettlii malilm ba
lunan devlet adamının, neden bu de
fasında, ldeta büttın Almanlık ve Av
rupalılık davuını bCSyl~ en ıert çiz
gileriyle ve lriiçlik eyimseverlilı:lere hic; 
bır pay bırakmaksızın ortaJa aaldıiı· 
nı, araetırmak ıhtiyacında kalıyoı"ll:ı:. 
Zira, nutıılc, ıörünürde, geçen teneki 
şark seferiyle bunun kolkunç kıı saf
hası hakkında bir hesap vel"atye va 
bunun arka11ndan da Alman milleti~ 

Nutku yeni ve ıörülmeıniş saıahiyetıer i~
miye dayanmakta ise de, hakibılte, 
Avrupanın İnriltcre aleyhine ka,leme Yazan: JL ANTEN 

1°"98nıl\ ko...,..,., hayat pahalı. abnmıı ve bır kaç ura pmil bit- idıti-
lıima "" eaflla)'Olla mani ola- anamesidir. 

calt tedbirleli teklif eden mıu.imı Nitekim, DDtukta, lrıciltertınln Av
IÖnderdikten ıonra Sah akşamı rad- rupa kıtasına karşı işlediti suçbrın, 
Yoct-. bir n1*1k qlaniftir. Bu nutıUıı- Urihi bir tez halinde ve topluca bir 
ta almmamu itıtıııdiii ıtmsa.di tedbb- hükme bailaııdıiım ve iıbı& hükme 
ler hakkmda Amerikan milletine iza- gere de mevcut lngilte~ ile Ameri
hat vermekle berabc harbin mukad- kanın ve bir de Bolşevik Rusyanın 
deratr 'balmmndn hayati mahiyetteld dlinya yahudiliğinin bimnetinde çah
ı Yad w askeri mcııelelere temas el!- şır ve bu uiurda kan dOker bir takım 
nüıtm_ ıaflet kurbanları olduhna öfreniyo-

Amedkanm Jıara, denk "1-e bava kav ruz;. , 
Vefterhdn .Ameıftadan on binlerce Ba suretle, Almıınyanın Avrupa a
kilometre uzaklardaki bütün harp cep. dına yapmakta olduiu harp, Anılo • 
helerlııde bulıınduğunu söyliyen Roose Sakııonlarla Bolteviklerin yabudilik a
•elt Amerikan harp ıemilerinin Ak- chna yaptıklan harbe, bir cevap ve 
denizde harbettiklerini bildirmek su- mukabeleden ibarettir. 
?etiyle diin;raya JJ•ni bir ıey öğret- Nutukta ifadesini bulan tarihi teze 
ibiş olayor. göre, lngilterenin eaas suçu, "Mulııad-
RooıeveJt, S.- Jlranstz komblDeeilli dea Cermen İmparatorluiu" nu yık

Mihverin bu Yıl zarfında ta -
sarladığı büyük aaye, belki de, 
şarkta veya baııka bir cephede 
taarruza ıeçmek değildir de, 
sadece yeni Avrupanın fii199 
kmuhuuına koyulmaktır ki, 
bu takdlıde, mihverin hütiln 
silah kuvvetleri, bütün eepbe • 
Jerde, sadece müclafuda kala -
nk, bu yeni Avrupanın kund
masını, emniyet altına alacak -
tır. Eler son Baylştağ tuplantı
sı ve bu toplantıdaki nutuk gi
bi Fransadaki değişikliklerin de 
minalan bu ise, o zaman, Av
rupadaki Mihver, taarruzdan, 
pnk dWa let'ek fikir itlerin -
de, sıkı bir müdafaaya ıeçiyor 
demektir. 

,. Yazan: "\ 
• 1 

IBurha.n BE~~!I 
resmen tanıdıitm beyan etmemekle mış olmasıdıı.:. Avrupa medeni)'etiıım mokratlar brarılbile fatiıtler arar. 
beraber, Amreıkanın 'Franaıa topra'll- Avrupalıların arzusuna göre deva-:nı ıihı arasındaki görüş ve ınanıe fark
lınrun mibverciler tarafından kult.- ve ıelişmesi, ancak. bu Roma kiliıe•li larınm bizzat hayata, hayati görüş ve 
nılınasına mani olacak tedbirler ala- ile Viyanalı taçdarlann ırkı iıbirli;ine hayatı telakki ediıı meselelerine ıaınil 
cağlDI ,,. Aıaecikan tayyarelerin• da)IAD&ll ~~aratorlujun )'~I ile olmuıdır. 

TAN 
yeniden 'llurmalr il&ere her tUrltl feda
kirlıiı ıö&e alacaklannı belirtmittlr. 
Lavalin baıvekil olur olmu )'eni A•· 
napadan, Marepl Petain. ldar9)'i L~ 
vale verirken kua yeni Avrupaıba 
bahsetmiı oldutuna, timdi ise Alman 
baıveldli. a)'fti )'eni Avrupanın nelefe 
daJandılmı W7le bir ıekilde beyan 
ettiiine ıöre, mihverin bu yıl zarfın
da taıarladıtı bü)'iik gaye, belki de,, 
.. rkta veya baıka bir cephede taarrq
H ıeçmelı: delildir de, ıadece, yeni 
Avrupanın fiilen kurulmasına koyul
maktır. Ki, bu takdirde, mihverin bü
tün ıili.hh kuvvetleri bütün cepheler
de, sadece mtidafuda kaluak, bu ye
lli Avrupanın kurulm&1mı, emniyet .ü
tına alacaktır. 

Eier son Refıchtıt toplantısı ve 
bu topluıtıdakı nutuk ırtbi Pranaadald 
detiıikllklerin de manalan bu ite, o 
ıraman. Avrupııdalri mihver, taarnıa
dan, ıerek silih ve gerek fikir itle
rbıde, sıkı bir müdafaa)'a ıeçiyor, de
mektir. 

Bu müdafaa esn<tıında, Avrupa mem 
leketlerlne ve Avrupa halkına bir ta
raftan yeni Avrupanm şuuru aoıla.11r
keıı bir taraftan da, kendilerine, mih
verin, Avrupanın dosta ve müdıfll 
oldutu anlatılacaktır. Ve na11l Roo1e
velt iki Amerikalılara aşılamak iste
diji l>anameriken zihniyet ile, diier 
lutalara kartı bir Amerikalılar birlıii. 
ni anlatnıı7a, sevdirmiye ve benimıet
miye 11va1mıt bulunuyor11, mihver Ge, 
Avrupada, ayni şeyi, Avrupalılara mal 
etmiye çalı .. caktır. 

Sımdi7e kadır buna tneuül edil
meme.ine harp. 1ebep olmuı ve bu 
harp bir zaferle bitecek olursa, bu 
işin kendiliiinden halledileceii düşü
nülmüştü. Halbukiı ılmdi. bu zaferden 
ıonraya bırakılan işin birdenbire ön 
pllna alındıiına eahit olacaiıı dem.ok. 
tir. Bunun akla ilk 1el111 ıebebi, za
fere dair olan bu hesapların bir ka
.ıaya uiramuı olaa ıerektir. 

*** 

Fraııu mlatemlekelerinin müdafaaıt- kabil olabılirdi. Ona ki, İnııltere. Mihver mütefekkırlerl ile mihnr 
na ıimc!idan ittirak etmekte bulundulr.. hem V~ inci H~ri zamanına rulı- ricalinin, ötedenberi, kendilerinin bir 
lırnı bildirmek IUl'etiyle Vkby bü.ı yan klbse hareke~le, kendini, Avrapa !htillli temıil ettikleri.ti ileri sürereK, 
«fımetini Almanya ile askeri iıbirliii birliilnden çözüp ayırmıı; hem Fran- her itte ve bet meıelede total yani top 
Jaıımumm cloim"acatı neticeleri açık aanın mukaddea ~ermen JmparatorJ.a· )'ekin ıtlahat iltemelerı ve bu ıuret-
Ça söylemiı olu:ror. Bu denuılttir ki, tana karıı olan dütmanhlıılarınr. (Sar'~- le ortan, "totaliıtarizma,, adı altın- pnvaki, Alman batvekili bu son 
'7ich7 mihvere aılııeri mahiyette )ıer ken ve Kanuni SiileJDl&ft devrı) kö· da bir me•hep kovw.,.lan, bundandır. .... _ "' ı-- nutkunda, hem o imha11 illn o-
...,ngı bir yardımda bulunmıya teıeb- rtiklemfı:. h~m de, .. ~ha sonraları, Ve tıp~. Yunan medeniyetinin ıev'lti tunan Rus ordularının neden imha e-
biiı ettiii takdirde Madaıaııkar, Da- F.ı:anau inkılabını~ ~u~un kıtaya ... sırasında Atına ile Isparta iki birbirini dilememit olduklarını izah etmekte, 
lrar, Kazablanlıca " diier ia.p ed:ıı ani ve muvaffak ~ır film. c~eyam ha- affetmez Hellas adına birbiriyle mü- hem de, harbe devam etmek için, b:ı
terler Amerikan kuvvetleri tacaimdıın lini almasını temın etmııbr. cadele)'e giriıerek o zevali, nasıl an- 11 fevkılide ıalihiyetler istemektedir 
l1ıal edilecek ve Franıı• donertmaaı Bu su~etle, ~v~paya karıı, ıu fe- cak daha süratU ve daha tam kılmış- Amca, ve Alman ordularının bu kıt 
4lmanların eline geçtiiı takdirch 1ı... aabldar 11lenmııtır: . . !arı• t....,.u"n de Garb'ın ı"kt bı'rblı'l,.; ... 1• · k .., uu. · ... çeıu ııı sı ıntıları öne sürerek, gel'!l-
hıerikan deniz kuvvetleri İngiliz 1 - Avrupanın dinasbk durumu affetme1en hizbi, birbirinden, ı~rp celi kıt bu ılbi hallerin tekerrür etmi-
ıu ile itbirhli 7apacaktır. ıaraılmıştır.. . medeniyetini. bat:rmak meselesınde, yeceiini vaad etmekle, harl»in, ıelecek 

Rooaevelt, harbin 1940 ta .IHm a - Anükleribl cerennla•ın davacıdır. k t d d d t 
rıs an sonra a evam e ece ini i:na tarafından kazanılmasına mani olan• muvaffak olması neticesinde, kötü 1111 llıl • 

t ~ -.- eylemektedir. 
nıiliz milletirun mukavemet ve kah- ve zararlı bir rasyonalizma Avrupa 

BinaınalıJ'h, aferin 70laı birdenbl_ raınanııtını övdükten sonra İngiltere- camia11nı ıittikçe daha natu:yaliıt & lman Führer'inin ıon nutkunda i . #lll re uzayıverm ıtır. Bu nokta, Avr~pa 
Je Pek :yakında gelecek olan açan ka--· bir zihniyete doinı ıtlrtiklemiftir. en çok göıre çarpan nokta, bu yeni nizamını kurmak m•ele1fniıı mü1 
lelerin Avrupanm kurtarılmasına yar- 3 - Avrupa cımiaıınn milletlere olaa •erektı'r, ı · k dı • tace ıyet azan iuu, ayrıca ıöster-dım edeceiini söylemiıtir. tnıiliı ha-- ayrılıp milli hiikimetler etrafında Bu ıureUe, Roneunı • Pranıız inin- melrtedir. • 
va kuvvetlerinin yedi ıünden~i gar- kendini yeniden tetkilitlandırm:ısı, libı- XIX, aııır Poaivitizmuı gibi bü- Eter hadiıeler ba iıtikamette inki-
bi ve ı;imali Almanyanın en miihim İngilterenin "kuvvetler müvazenesi,. )'tik fikir merhalelerinden ıeçmiı olan faf eder, yani, aillhlar mtidafaada u-
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Rap'id ile Fe'ner 
Bu9ün Oyniyacak 
Rumen Takımı, Trenin Gecikmesi Yüzünden 

Bu Sabah Şehrimize Geliyor 
Romanya pm-

piyonu Bilir- G; Yazan: ~ 

~e:!~d ~:~;0~:~ FÜRUZAN TEKiL 1 
gün ilk maçını Şe. 

Her zaman ecne
bi takımlara lı:a!"ll 

iyi netıceler almıı 
olan Fenerbah~e
ni n bugün de mu
vaffak bir oyun çıref ıtad·nda Fener

bahçeye karşı yapacaktır. Kadrosun
da Macar profesyonellerini buıu;t
dtaran Ramen uJnmı ıehrimlze ~u
gün en kuvvetli kzdrosiyle muvanht 
edecektir. 

Rapid'in, dün ıelmesi lhımken 
trenin gecikmesi yüziınden ancak bu 
sabah erkenden şehrimizde buluıı:ı
calı:tır. 'l"akımm en iyi oyuncuları,
dan bulunan ve İngilterede epey 
ıöhret kazanmı15 olan Sipos da pas:ı
port muamelesini son d~k:kada 'k
mal ederek takımına iltihak etmişti~ 

Rap!d takımı merkezi Avrupa ılll· 

teminde oynl)'an bir takımdır. İçin
de Macar profesyonellerinin bulun
ması bu ıistemde oynamasında bışb. 
ca amil olmaktadır Bilha11a çok se
ri bir tempo ile oynaması bir o;nk 
Macar ve Vlyanah profesyonel ekip
leri yenmesine sebep olmuştur. 

Bunlar arasınd2 Hunraria, Uyp~şt, 
Graclyanski ılbl mühim takımlar 

vardır . 
Diter taraftan Rapid'e karşı bu

ıün çıkacak olan Fenerbahçe de ol
duk~a kuvvetli bıı kadro ile oynıya
calrtır. Fenerbahçenln başka klilp
lerden de OJl"Uncu alacağı hııkkında 

bir rivayet çıkmı'sa da bunun ulı 
yoktur. Fenerlilr burün liı maçla-
rmda o:vnatamadık'arı genç ve mıiıı
tait elemınlanndan bir kaçını l!o
mann ıampiyonuna karşı çıka•a
caklardrr. 

karacatı ümit edılmektedlr. Liı maç 
larında Beşiktaş ve Galatasaraydan 
ıonra derece atmıı olmasına rajnı,.n, 
sarı llcivertlilerin bir taraftan genç 
oyuncularla takviye edflmis olmuı, 
bir taraftan da ecnebi takımlara kıtr
şı muvaffak olan bir sistemde oyna
ması bugün iy' bir netice almasını 
ümit ettirmektedir 

İngiliz maçları müstema, çoktan 
beri görmiye alısmadıvımrz olan 
ecnebi takımları ile ,. .. ııılacak te
masların futbolümüzün düzelip !" ir 
kaç ıene evvelki halıni alma1ında 
büyük rol oynıyacai;ı muhakkaktır. 

Bundan ba,ka, fu bol meraklıları 

da muhakkak kı kuvvetli bir takım 
3eyretmekle tatm n edılmi5 olacak
lardır. 

Maç saat 17 .30 da başlıyacak ve 
Adnan A1':m taraf•nd'ln idare edıle

cektir. Bundan evvel Galatasaray -
Beşiktaş ikinci takımları f1e, müna
kalat Vekaletı tarafından k>trula:t 
Demirspor ve liman fulbol takımla
rı arııc:nıda birer m<>r v:ınılı>cııktır. 

Haydarpaı;:~ı.ı .... m 
Spor Günü 

Haydarpaşa lisesinın spor bavramı 
yarın ötleden ıonra Fenerbahçe •ta
dında kutlanacaktır Atl~tı,..., v,. 
futbol karsılasmaları ile c:ok c~7.·o 
bir spor senlıti olaClk bu bayram:ia 
mektep mezunları ıle talebe arasında 
da atleti-.,, ve futbol karşılaşmal:ırı 

yapılacaktır. 

Horoza Destan 
Yazan: ULUNAY 

Napoleon, horozu sevmezmiş. 
"Gübrelikten b041lanır, çlSpllk· 

te eşinir! Ben güneşe gözünu lm-p
madan bakan kartalı beienlriml,, Der. 
miı ve impar~tor oldufu zaman Fran
sız armasına horoz yerine kartal res
mi koydumıuı. 

Dün Beşiktaştaki azgın horozun vu
kuatı, bir çok meselelerde yanılan im. 
paratorun horoz ve kartal bahsınde 
de yanıldıftm bana iıbat etti. 

Mcier horoz öyle dişilerinin ar::ı
sında kanat süpürerek, lüzumsuz )'ere 
böbür'lenerek kendi lleminde 1af1Jan 
ve kendi çpplüiünde eıinen sakin bir 
hayvan deiilmiı.. Onun da lüır:1mllu 
lüzumıus borozlandıiı demler olmr
muı. Ba horozlanmanın aapartaaım 
viranede oynıyan çocukla onu kurtar
mıya ıelen babasına sormalı. 

Çocuiurı kendini müd faa edeme
mesi neyse... Fakat koskoca adamm 
karakola ridip: 

- Davacıyım! Beni horoz dövdü! 
Diye ıikbet etmesi hayli gülünç 

bir vakadır. Sayılı eakiya arasında 
"Qalı:ıcı,, nasıl nam verdıyıe horoı i
letninde de bu kabadayının ıohretı ııcr 
tarfa yayılacak! Hetncinslerı kümc'i
ten kümeae, bahçeden bahçeye, dam
dan dama kahramanın destanını ote
cekler. Artık horoz üstüne yapıhıı 
türküler: 

Hororuınu atı• drlar 
Damdan dama kaçırdılar 
5Ul'UDa pllb pl9irdller 
Hani ya ela ı..nım çil horo:ıwn 1 

Sekliilde söylenerek onu ıuaztıim 
mekviinde ıöstermiyecek. Belki: 

cıı horoz ••'rayı atdı 
Baba otlu önüu katcb 
Sonra hıçaj&D altına yatcb 
(;öpllllı lralınmanr çil horozam 1 

şeklinde söylenecektir 
Horozun adama salması olagan va

kadır. Hattl bllm tarihinde Oçlndl 
Halife Osmamn oflu Abdullah ıid 
yaşındayken yüzüne bır horoz vur
muı ve mahmuzunu ıözlinden beyni
ne işleterek ölümüne ıebep olmuıtur. 

İnaanlarla çok kaynaıtıft 1çiıı ~Y
vanlan ·söyleten büyük pirler horoza 
mümtaz bir mevki verm şlerdir. Fran
sız ıaın Edmond Rostand (Edmon 

1 
Rostan) Cbantecler (Şantkler) adh 
sırf horoz hakkında manzum bir pi ıes 
yazmııtır, 

1;!.naJri merkezlerine ve üslerine dur- prensibine göre cereyan ett\iinden, ıarbi, bili, İnsiltere ile Amerika, bu larü: 7eni Avrupa meaeleti ortaya a-
ltıadan en ıiddetli darbeleri lndirdiJc.. Avnıpanın rarbı ile merkezi birbi- fikir merhalelerine k• ... ı her defa11nıia tıb bü 
leri bir ıırada bu aözler hususi bk rini anlamaz bir hale ıelmiıı ve ,ırp -.,. ru, 0 zaman, ya · ttin Avrupa 

ıiddetıi tepkilere kalkr,mıı olan garbi kendi i9tlii ile yeni nizama aarılartk 

Horoz atalar sözünde kend sınden ;olı: 
bahsettirmiıtir: "İhtiyar olsun da 1011 
lüm tazedir!'' d'.yen'ere "ho oz ol
müı; ıözü çöplükte kaJmıı!'' derl ·r. 
"Horoz öttü, dava bıttil", "Horoz çolc 
olan yerde sabah geç olur." "valdtJıı 

PSiKASTENi HAST ALIGININ ŞEKiLLERi ~t~n e~or;::e~ı!~!~:n:i~~erleı"' mes~ı-
inana ve .ehemmiyet kazanmaktadır. Avrupası, kendıni, kıta, ve lı:ıtadaki- ı·.., A-pa.a-ı.1- ını"hver tem•il etme<-- b ni f Bu haıtalıktan batlıca iki 11ekil ayırt 

.. .. uaa ,. 11 zamın za eri için cephelere ko- d Amerika beı; aydanberi uzak prkta lerden ziyade denialer ve denizle- • .a: 9derler. Bir ıeklln e, aayıflık, yorgun-
twv.ır. tar nhut, mllwer. dotru olarak giri,. '-k ha la -·'-1 d di.ıı.' . 

Oldukça bü:yik maflQbi7etlere uiradı- nn ötesinde ~ulunan dünyalarla a- lon nutku ile bu tarihi tezi bir kere dil bir davada Avntf)Bnm "ı-rf ani•- nı yatın, ~al ız,d r ... , e aımtz 
&ı ve bilhaaH deniz kuvvetleri bakı· likadar rörmıye baılamııtır. daha hem ortaya kovan hem de rer- 1 ~ sihin ve hiı iı erin edir, ikinci bir 

İ ,, YlıtlıZ 15• )'Üzünden mqvaffalc Olama- Ll' d h' fl k } k 
ınd ından miibi,pı kayıplar verdiii hal- 4 - nıiltere, bütün bunları yap- çek Avrupalılarca kabul edileeefhıi dıtını l1eri ıilrerek, harbi. ba•ladığı teb • ın e ru ı zayı ı. ved yorrun il 

e Roosevelt uzak urk harbınin ne- mak, yani herkesi birbirine dü .. ür- • ulunmakla beraber vıicu ün uzuvla-
,,.. Y uman Alman batvekiliı kendiıl He ..ibl ya~ t-ihl bi 1 'k' bit' · 

tıcesi lıakkında --ı. nikbin "'Örünma- meklt, kendi ticaret im""""atorlu- ... • "' ... r po emı ıe ı.rmıı nada da ranatııslıklar bulunur. - • ...- iitlletinin bil Avnapa71 lrilrtannak ve olur. 
tedir Filhakika Roosevelt, cenuba tunu kurmıya muvaffak olmuı ve Birinci ıelrilde pııık11teni h11tası, 
doh Japon ileri hareketinin durdu- bu ticaret imparatorluiunu da ya- -----=~,,....----------------------- ıihnini toplamakta rüçlük çeker, c,-
ruıduiuna iDanmak için kuvvetli se- hudi maliyesinin emrine vermekten kurlııen ve ielerlni ıörürken dıkkat d-

beplerin bahmduğuna aöyledikten SOJll çekinmemiştir. lstanbuld& böyle bir zafer göriilmedi ! mesi güçleeir, hifızasının zayıflıtın· 
ra Avurnaln ve Yeni Zelindanın ta- * * * ~ Mevsimin en bü~a, programı.· 'W darı ıikbet eder, ~ok defa baş ağrısı 
ar~ hareketleri için tis vazifesi aö- A. imarı baıvelııilinin bu uf erki nut- .T 1&a 1 ve u7lna.u.luk çeker. Bu ısekilde ha.-
tecelderini ve Japoı11ann istiti ettik- kunda, 1ı:endine ıaret 1~ blr Dun·· yanın en bu··yu"k 2 filmi"... taıarııı çotuncıa, ıı:aranızlık ve iılerin-
1eti. perleria birer birer geri alınaoa- ;,er almıt olan ba tarihJ ta, ıerç'!l!c- de tereddüt alimetlerlnden baıka tür. 
&ını tivı etmiıtir. ten, modem Avrupa faşizminin M- Dünyamn en güzel 2 kadını lii türlü korkular bulunur: Kimi.si 1ı:a-

ROOMVelt'in b11 allıılılııa ........ • 8ef1 rörtitlntl teşlı:i! etmektedir 1 labalık içerıine cirmeı..-n. lrimlıi bü-

hıç bır şeyle meşgul olamıyan, yalnız Eskilerin yine mesel olarak ~rı. 
kencti kendın• dü11unür ı·bı olan ins:ın mediklerine "horoz akıllı,, de:nelerin'ıı 
öileden sonra. hele akeama dot u ve pek doğru olmadıfına ıu fıkra ile 
geceleyin ba11ka blr insan olur. O va- hükmedeblllrim: 
kit konuşur, çalııır, dııha iyi düııi- "Bir derebeyi konağının avluaunda 
nür ve daha çabuk kararlar verir. tünekte bağlı olan tah n, horoıa ta• 

Pıikasteni hıHtuının en bft)'illr t~- an etnuı: 
sellisi ve keyf. sık s k heklm'nln mu- - Ne vefaaız hayvan11n! Yamtll"• 
ayenehanesine ıt der"k ona h"llini an- tadan çıklıiın aündenberi sana l»a
latmak ve onunla münrk1şıı etmektir. karlar, yıyeceiiru, içecciini verirLr. 
Psikasteni hastası No~aste'ti hastası seni dişılrin:n arasına koyuvrirler .• 
gibi, üzeri notlarla dolu kit1tlar ge- Böyle olduiu halde &ah bini görünce 
timıez, fakat, bir saat, iki saat he- kaçarsın. Beni tut.ular, göz'erimi kıı.. 
kimiyle konuşarak h•lini anlatmayı parlar, lı:armmı acıktırırları bu ceh
sever. Hekıminden ayrı1 -'1ktan sonra ya rağmen ne zaman ben bır avın ıır
da, biç olmazsa bir kaç ılin için rn- 1 kasında bırakaalar tutar efend:me ı ... -
hat eder, tlririm, 

Horoz ıülmilı;: -'VU&Ualya bqvekili Curtin'iıı• Avua- Ba söriı• ıörı, Avrupa, yenidm A L 1 c E DOROTHY Jiicek meydanlardan ıeçmekten, klm·sl 
~~ Japon iltill_ımı beldediit, kendi orta çaiını aramaktadır. Bu de-ı bı&laıık bir haıtalıia tutulmaktan KAVIP: İstanoul Cajaloğlu birinci 
'"•fi derecede tana.resı ve sıllhı ol- melrtedir ki, On selrizfnci ve On do- ı F A y korkar... Mikropların korkuıun.c'11n, ilkmektepten aldığım 926 - 927 

- Siz, demiş. ı e sapl~nmış ph'n 
kebabı görmemi,s ~z B:n ı ı e e 
ıaplanıp ate,te puryan edilen ne bo
rozlar ıörmüşüm! 

bladriı. fakat milletin her .ıamandn kusllftCU asırlarda ancak edebınt ve LAMOUR hiç kimsenin e'ine doku"ll,tnıyan, ıiu- ders senesine ait şahadetnamemi kay 
!IJlıııılo blrletmiı oldaiu hakkıbdaki fikir llbalanna kadar ulaeabilen Av· 

1 
İlAhe güzelliği ile parladığı rup. durup ellerini sabuıW y kay1n, I bettim. Yenisini alacağımdan eııkisi-

•~ılert araıında bir teHt -ıöritlmelı:te- rupa roınantizmaaı, bu sefer mücade- H E L L o ! in son Abidesi alkolle temlzllyen met"akh kimseleri, 1 nin hükmü yoktur. - Bakırköy: H•· 
dır. Fakat Curtin'.iıa bu ıöaleri, Avw- tuini, utrk Politilra sahatı~ da tq- i ş A R K tabii bilirsiniz... Böyle. psik,ateni run ojllu Ahmet Kemal, 
traı,.. mllletial daimi bir te,.._. mil ederek limcli de, bu ubadaki kaı:ı- baltalıft teıiriyle gelen korkuların 
hali1 "ilde balundurmak makAdi1lı aör- k vı kat'i müdahalesinin aon safha- tafıilltını bir aralık bu sütunlarda '• Yüzbinlerce halk9' 
~it o!matı çok muhtemeldir. Cbur- 11na lirmiı bulunmaktadır. j BRODWAY ·' .... Bu LB u LU yaztnı,ttm. O tafı!litı tekrar etmlye-

1 '~, ...,, .,., , ....,~ . 
Clıın de. lnıUtereııin iatillaı tmW. * * * cetım. ' 0lnıa.dıtı zamanlar a:pnl maluatla ve Eter böyle olıu•Jdı yani, qer "ki • h ft Bu- korkuların, kararsızlıtın ve ner ALEMDAR 
'hl tonda bir tok autül9r aöyle- rasyonel bfama tl R" , 1 ncı 8 8 cihanşümul bir harika itte tereddüt etmenin net!cesl olarak ~ , 
llıiıtl onuan1- İzdn..-- d l . l inıamn ahllkı dl\ -b,..zalur, denilPm~z- ~=:J L~'-""'I. 

1 S l
•h T I tanberi -ratılma11na -11ıtıf1, tem•ll '9 .ııJ«ln o ayısıy e seans saatlerıne dikkat 

11 
1

- ,... .. , ae de- delltir. Hodbinlik ıelir. İnsan 
U emayü Ü klaaiwma ve ırı&ııik 1t11nwıi.sma o- •••••• M A R M A R A ' da •••••• udeee kendiıinl düşüne düıüne baı-
s .. lan postti•iıt cliin)'allm altından sld- '--' · l bi t 1 B 1 ark cepbeainde Kıır:ılordumın duı- detli titr deprenme ile tUode bir .... ar17 e ç m~cu o maı. aıı a\"ı ' 

:eaıı lıunetlerini,_ müttef~er ce~esi- Avrupa romantfnıaıı d~imanu:'1oı..y E L H A M R A 'd ailelerine bile biıine kıtlmıı ırtbl ıö- ~~ M ı• L L ı 
da dalı.il mllletlenn hvati z:neaauuı~- dr, H ıtiphe 1d Avrupayı, ne böyle 1- • a ' rünürlır.. Bir çotıı çalıım•lı:tan, bir ' 

. n daha fazla olarak tahnp ettlklen- kiye bölüıımüt bir hald .. k A L E v ş A R K 1 s 1 1 iı ıörmelıten nefret eder_ 
nı ve etmekte devllll ettiklerine ebem- eh mevcut bütün '--~ eh~~~cle : Le Bütün bu allmtlerle birlikte, yor-
ını1etı · et ı· S t R ·~ ........ enn•n, runluk ekalk olma:r. Dalma ııabahıe.-
y,, e ı~r ey ıyen ve ovye us- ıu ıon ıenelerde oldufu sibi, tepea.... N t art l r-• 
.. ,.. ıittikçe fula harp rm.1.emui 11 ıeldJlini nıiitahed• eclec: lrtik .,.. evyor operuı ist eri tarafından türkçe sözlü fevkalAde )'ataktan kalkınca ba,Jıyan yorgu.,luk 

!~~derildiiini bildiren Rooıevelt, ~l- İkiliiin ve kıymetler Yt.:lı~ıa bu meraklı ask filmi Pıikuterıi haıtası a•b,.hları, d~lm.ı 
.... ve ltalyan milletlerinde nazım1 kadar noban1tz olma bebi A A y G O L daha yorıundur. Sabahleyin dlıle; 

.,,, faliun davalanmn iflil ettitl kana .. . . .sının 1~ V• : tutmaz. Zihin da'ı nlıiı, bir şeye -ilk 
at nin haııl olduiunt1 ıöylemlıtir, rupa kültürünü tefıır bahaınde, de· BUyOk Macera fllml : kat etmekte ıüçlülı de bilhatsa aab.ıh 

Rooeevelt'in bu ıözlerinden, ouimı lan tiddetlidir.,. Öileden tonra, yor-
17• faliatnin dahill iıyan ve ihtilll ha-- 1 : runluk ualır. bir ıeye dikkat etmek 
feJreUeriyle ıöçecelıılerine inandıiı · daha kolaylatır ... Psikasteni haatası 
ltıaııa11 çıkarılamaz. Stalin ve Chur- z • F E R 1 Y•an: W- CJtı.u:dtüL 1 Hbahle)'in ve öiledflft ıonra baıka ba 
thl İli gibi Roosevelt de harbin cephe- t/~ı·'Hı a.,~1 J••• lııa lnun ıibidir... Sabahleyin çah•a-
erde lıanmlac:alm-. Ye nuiamln an- Çfvire": li.hturu, Stgt:ı mıyan, hiçbir tefe dikkat edemiyen. 
caıc aıkeri bir majlBlılyetle yılulaca- Z • , 
11ıı. balclrler. Bıumata beraber, Al- Tefrika No. 23 M""d f ~:va ve İtalyada hoıııuıtsuzlutıın ço_ U a aadan Taarruza IÜI'dü. Bu korku ve hiddet harp kabi- j 
~·ı~ G f teki z lukla nesinin iciBd• olAlutu libl dıpnda da ltıa sımn ve zafere itimadın ıanıl- Baılangıçta yalnız Britanya adala- eç 1 Of f ~ardt. Harbiye nımrı Lord Kitcbner 1 
ıı •ı1urı bir yardımcı rolü oynıyacatı- rma giren ıemller kafile uıulüne tt- tıarp hattmdalrl ordulann isteklerini 1

~~UıUndükleri de zannedilmektedir. biydi, Adalarımızdan ayrılan ıemiler 8\ılh zamanında denis kuvvetiaıi& ktamiye mecbur oluyordu. Mitralyöır-
•on Jaııalar bir ay kadir evvel Hitlerın kafilesiz ildiyorlardı ve bunların ka- dünyanın en mühim filosunu teıkil terin, alır topçunun, büyük obüslerin 
ııı aulb telrliferini taşıyan bir Al- yıpları arttı. 1917 Ağustosunda Bri· ediyordu, Harp başladıktan sonra da ... an bankerinin Stokholmde +--ı'"- d h l kullanılıımı tahdit yolunda nizamlar 
.. , .... ,. ıuo ta d l .._da kalk onanmanın er tür ü ihtlyaçlan ay. 
1 Urabhaalarivl• temas teminine ça. ny. a a a _aruı n an ıeınller dı b d neşretti; ki bunlar o zaman bizim uğ-

1 " f ı ı- b _, 1 ni niıı et ahllinde temin olunmu;ıtur. 
ltıbıu haber vermişlerdi Italyada da «a 1 eye gırm..,e a;;<ıadı ar. Derhal radılunız müıkWler:i bllmiyenler tein 

ah'z bir nlh temayülü~ün ıittıkçe muvaUakıyet göründü. 1917 İlkteşrl- Halbuki ordu teıkilltl, akaine, sulh bir cinayet addolu;,mustu. Büyfilı: ka-
~. . etlendlll IBylemnektedlr. tnıtlk- nhıde 81 katile, >:-~n~ ıo,eso,000 zamanında pek hHiıce tesis edilen rarılhm ıenıl kurmay! ile harbl:Je 

rı.ıı, esir mübadelesi ve Habeıııtaıı- ton tutan 1500 gen11 ıle limanlanmıza küçük fabrfkallra dayanıyordu. De- naıırı ara11ndakt "cıklık çolalı;vordu 
~i ıivil ltalyanlann memleılretlerine sirmiı; 'buıılardan yalnız 10 gemi tor- niz kuvvetleri, harpten· evvel de eok Ordunun tiklyetlerl, feryatlan bir çok 

hderilmesine müsaade etmek 11bı pillenmlştir. O tarihte denizaltılara mühim iken harp içinde belki iki 7ollardan parllmentoya ve ıueıteıere 
::lllilekir hareketlerle bu temayülü karşı taa1TUZ si!Ahlan da tekemmül misline eıkarılmıştı, Fakat ordu, za- ıec;i;vordu. Bir tarııftan vatanperver
"' \t\retJendirmi:ye çabıtıkları biısMil. etmış va birçok denizaltdar batırıl- ten pek zayıf oldutundan harp içinde lik, diler taraftan ıansür fikirlerin 
bt~lct~dir, As~en İtalya~ olan Nevyork mıştır. :Bu sillhlardan biri de yine de- en on 'beş deta büyümek mecburiye- neşrine ınıel oluyordw ama endiıe 
)•~Ye relaı Laıuardıa, İtalyanların nizaltı idi. tnıiliz der.izaltılan Alman tlndeydt. Harp bııllar baılamaz, filo vı hiddet dalpaırım her tün y(1klel. 

Arabacının km filminin 
sehhar yıldızı 

HILDE KRAHL'in 
en son yarattığı 

GECE GÜNDÜZ 
BENiMSiN 
Emsalsiz muvaffakıyetle 

ŞARK' da 
.._ __ devam ediyor ••" 

Sinemalarında 
Dünyanın en sehhar erkeJı 

TYRONE 
POWER'in 

on mucizesini seyre koşuya 

ZORO'nun 
iŞARETi 

nefes nefese coşkun heye · 
canlarla alkışlanıyor 

Ayrıca: Asrın ölmez e.ser 

ÖLMEYEN 
A ş K 

Yaratanlar: 
BATrl DAVIS, 

HENRY FONDA 

-

Fatih 
Okul 

ve Fenerdeki 
Müsameresi 

Fatih merkez ve Fener nahiyeleri
nin 11, 12, 13, 14, 16 18; 40; 54; 15 
58, 82, 63, 67 inftı llkmekteplerlnin 
öğretmen ve talebelerinin hazırladık
ları bölge miısame• esi dün Em nönı 
Halkevinde yap11 mı~tır. Musamerey 

at 17,30 da talebu:ın söyled i İs 
t k!Al maroı ayakta dınle erek ba 
1 nmı~n·. Açış si:ıyl nden 
:.xılge ilk oğreti'll .ufettışı 

Arkının hazırladı •ı (H .. ydı) adlı <> 
kul ve aile piyesı temsil edilm şUr, 
Kısa bir fasıladan sonra, progra 

mm ikinci kısmınıı başlanmJ$, biı 
fantezi tablo, zeybek, İskoç dansları 
Toai ve Mavi Tuna müzlkaller~le 
müsamereye son verilmiştir. Dekor
ların dellome fasılası ım;!'ında 80 ki
~ilik b61ıe talebe korosu seçme pr
ltılar ııöylemiştfr, 
Müsam~ programı muvaffakıyet-

,.~da mllttefilrleri Almanlardan •>'- denizaltılarma kat'f! geniş mikyaıta için c:ahşan bütün b~k tezgAhlara meline eqel olamıyordu. 1 
:~ak -•'- --'-•- dan · .... IOft derece mfthlm ıılparfşler yapmış-
ı.Q .. ",,__·- ~pe-:-ınıı emın uil• harekete geçmlfler ve blunlardan bir t 
1 -.ıuıu IOYlemiftir. Buı mahfil- lu b t tt k 1m _1 tfk. ilenfm Dallnda bulundutum bah- nıiltere sJllha ıarfldıtı saman bü-

Ş e hza de başı TURAN sinema -tiyatrosunda bNaı11m!ştır_. ,., __ 

1 Mayıs CUMA ve 2 Mayıs CUMARTESİ ak~amları Bir Barda Geçen Hadise tte ıöre bi lh bb" .. Almanl ço nu a ırmıya muva a 0 ui"ar- riye naaretinln milşkülAtn harbiye tün partileri ihtiva edecek bir nükd-la-. r ıu tqe usıı :u drr 
ı;,:~et cephesinde taarraza ıeçtiklerl • nearetlnlnld ile lrıyu edllemeırdi. nıet taşkW pek iyi olacaktı, O ıaman 
'4._.q Yapılacaktır 1917 sonbaharı Almanların hülya- Harbiyenin müıkülltı, memleketin is. bütün kalpler bir arada çarpıyordu. 

ıa;'7le hi11ediliyor. ki, askeri buıdlk laruu ıeroekl91ıiteeelderi tarih ola- tlhsal kabfll,.U yüzftnden büsbütün Birlik ve arkadaılık ınuJde ol.ınıyan 
teı~ ratmen ıiyaıt faaliyetlerde bir caktı, Fakat 0 tarıh bizim kendimizi artnuıtı. Harbiye nezareti metotlarını bir dereceye yükselmlftl. Herkes ay. 
......!,lııe Cöıtermekteclir. daha büyük bir emniyette hissettiği- deiistlrmezae bu müşkülltı hiç bir nl raye için yanın tutuıuyordu. Ar-
~ ve N~t JılttdDrcı: HalD miz tarih olmuştur. Hele 0 senenin zaman iktimam ede-mi;yecelctt. tık metotlara bir yanlıı yapmak için ı 

tfl DördQııcO,, Gazeteclllk 99 sonunda artık maı-.,·edilemiyecetimiz Bu yüzden bir ar&lık memlekette vakit yoktµ. 
lle;rt7at T. L. Ş. TAN matbaası anlaşılmıştı, büyük bJr koı·ku ve hiddet hüküm (Arka• v•rt 

ı t t ı t Evvelki gece T11kcı mde bir b rd 
RAŞ T R ZA tiyarosu ve HAL DE p ŞK N birlikh• ~emal. Feyzi Kerrıll ~eset. H kı \i 

t .,., .,., liıfzı isminde altı sabıkalı s rho, b 
Cuma: B E N O P u N u z Kimedi 3 perde talde bar sahibine hakaret etmişler-
· Yazan: Şehir Tiyatrosu artistlerinden: B E D t A dir. Feyzi küfürle de kalnuyarak 

Cumartesi: O GECE, dram 3 perde Yazan: RAŞİT RIZA tabancasını çekmiş ve adamcatızı 
Yerler numaralıdır. Telefon: 22127 vurmak için üç el atee etmiştir, Kur-

..:••••••••••••••••••••••••••tll" J ıunlar isabet etmf'lnit suçlular ya-""' KılanauaW'. 
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Merkez Bankası 
12fr Baştara1. ı ıııt·ıde 

fında ölmüşlerdir. Parçalanan Vugo,
lavyanın bir kıs·m topraklarında Sırp 
dinarı ve Hırvat kunası adiyle ikı va
hidı nakdi doğmuştur. Alman markı, 
İtalyan lireti, Rus rublesi, Macar pen
cüsü, Bulgar levası, mensup oldukları 
devletlerin işgali altındaki memleitet
de tebavül sahalarını az çok geniş
letmiş bulunr._aktadırlar 

Dünyada altın istihsali· son senelerde 
asıl seyrini takip etmekte devam edi
yor. 1941 yılının istihsali için elde 
mevcut en son tahminler de, bu sene 
istihsallerinin hiı; değilse geçen yıl
dan daha aşağı olmadığım bildirmek
tedir. 

Memleketimizde genel 
durum 

TAN 1 - s - 942 ---

Harp sahaları memleketimiıin kapı
larına yanaşmış bulunduğundan gen::! 
durum bu vaıiyetten tabiatiyle miit::
essır olmaktadır. Vilayetlerimizde ~v
velce ilan ed ılmiş bulunan örfi idare 
sene zarfında uzatılmı~. İstanbul ve 
Hir yerlerde nüfus kesafetini hafif
letmek için tedbirler alrnmıştır. Silin , 
altındaki önemli mikdarda efrat 1941 
yılınr istihsalden uzak geçirmıştır. 
Memlekette zirai, ticaıi, sınai, mali ve 
nakdi bütün sahalar e:enel durumun 
doğurduğu güçlükleri derece derece 
duymaktadır. Stoklar azalmış, ithalat 
güçle1mi~, ve hayat pahalılıiı artmıs
trr. 

BAŞ • DIŞ • GRiP • NEZLE • KIRIKLIK • SOGUK ALGINLIGI-ROMATiZMA • NEVRALJi 

Buna karşı hükümet gereken ted
birleri almış, bütiın istihsal. istıhla'.~. 
inkisam ve tedavül sahaları iızerinde 
kontrolünü. durumun icaplarına göre, 
kuvvetlendirmiştir. Bütün tedbirler 
sayesinde, yukarıda bildinlen güçlüt<
lere rağmen ziraatimiz orduyu ve haL 
kı beslemiş, sanayiimi:z: ve ticaretimız 
yine ordunun ve halkın diier ihtiyaç
larını karşıhyabilmiştlr. 

ıll emleketimizin başlıca 
istihsal hareketleri 

Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. GRIPIN 
. . . . · 1''. -

Suikast 
~ Baştarafı 2 incide 

Pavlof bizim muhal~eme usulleriml
ıe aşina değildir. Avukatım kanunu 
mucibince, avukatlar ayni zamanda 
mahkemeyi de tenvir etmiye hizmet 
ederler. Şayet suallE'rimize cevap ve
recek olur"a, esbabı mucibe kendili
~inden ortaya çılrncııktır. Biz, yalnız 
Abdürrahmanı miidı:.faa etmiyor, ha
kikatin de tavazzuh etmesi için ça
lışıyoruz,., 

Bu sözlere Pavlof şu cevabı verdi: 
"- Olabilir, yı>lnız ben her sordu

ğum suallerde esbabı mucibesini de 
beraber söylemclı:1eyim ... 

Pavlof, söıi.inü bitırince başını ge
ri çevirip Tass ı.jansı muhabirinin o
turduğu tarafa baktı. Reis: 

• 
Davası 

tın çoğu ve kaptan da İngilizce bil
mekte bulunduğundan bu suretle ameli 
ve pratik lngili.ıce öirenmek istemem 
beni gemiye gitmiye adeta mecbur e
diyordu. Gemiye ancak dört beş defa 
gidebildim. İkinciteşrin şenliklerinde 
ıe yılbaşında e:emide bulundum. Te1<
rar ediyorum, her gidişimden mahalli 
hükiimetin malftmatı olduiu gibi g~
mide nöbet bekliyen Türk polislerinin 
de benim girip çıktıiımı e;ördüklerini 
söyliyebilirim.,, 

Avukat Şakir Ziya, Pavlof izaha~ı
,ı bitirince kendisine teşekkür etti, 
ve Pavlof sözüne devamla diier sual
-~.. cevap verdi: 

Pavlof ''ben komünist par-

DiKKAT! 

SINGER 
Saatlarının 

YENi ve EMSALSiZ 
Bir Muvaffakıyeti ! 

Yerine Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz 

N o. 82 - C. Elmaslı ve ortadaki büyük 
olmak üzere 11 pırlantalı 650 lira. 

No, 82 - E. Elmaslı ve oradaki ile ikt 
kenarındaki büyük olmak Uzere 11 

pırlantalı 800 lira. 

ZİRAAT: MemlekC'timizin geniş zi
raat hayatı üzerinde mahsüs bir tesir 
bırakmıyacak kadar me\•zii mahiyet
te kalma:t üzere kuraklık gibi her 
sene görülür tabit hadiseler sarfına
zar edilirse 1941 senesi de fena ~eç
memiştir. 

"- O traafa ne bakıyor? Orada ne 
var? Kaç de!a söyliyeceğiz, doğru o
tursun!,. dedi. 

tisine dahil değilim,, diyor 
"- İkinci ve üçüncü suallere birlık

te cevap vereceğim. Ben komünist 
partisine mensup değilim. Fakat tarih-

0 ı .. ıantalı ve Elm=ııh s 1 N G E R Saatlannın aısrdlifıU kıymeti! raObet üzerine mUzeyyen bir bilezik gibi bUeOI tamıımlyle ihata eder. Sahibi· 
'le zevk ve gurur. glSrenlere de gıpta bahıeden yeni modelin! arezdlyorus. Buna malik olanlar haklkt ve kıymetli bir zlnete ıahlp olmuı olurlar. 

Şakir Ziya: 
Emsalleri Gibi 15 Sene Garantilidir. E R No. 85 230 Elmas ve 15 Pırlantalı 2000 Lira i s N G 

ENDÜSTRİ ve MADENLER: Mem 
leketin endüstri durumu da Cihln 
harbinin tesiri altındadır Bununla 
beraber lkincl klı~rt fabrikasının, ka
olin fabrikasının, Sh"as çimento fab
rikasının kurulması i~leri de ilerle
mektedir'. Belli ba:lı madenlerimiz
de!'l krom ve demir istihsalatı bir yıl 
önceye nazaran aıdır, Linyit ve ba
ktr istihsali iyidır. 

"- Madem ki esbabı mucibeyi öğ
renmek istiyor, söy!İye!im, dedi. Bi
rinci suali sormaktan maksadımız 
Pavlofun yalan söyledığini ortaya koy 
mak içindir. Kendısi stajiyer memur 
olduğu halde bu gemiye konferan:ıl:ır 

vermek için gittiğini söylemiştir, Hal
buki stajiyer ancak öğrenecek adam
dır. Söyledikleri doğru olamaz. 

i noktai nazarım bu umdeleri koyan
'arla birdir. Yalnız fırkaya niçin da
hil olmadığımı burada söylemiyece
ğim. Hariçteki komünist teşekkülleri 
hakkında tevcih edilen suale şu cevabı 

DiKKAT: S 1 N G E R ı .. tıarl lıtanbulda yalnb EMiNÖNÜ merkezindeki maOaı:amr2da aablrr. Şubemiz yoktur. ADR~S SINGER SAAT • 

~-••••••••••••••••••••.,Maöazaları. lsta"bul Emlnanu No, 84•••••••••••••••••••••' 
vereceğim. Sovyet memurlarının kendi ı I•••••••••••••••••••••••••••· .. ~ memuriyetlerinden başka hiç bir şey- , 

TİCARET: Harn dofoyısiyle deniz
lerde seyrüsefer güçleşmiştir. Avı·u
pa ile karadan olan ticaretimiz de 
Balk::ınlarda vukubulan harp dolayı
siyle sekteye uğramı§lır. Bununla be
raber durum 940 yılına nazaran 941 
de daha müsaittir. 

Dördüncü suali ise ı;unun için sor
duk: İsmini söylediğimiz şairler ec
nebi memleketlerdeki münevver ve 
fakir gençliği dalalete düşürmek ıçin 
ileri sürülen adamlardır, Onların e
serleri daima bu maksatla bir silah 
gibi · elde tutulur. 
Şimdi istediği esbabı mucibeyi öğ

rendi. Eğer vicdanlannda bir aiırlık 
hissetmiyorlarsa cevao versinler . ., 
Pavlofun verdiği cevapla,. 

le meşgul ılolmamaları hakkında bir 
kanun vardır. Hiç bir Sovyet vatan
daşı bu kanunu ihlal edemez ve et
mez. 

Dördüncü suale ceva~ı Umumi
yetle edebiyatı sevt-r, bununla meşgul 
olurum, büyük Sovyet şairi Mayo
kovskiyi okur ve beğenirim. Büyük ü•L 
tattan ba$lı:a diğer şairle~ de eser
lerine vakıfım. Esen'i o kadar sev
mem. Bunu May1..kovski de sevm~z
di, Çünkü Esen istikbalini sefahatle 
mahveden bir adamdır.,, 

Şakir Ziya, bu izahattan sonra: 

Beklenmekte olan 

POKER 

ER T raş Bt<iakları 

Gelmiştir. 

DİKKAT: İstanbulda 1 adedi 5 kuruştur. 
Döviz ve kle1·i11g durumu 

Pavlof ayağa kalktı, cevap verece-
1940 senesinde dö\•iz durumunda iini söyledi ve dedi ki: 

görülen salah 1941 sene~inde de de- "- Ben Istanbula gelmezden evvel 

İstanbulda 10 adetlik paket 45 kuruştUl'. 
Taşrada: 1 adedi 5, 10 adedi 50 kuruştur. "- Umit ettiğimiz cevapları aldıi.t, 

dedi, yalnız efkarı ammenin bilmı:si ' 
için Moskovada tr a ınan komünist ,...,. .. •••••-••••••••••llll•••••••••••~ 

vam etmiş ve se~best döviz mevcut- de bu gemi İstanbul limanında demirli 
brnnızda: 17,500,000 lira gibi mühim bulunuyordu. Ben de kendi vatandaş
bir artış olmu~tur. lanmı görmek için ve mahalli hü:ı:u-

enternasyolaninin bazı umdeleriruicn lstanbul 
bahsedeceğim ... Belediyesinden 

Buna muvazi olarak hariçteki al- metin müsaadesile bu gemiye gidiyllr 
tmlarrmız da yeni yaptığımız 1,845 dum. Bahriyelilerimiz benim tarihçi 
klloluk müb.:ıyeıat neticesinde olduğumu öğrendikten sonr;ı bir kaç 

Reis Sabri Yolda$. avukatın ıözünii 
keserek vaktin gecikmış bulunduğumı, 
daha yedi davaya bak::ıcaklarını, ya
rının ve ondan sonraki iki günün ta
til günü olduğunu avukata söyledi ve 
vert:ceği izahatı başka bir celseye hı

::!,595,000 lira artmıştır. tarihi konferans vermemi istcd'.l~;;-. 
Serbest döviz vaziyetlmizde hasıl Ben 1929 senesindenberi Rusyanın bÜ

t>lan bu gelişme :rnyesinde memleke- yük evrak mahıenleriııde tetkikaatta 
iimiz için ehemnı~yetli olan ithalat bulunmaktayım. 1940 senesinde hüku
maddelerinin serbest dövizle ithali metimiz bir diplomasi ansiklopedisi 

l'aknıa5mı bildirdi 
Jl uhakeme ·mayısa kaldı 

milmkün olmuş \' e bu mııllar için it- çıkanlmasını kararlatırmış, 500 kadar Reis bundan l!lonra maznunlara tah
balat tacirlerinin lüzumunda peşin diplomat ve tarihçi faaliyete geçmişti. kikatın tevsii hakkında bir talebleri 
tediyede bulunmalorına da milsnade Benim ihtisasımda bu olduğundan İs olup olmadrğını sordu. Kornilof ve 
edilerek ithaH'ıt te~·ik ve teshil edil- tabuldaki Sovyet başkonsolosluiu ev- Pavlof, dosyalardaki bazı evrakın ken 
mi§tir. rak mahzeninde tetkikat yapmıya gcin dilerine tercüme edilmediğinden ve bu 

-----x derildim. O sırad'l stajiyerlikten baş- yüzden de müdde!mumi muavini Kt'!-
Posfa, Telgraf ve ka bir münhal yoktu. Or.un ir,in bu iın_ mal Boraya tevcih ettikleri sual!cr 

van altında buraya tayin edildım. dolayısiyle mahçu pçıktıklarından balı_ 

Telefon U. • Cretler•I Yoksa benim diplomasi ile ve diplo:ı- settiJer. Tahkikatın te'vsi edilip edil
miyeceği hakkındaki taleplerini ancak, masi stajiyerliii ile alakam yoktur. A f yo Diğer taraftan bir Sovyet vatandaşı dosyadaki evrak ve şahitlerin ifade-r 1 r olmak dolayısile vatandaşlarımı tenvir terinin keııdilerine tercümesinden son_ 

lt"!ir Baştarafı 1 incide etmek de vazifemir. Bu suretle gemi- ra bildireceklerini söylediler. Bun•J'1 
sonra bütün mektuplardan 3 ve ye gider, konferanslar veririm. lst~- üzerine mahkeroe şu kararı verdi: 
6 kuruş yerine 7,5 kuruş, kart- seniz buna bir hasbilıal de denilebi- "- Kornilof Türkçe yazmak ve o
posta.'la~·dan 4,5 kuruş alınacak- lir. Aync.'l İnf;ilizce merakrm oldu- kumak bildiğinden dosyalardaki !Uzum 

·. 

t <!undan ve gemide bulunan müretteb1_ lu evrakı Pavlofa sür<ttle okuyacak ve 
ır. o da kendisine lüzumlu itan km~ları 
Basılmış kağıtlar, halledilmiş y ld l fi d h k ı· -ıot odecektir. Yalnız Kornilofun bazz bilmeceler beş gelimeye kadar ı ırım te gra ann an er e ıme 

12,5 kuruştan 15 kuruşa çıkarılmış, kelimeleri anlamaması muhtı.mel bu-
tebrik ve taziye kartları için °- ayı·;ca telgraf başına ıo kuruş munzam lunduğundan tercümen Eşref üç e:ünde 
tuz para yerin~ beher elli gı·am· ücret ilave edilmiştir. bir Pavlofla ve Kornilofla konuta
dan 60 para öd~neccktir. İ~ kağıt Suretli telgraflardan her suretin ;h_ caktır.,, 
}arı için de her 50 gram için yi- tiva ettiği üı:ret 20 kelimeye kadar 10 Bu maksatla da her iki maznun ter
ne 60 para alınacakt:r. Yalnız kuruşken 15 kuruşa çıkarılmıştır. Kot cüme işinin tamamen bitmesini te
en az ücret 4,S kuruşt<ın 9 kuru usuliyle yazılmııı telgraf ıicretlerhıin min için hakimden mühlet istediler. 

"bl"g~ d 'l ı t" asgarisi 15 kuruşken 25 kuruşa çıic:a- Abdurrahman ve vekili Şakir Ziya şa ı a e ı m ~ ır. . 
Maktu taahhüt ücreti 6 kuruştan rılmıştır. da, dosyayı tetkık etmek istediklerıni 

A 1 t 1 aflardan asllllarlnln U .. ç bilirdiler. Şakir Ziya ayrıca mu" ek•_..;_ 7 ,5 kuruışa. rostrestant mektuplar 6 ce e e gr ~ 
kuruştan ıs··kuruşa, değer konmıış misli, yani 7,5 kuruş yerine 9 kuru5, 'inin, memleketi ve yurdu aleyhine 
mektuplar ıs kuruş mektup ücretinden suretlerinin suret ücreti iki misli, tel- evvelde kaldığı talebe yurdunda he:--

f .. ti rl ı'n su et u"cretı' u"ç nıı·s hangi bir propaganda yapıp yapmadx-başka 300 kuruşa kadar değer konu- gra ucre e n r -
lan'ardan 6 kuruş, fazlası için her 100 li olarak alınacaktır. ğırun ıabıta marifetiyle sordurulma-
kuruşta 30 para alınacaktır. Telgraf havalelerinin her birinden a- sıru istedi. 

Havale başına 5 kuruş maktu ücret lrnacak maktu telgraf ücreti 50 ku- Reis Sabri Yoldaş, Siile:ymana ken-
konulmuştur. Ayrıca her lira dejerin- ruştan 60 kuruşa, acelelerde 150 ku- disinin tevsii tahkikat hak!tında bir 
den yirmi para alınacaktır. Telgraf ruştan 180 kuruşa, arttırılmıştır. Yıl- talebi olup olmadığını sordu. Süley
ha\·alelerinde bu ücretlerden başka ta_ dırımlard;ı bu ücret 300 kuruş olar.ık man: 
rıfeye göre telgraf ücreti ödenecekti:. alınacaktır. ''- Ben de dosyayı tetkik etmek 

Telgraf havalelerinin her birinden Mektep talebesiyle er ve onbaşıl:ı- ıstcrim . ., dedi. 
alınacak maktu telgraf ücreti 50 im- 'nn 10 liraya kadar havale telgraf Bundan sonra söz alan müddeıu-
ru, tan 60 kuruşa iblağ edilmiştir. maktu llcretlerj 30 kuruş, acelelerde !ılO mumi muavini Kemal Bora, şimdilik 

Tayyare posta ücretleri kuruş, yıldırımlarda 150 kuruş, Tes- tevsii tahkikat için herhangi bir t~ 

Değerli mektuplar ,da dahil olm1k 
\17.ere mektuplar, bac;ılmış kağıtlar, iş 

kağıtları, nümuneler, kiiçük paket ve 
gRzetelerin her 20 gramından aynca 
7,5 kuruş, kartpostalların her parça
cından ayrıca 7,5 kuruş, havalenamel~
rin her birinden ayrıca 7,5 kuruş, de
ğerli ve değersiz posta paketlerinin 
beher kiloc;undan 60 kuru~ alınacaktır. 

Telgraf ücretleri 
Merkezler arası çekilecek telgraf

lardan her kelime lçin alınan ücret 2,5 
kuruştan 3 kuruşa iblağ edilmiştir. 
Bundan başka ayrıca 10 kuruş munz.:ım 
ücret alınacaktır. 

Matbuat telgraflarrnd;in her kelime 
için yine 1 kuru!Ş alınacak. fakat '1~r 
tPlıraf haşrna aYrıca munzam ücret 
t:ıhsıl edilecektir: 

!im ihbarlı telgrallarda teslim ihbarı lepleri bulunmadığını, maznunların 
idn 30 kuruş, telgı af restant telgraf- terc:üme ve do,yayı tetkik için istedik
lardan 7,5 kuruş, çekilmeden evvel sa- !eri mühletin verilmeo;i ve Abdurran
hibi t::ırahndan geri istenen telgraf- mamn taleQe yurdund:ıki hal ve etva
lardan 10 kuruş alınacaktır. Bu tak- rmın sorulması hakkır.da bir karar 
dirde bakiye ücret sahibine iade olu- verilmesini talep ettL 
nacaktır. 
Kısa adresli telgraflar için ııenelik 

kayıt ücreti 15 lira, 6 aylık 750 ku
ruş, 4 aylık 375 kuruştur. 150 kuruş 
ücretle bir aylık kayıt yapıhr. Kayıt 
:ııüddetleri ay iptidalarıdır 

Telefon ücretleri 
Ankara, İzmir ve lstanbulda en az 

500 mükalemelik telefon abonesi 30 
liradır. Yalnız Ankara ve lzmlrde :iOO 
mükalemeden fazla beher mükaleme 
için 5, İstanbulda 6 kuruş ücıet alrna
,caklır , 

Müzakere odasına çekilen heyetJ 
hakime on beı dakika 6onra Reis Sab
ri Yoldaşın ağziyle şu karan bildir-
di: . 
"- Maznunlar dosyayı tetkik ed~

cekler. Komi]of Pavlofa yardım ede
cek. Tercüman da üç günde bir yau
larına gönderilecektir. Abdurrahma
mn Türkiye ve memleketi hakkınd.ı 
herhangi bir propagandaya tevesıı;ıil 
edip etmediği. muıdr bir hali görülüp 
görülmediği ve umumi durumu tale
be yurdundan :;orulacaktır. Bu ıebeplı: 
de mahkeme 6. 5. 1942 Çarşamba sa-

Muhtaç askP.r ailelerine yaptlacak yardım parası k::ırşılığı ihtiyacı 

karşdamadığından 4109 No. lu kanunun 7 nci maddesinin verdiği sal.Ahi
yeie istinaden: 

1 - Şehir hududu içindeki · beyanamneye tabi kazanç vergisi mU
ltelleflerinin buhran, fevkalAde zam ve müdafaa vergileri dahil olmak 
üzere 941 mali yılı kaıanç vergileri üzerinden alınan % 5 yardım paraııı 
tahakkukatına yine 941 mali yılr için ikmalen % 5 daha ilavesiyle yar
dım parası nisbetinın % 10 a iblAğı; 

2 - GaYl"i sati irat esası üzerinden kazanç vergisine t.§.bi mükellef
lerden gayri safi ıratlarz 500 liradan 2000 liraya kadar olan (500 da,hil 
ZOOO hariç) rnükeJleflere buhran, ,fevkalAde zam ve müdafaa dahil olmak 
üıere 1941 malt yılı için kaıanç vergilerinin % 10 u nisbetinde yardım 
parası tarhı; 

3 - l ve 2 No. lu bentlerde yazılı esaslar dairesinde ve 2395 sayılı 
kanunun 73 ncü maddesinde tasrih edilen tak~itlerle tahsil edilmek kay
diyle her iki zümre mükelleflerine 1942 mali yılı için buhran, fevkalade 
zam ve müdafaa dahil olmak üzere kazanç vergilerinin % 8 erleri nis-
betinde yardım p;:rası tarhı; · ' ' 

4 - Umum! Meclisin 1 Eylul 941 tarihli fevkalAde toplantısında ka
rara bağlanan ve 3 Eyhil 941 tarihli gazetelerle ilan edilip 5 Eylul 941 
tarihinden itibaren tatbikine geçilen diğer yardan mükellefiyetlerinin 942 
mali yılında da tatbikine devam edilmesi; 

Umumi Meclisin 28/4/942 tarihli içtimatnda tekarrilr etmiştir. Key-
fiyet alakadarlarttı nazarı itti!Aına vazolunur. (5118) 

r
-tDROLlK PRES SATIN ALINACAK '\ 

Elinde yeni ''eya kullanılmış idrolik yağ presi bulunup 1 
ta satmak isteyenlerin İstanbul Tütün Gümrüğ:i Kemerli so

"-kağı No. 21 de Nazif Özarca'ya müracaat!. Telefon: 'l-11~7 # 

'Öksürük ve Bronıifi 

TURAL 
Komprimeleri derhal keser. 

Her eczanede kutusu 35 kuruştur 

~-----' Beyo~lu 3 UncU Sulh Hukuk Hli • 
kimlJ6hıden: 942/75 - Mustafa Hak
kı tarafından Oskar, Jan, Evlin ve 
Cema vesaire aleyhlerine açılan iı;a-

1 ei şüyu davasınm mııhkemesi sonun
da: 

Dava edilenlerden Pariste Şat şeh
rinde mukim iken halen ikametgah
ları meçhul bulunan Cem'a ile Evlin 
hakkmda yapılan mahkeme sonunda: 
Beyoğlunda Asmalı Me~cit mahalle -
s.inin Jurnal sokağında eski 29, yeni 
20 sayılı arsanın kabili taksim olma
dığından şüyun izalesine 27/2/942 
tarihinde gıyaplarında karar verilmiş 
olduğundan tarihi ilandan itibaren 
sekiz gün zarfında temyizi dava ede
bilecekleri ve aksi takdirde hükmün 
katileşeceği hüküm hülAsası makamı
na kaim olmak Ü'1e>re ilAn olunur. 

at 9,30 a bırakılmıştır.,, 
Bugünkü duruşma saat 17 de bit

miş, adHye sarayının karşısını mek
tepten çıkan talebelerle kalabalık bir 
halk kütlesi doldurm~ştu. Zabıta heı 
güne nazaran takyidatını ,bir parça 
daha arttırmış, köşe başları ve adliye 
satayı tamamen cir kordon altına l1 

lrnaıış bulunuyordu. 

,•Yazlığa Gidenlere~ 
BASİR KOLTUK VE 
MOBİLY ALARfNIZI 

Her yerden ucuz 
İstanbulda Rızapaşa yoku

şunda 66 No. 
A H M E T F E V Z İ'nin 

ASRİ MOBiL YA 
Mağazasından alınız. •' 

iHTiRA 1LAN1 
"Yazı makinelerinin ~aryosunu iler

letmiye mahsus tertibat,, ha1'kında a

lınmış olan 29.8.1934 günlü ve 1838 
sayılı ihtira beratı bu defa mevkıı 

fiile konmak üzere c:.here devrU!erağ 

veya icar edileceğinden, talip olanla
rm Galata'da İktı!at hantnda, Robert 
Ferri'ye müracaatları ilAn olunur. 

lıtİınbul S Uncu icra Memurıuııun· 
dan: 942/402 - Bir alacafm temini 
için haczedilip paraya çevrilmesine 
karar verilen ev etSYası Şişlide Bü -
yükdere caddesinde 8 numaralı Ar
manlı apartunan 4 numaralı dairesin
de 8/5/942 günü saat 16 da birine! 
açık arttırma ile satılacaktır. İşbu 
ıtün kıymetinin 4/3 nü bulmadığı tak 
dirde 12/5/942 günü ayni saatte 2 in
ci hçtk arttırma ile satılacall:ı ilan o
lunur. 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüqünden 
4.5.942 

saatlerinde 
tarihinden itibaren Hava seferlerinin Elazığ hattı 
aşağt<ia gösterilen değişiklik yapılmıştır: 

hareket 

ANKARA 
Salı, Perşembe 

Ankara şehirden (otobüs) 
Ankara Meoydandan (Tayyare) 
Elazığ Meyde.ne. (Tayyare) 
El3.zığ şebire (otobüs) 

E LAZI G 
Cumartesi 

Saat 

14 
14 
17 
18 

Dakik .. 

00 
25 
40 
25 

E LAZI G ANKARA 
Pazartesi, Çarşanha, 

ElAzığ Şehirden (Otobüs) 
ElAzığ meydandan (Tayyare) 
Ankara Meydana (Tayyare) 
Ankara :ıehire (Otobüs) 

Cuma 
Saat 
'--

6 
7 

10 
11 

Dakika 

3() 

30 
45 
00 

(3067) (9074) 

MEMUR ALINACAKTIR 
Devlet Kitapları Mütedavil 

Sermayesi Müdürlüğünden 
Kadromuzda münhal bulunan memuriyetlere lise ve oramektep me

zunlarından, askerlikte ilişiği bulunm;ımak :ıartiyle 3656 sayılı barem ka• 
nununa göre ücre: verilmek üzere müsabaka ile memur alınacaktır. 

Müsabaka ll/V/1942 Pazartesi günü saat 10 da Sultanahmet Maarif 
Matbaası dahilindeki müdürlük bina!mda icra edileceğinden isteklilerin 
9/V /1942 tarihine kadar vesikalariyle müracaatları. Ticaret mektebi me-
zunu olanlar tercih Pdilecektir (4945) 

p 'f ~ T' ı r\ " '\ • '·, • t • • . • • 1 I " ~ J. .., '1 1 ';.. ,. 
r ı ....,..._,,._........,.. ~•·r• ·-· -;- 1 • • 

.O... , -~1_;.. _.;-..":!.F ,,.,, ı ....... ~. : .ıy1t.:l1:,,ıuaresı ı:anlcrı 
Muhammen oeaeı. , 1!:1760) ura 1.Hun ınuhteliı ı.!O c.lta 2500 metre Li

noleom (21.5,942) Perşembe gün!i saat (15,30) on be~ buçukta Haydar
paşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zar! usullyle 
satın alınacaktxr. 

Bu işe girmek istiyenlerin ( 1482) liralık muvakkat teminat, kanu
nun tayin ettiği vesikalarla tekli.rlerini muhtevi zar!lann~ ayni gün saat 
(14,30) on dört otuza kadar komisyon Relsliiine vermeleri Iaznndır. 

Bu ise ait ~~rtıı~mE'ler komisyondan parası? rıl::ır'lk ıhığıtılmaktadır. 
(5077) , .......................... ._. __ , 

Sermayeli 
Kantin idarecisi Aranıyor 

Anadoluda 500 UA 700 fşçlsi olan ve bir iki sene devam edebilecek 
blr inşaat mahallinde kendi hesabına !Sğleyin ve a\qıam yemekleri ve

rebilecek ve bir kantin kurabilecek sermayeli kimselere acele !htfyac 

11ardD". Taliplerin her gün 1'1 den sonra Galatada Büyük TQnel Ha-

nında 6 numııra:v~ müracaatları , ................................... ~, 
Dev•et Lımanaaa·ı işletme Umum Müdürlüğünden 

Mevcut yeni buhar kazam için muhtelit evsaf ve eb'atta Valf satın 
Rlınacaktn-

Ellerin"de haztr malı mevcut olanların ve fazla izahat almak isteyen· 
terin 6 5 942 tarihine kadar Umum mildilrlük Levazım 511besine müracaat 
etmele;i · il~n olunur. (5024), 

.. 


