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MosJcova bQyQk elçimiz Haydar Alttay bir aylık 
lll.uaiyetini fehrJmlaSe l'eçirmektedir. Mayısın orU.. 
aına doğru BllyUkadaya giderek Jki hatta kadar istl· 
rahat edecek, sonra vazıtesl bqtna dönecektir. 

çlalal' birbirlerine saal sordular 
Almanyanın 

yeni 
hamlesi 

yazu: AJunet Emla 'f'AL)IAN 

D 
emokrasi memleketlerinin 
ı::azetclcrl, B. Hit!E>r'in son 

nutku Uzcrlndil uzun uzadıya dıı. 
rııyc.rlar ve Alm.n devlet reisin n 
~ ?'hstag mcct sinden ve nazı psr. 
tıinden yeni ve fevkal4de salAhı
yctıcr almasındaki mana ve mak. 
sadı tah1flc çalışıyorlar. 

Nutkun dclAlet ettiği manalar 
cidden dikkate \Ayıktır. B. Bit_ 
tcr'in son nutkunu dinlerken ben· 
de şu lntıb& kaldı ki bir tek ada
mın, kendi üzerin~ şahsi mes'ull. 
yet yilkO ~ekmesl bakımından el. 
han tarihinde yeni bir rekor ku· 
rulmu5tur. 
şark cephe!İnde ıulırtbn aşağı 

cnı iki dereceye kadar varan 50-

~uklar, türlü türlil zorluklar, çe. 
tin ikmal vazlfclt"rl karpşında B. 
J:I tler başkum&ndanlıiz doiru«Un 
doğruya üzerine almq ve ordunun. 
ak1bet1le kendi ismini birleştlrme. 
ğl vazife saymıştı. "Üzerinde zaten 
ağır bir rnes'ully~t yUkü varken, 
bu yeni sıfat ve meı'ullyet dolayı· 
sile yük, tasavvuru mümkün had
leri aşmıstır. 

Hltler iMi 'l'.Alllan Mus.tJOllnl ile görn,se Mihver tarafılldan 'V111'11Jaeak bir 
darbealn ~ok ywoa oldafu anla"hr. Yeni J"Örll,ttiler ... 

O vakittcnberl Almanya; prk 
cephesindeki nlhayetııiz mesafele
rın yarattığı zorlukları daha ya. 
kından gör.muş, yeni vazifelere 
uym&J,: baJuruuıct&A~kleuMc bf.ı'. 
kudret ve istidat sa.tere. llua er· 
du1arından ketrit bir mukavemet 
~klemek icap E'ttlllnl daha etraf· 
lı iecrubelcrle blrenmlftlr. :Bir 
taraftan da Amerıkan yardımının 
tayyare, malzeme, yiyecek, ıemı, 

insan kolu, insan dlmıtı fe]tllnde 
terazJnln diler kefesine kattıJı ve 
g ttlkçe artan bir ölçUde katmaıa 
devam , ~ttıtı alırlık fiili •urette 
duyulmata bıatlanmıftır. 

B. Hltler'ln baslıca vasfı. :ıtar11-
srndakl imkAnları olc:lutu sibi ölç. 
mek, ona ıöre ant kararlar ver· 
mektlr. Bu vasfı sayesinde; mazi
de karıılaşt.ıfı unun durumlar
dan ve fıraatlardan derhal 110n 
hadde kadar lattfade etmeli bfl. 
mlJtlr. Buınn de zorluklarla kar
tılaşınca takati ona ıöre arttırmak 
ihtiyacını <h!ymuttur. 

Karıımızda; maklnelerlft verl
nılne aıt çok meraklı bir dava var_ 
dır. Pek iyi bilirsiniz ki her mı. 
kinenln safi verimi birblrtnln ayni 
değildir. Makine olur ki fena ya· 
pılmışbr, b&.kımaız brrakıJmııtır. 
Yolsuz lrleUJımlıtır, fena ~zeme
den yapıldııfı için boyuna arızaya 
u~ar, neticede normal verimin 
yüzde onunu bile vermeı. Yl.ne 
nıaJı:lne olur ki en (Ok verim te_ 
mln ('deceJı: şekilde, en fyi malze. 
meden yapıJmııtır, iyi yatlantr, 
iyi bakılır, iyi bir m•ldntırttn elin
de arıza vermeden, durmadan lf
lcr. 

M&dcnd..,n yapılan makineler 
verim bakımından ne gibi farldar 
gostcrlrse insanlar arasında. kuru_ 
lan t('fkllıU ucklindekt car.h ına. 
klnelerdc de ayni nevi verim 
farklnrıoa te!adilt ıod lir. Kimse 
şunu lnkAr edemez ki hernevl Al· 
man teşkilatı yüksek bir san ve. 
rlrnl<' şleyen makinelerin bı11nda 
ı:cllr 

(Dc-\1.mı: sa. a: su. a de)XX: 

Bıı.kalon aonu no olacak'!., 

ikinci cephe 
Portekizde mi 
kurulacak? 
lngiliz • Amerikan 

askerlerinin Porte
kize ihraç yapacak

ları söyleniyor 

Vlfl - ı., •• ,. . 
Pırleldz Demok
ruıre cepbe 
llwacaldar. 

llmerikan elçisi Vişiden 
ayrrlarak Lizbona geldi 
Ankara, 30 (Radyo Gaze~sl) _ 

Avrupanın garbl.nde ikinci cephe ku
rulması m~eıesı zaman zaman par. 
lamakta ve ondan sonra da Udnci 
pllna geçmeJttedlr. Son :ıııamanda A
merika genelkurmay baf kanının ln
glltereyi ziyaretinden sonra bu bahla 
yenlden atevJenmı, ise de 'imdi tav. 
satnıştır. 

'Fakat ııon gUnlerde Portekize as
ker çıkarılma ı rivayet olarak orta
ya atrlm1'hr. 

Fransaya asker çı'karmak zordur 
Sahilleri tahkim edümtıtır. Bun~ 
mukabll Porteklze asker .... 
c t k, ç..,...nnak 

aye o aydır. l8panyaya göre bu 
memleket :ra lngtıtz ''e Amerikan 
ukerierine geçit verecek veya rejim 
göçecektir. Son umanda Aın lk er a
nın fimaıı lrlarıdada asker toptama-
ıınm böyle bir ihraç iı;ln hazır'lık ol
duğu söylenmektedir. 

Bundan bir mtıddet evveı Franko
nun Portekiz[ 7.lyaretı böyle bir ih
raca lııpanyıı. ile Porteklzln birlik 
olarak karf! koyması ile a'lkadardır. 
Franko, l<l'ansa. ile birlikte Portekiz! 

(Dtıvamı: Sa. S; ısn. 2 de) (-) 

Hitler ile 
Mussolini 
görüştüler 

Mülakat • 
yerı 

gizli tutuluyor 

Kont Ciano görüşmede 
hazır bulundu 

Trcnto, 30 (A.A.) -

1 
Ourbc: 

j ~ıussolfnl ve Hltler, ismi tasrih 
edtlmlyen bir mevkide bnlu§muı
lardır. Harklye Nazırı Kont c·a_ 
no, göriljn1ede hazır bulunmu~ 
tur. 

Sovyetler 
1943e kadar 
dayanırsa 

Amerika ikinci cepheyi 
açob;lecek 

Ruzvelt. litvinof yolu ile 
bunu Staline bildirdi 

SanUago, 30 (A.A.) - .Radlo 
Ourbe İtalyan ajanaındaıı. Va
şlngtondan blldİrlllyor: 

Verilen malOmata göre, reis 
Roosevcıt, Sovyctler Blrl'c:nın 
1943 ilkbaharı.na kadar dayanma
sının kat'I surette livm olduiunu 
çUnkü Birleşik Amerikanın 1943 
te İkinci cephenin kurulmasına ıı. 
U.rak edeb lccek durumda olacatı. 
nı b<iyük elçi Lltvinof vasıtastle 
M. Slalln'c blldlrmlşfr. Blrleılk 
Amerika bllyilk elçisinin dün Sta· 
lln ve Molotof'Ja ytptıjı uzun ıö
rüsmenin bu isle u,.ıı oldulu bll
Jlrilmektedlr. 

Dtta EmlnhU 
HallHI\ llldtı Jl'a. 
tlh tik okıll ma
.aılmlerbııla ter
tip ett·11 bir mu 
......_,Yerlladf 
ve kltlk ,.v,.. 
.... ftll' fek .... 
terller ,..,...,. 
Jardır. Bw ..._ 
y-da Milli OJ'118-

Jar oraa--. ve 
m9Clenl ......,. 

daUımal ........ 
mlfUr. Rttlmte 

-~ .... f'rü ... ,.y. 
nılan l'lrit7er-. 

Pavlof, komünist parti~ine 
mensup olmadığını söyledi 

· Pavlof un iddiasına göre A bdurralıman 
komünist değil, troçkist, faşisttir 

~----~ 1 t 

r Uza .o Şarll ll 
llar•ı 

Birmanyada 
Japonlar 

ilerliyorlar 

Çan • Kay • Şek'in 
kan sa cepheye 

gidiyor 

Pa,·lof nihayet dün muradına enntlf ve Utedenberl sormaj< l11ttedltl ımallerl ımrmıı,tur. Dil~~kl\ <'~lsedt• lfomllof 
da Pa\"loftan ..,.tı kalmamı,tır. l&ealmde iki yabancı ımçluyu auı&.I :ıorarkrn gurU)oru:ı:. 

Rosto.k'a 1 

3500 ton 
bomba atıldı 
Eu, şehrin tamamen 
tahrip edilmesine 

sebep oldu 

lflrr.anlar Narvich ş~hrine 

Duruşma 6 Mayıs Çarşamba 
gÜRÜne birakıldı 

.. 

Çaıı-Kay-Şek'I• kansı Un utta harp hücum ettiler . 
eden yec&ne .kadındır. ~dl de ç :a 

1 
Londra, 30 (A.A.) - Brıtanova 

Mkerlerıne mAne,1 kuvvet vermete &.jans nı..ı:. muharriri yazıyor: 
AIMlarralunaa ,.e vekm Şakir Ziya auallerı bUyllk blr dikkatle dl.nlqortar 

ctdlyor 1 no. tock'un b r endüatrl merke· Ankara, 30 (Telefonla) - Mah l kalkar knlkmaz, Abdurrahmanıı; 
30 AA zl olarak tahrip cdlldlli nban ayı keme salor.unda hissedilir bir ten- a\'ukah atıldı : 

Çungkln, ( · ,) - Blrmanya- içinde g<>rck bu tııhr.p hueketlc- halık var. M•znun!ar, geçen cel· - Efendim, dedi. Direk, Pa" o. 
dakl durumun vahimliği, Çinlilerin rı gcrckc-c Alman harp fstlhsalltı. sedekl ayni yerlerine oturmuıJar. fun yi.ızUnü görmeme mtmı olu. 
Blrmanyada. mukavemete devam hu- na bil) iik zararlar veren d ter mil. 1 Muhakemenin ba~lamasını bekli- yor. Mrılümu tıl lerl yilzlerdekl iıı · 
amundakl azmini katıyen azaltma- hlm nkır.lsr esnasında tnılllz ha· yorlar. mlzaı çok mühimdir. LQtfen Pav. 
maktadır. Madam Çang-Kay-Şek'm va. km•\•cllcrl g~e Avrup:: ~:~ ' Abdurrahman, avukatlle birşcy_ 'of • cm:r buyurunuz, yerini de. 
Btrmanyada çarpı'8Jl Çin kıtalanna ı telıf hedefler üzerine 3, • ler konuşuyor. Korr.llof sata sola jl~lrsin. 
metanet telk'n etmek ve M bin nıp- ' bomb:ı ıılını~lard;i R°:ıtoc:e~ı"ce~: bakıyor. Nlhiyet, aradıklarını bul Pavlof Abdarrahnt nla •1al 
ye para dağıtmak tlzere bizzat Bir· marn le tahrip e mes ~ Alman du. Tass ajansı mümessillerini sc- sı.nda otlll'DlaJUr 
manyaya gltmeğe karar verdiğini bil· nen bu hareketler ıere 'lk def; llmladı. Relı, Pavlola ön sırayıı, Abdur. 
dren cephe resmi demeci bunu gös- yada gerekse tnıııterede ı rahmanın yanına. lt'Çmcs· nı 16y c· 
t~ektedlr, Madam Çan-Kay-Şek, olıırak görillmektedir. Bitaraf mem Saat ona yirmi var. HAldmler mlpe de Pavlof, ilk celsede oldu-
y a eyaleU merkezi olan KumınO' balıırdan alınan haberlerde Alman heyeti, Müddeiumumllerl~ birlik· lu Clbl Abdurrahmanla yany a 

un n •• 1 d b akmlarnı 1e yerlerini aldılar. Rels Sabri dd tm K ·1 f ...... ki Çin ,..-.aınıarı harp ... ardım -eml- maneviyatı ü:ıer n e u oturmayı re e ı ve ornı o un 
~ ...... ~ " · b -"tıt ta.....,· Yoldaş, tercüman vasıta-'le Pav. k ıı ı ı 
Yetine de. Blrmanyada "arpı•an .. •• tahrlpkAr tesıtler ır.- ı ~ :ı• yanına ıeçere sua er n sırata_ 

1 

,.. ., ... lota şunları söyledi: tJ 
(DenmJ: s.. ı: sa. % eh) X dllmektedlr. m11 r: 

Derebeylik 
ve toprak 
davası 

Cemal Bardakçı'
nın hatıraları 
pazar aaymııZdan bqlıya

ra.k çok meraklı bir yazı ae
ıi81 ne9redeeetlz. Bunlar Şark 
villyetleriml&de derebeyllğln 
nuıl tıuıtlye edildltlne dair 
bazı hatıralardır. Bu ya&ılar, 
mahalli meseklerin mahal
linde genlf aalihlyeUe hal
linin ne .kadar verlınU bir 
usul oldu11Jnu aydınlatmakla 
beraber hikAye tarzı da her
kes için meraklı ve Jcavra
yrcldır. 

C«nal Bardakçı'run gl\zel 

Qal6bU ile :rudıtı bu l'UI· 
lan bOyOk bir zev:ıı:ıe okuya
catmısa f'lphe etmqorua. 

Nisan ayınd& tnclllz hava kuv- - DOn sormak istediği sualleri P•.tef AW•rra.taıuna sona1or 
\"etleri kütle halinde 18 hava ta- sıra ile Abdurrahmana sor~un. 1 - Abdurrahman, üç nıart 11. 

(Devamı Sa. I; Slt. a de) <X> Pavlof, söz söylemek için ayaJa rlhll ifades nde Ömcrin yap cıık· 
!arından Snicymanın haberi olm:\ 
dıtrnr söylcml;:ısc de 4 ınart tarih. 

(Devamı 8a. z. ~ü. 3 de) _ Kızılag Umumi 
Meclisi toplandı 

Bu kıymetli müessese memleketin kinin 
ihtiyoctnı kar19lomağa çalrııyor 

Ankara, 30 (Telefonla) - Kmlayl Yepılan yenl aeçlmde Erz!rıcan me
umumı tecl!ıtl bucQn 1a&t ond• busu Sattet Ankan, Maiye VeJı:Jıı 
umumi merkez btnuında toplandı. Fuat A.jT&lı, Divanı Jı(uha8ebat reisi 
Toplantıda umurnl ınerkez raporu Seyfi Orak, J::oııılr mebuau Rahmi 
Bura& mebusu osman Şevki tnudat K6Jıen, Erzlncıan mebusu Mehmet Ali 
tarafından okundu ve tuvfp edildi. 

Raporun okunmuından ııonra Berç Apak eakJ lzalıklarda ipka ed.Jdiler. 
TUrker aöz alarak Kııılayın dQnya Bundan sonra umumi merkez he
çapmdakl faaliyetinden bahaettı ve yet.ine aeçllmlf olan EdJrne mebusu 
vatanda.flann slllterdiklerl yıı.rdım- Dr. Fatma JfılmJJc, lzmir mebu8u 
lan ,akranla andı. Şehhne Yunua, itafvekAlet mllBtetarı 

Kıaılay cem!yetı rel.!11 ve Iatanbul Cen\al Yefilln -.çimleri tudik edildi. 
mebuau Ali Rana Tarban h&Uplerin Tetkik komı.yonuna Feri4un Fikri, 
tefl'ik edici ııözlerine tefekkür ettik- Kemal Toprak ve Kbım Okyay se
len aonra cemiyetin har.çten kinin çlldikten .onra umumi merkez heye. 
tedariki için bUyllk ıra,-reUu •U'fet- tı JJ\ÖQQ'ye ve bllyUklere tazım teı-

tiflnl blkllnU. ıraııan ı:ekilmeslne karar vermı.şUr. 

Konı~o·.ın o!e!.l 'llJe lc1dla ettllı Met 
,....... Trbbıı Adil .. ...,.. .... ... 

olmadltı ............... ....... 
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YATAN 

Suçlular birbirlerine 
Sual sordular 

Şebi r 
Haberleri 

Bugünkü (Ba,r ı lnclıJc) - 1 mi~tı. Hadise olduktan sonra dil· arasında blr .rabıta .mcvcuL dc~il· ı 
•i ifa.desinde Süleymanın, ömerln şiinmüın ki Ömer, Ankaraya niçin dlr. 
yap:ıcakhırır:dan malQmah bulun- gittiği hakkında Süleymann b1r Re!s A'bdurrahmana: 
dujunu ileri ıürmüıtur. Bu tezadı şeyler söylemiştir. Ben bunun m.an - Ne dersin? .. 

Yağ işi 
hallediliyor 

Amerikadan 
lng~ltereye 

Hindistan 
Bugün Hindisfanda 700 küsur 

büyük, küçük hükümdar 
bulun maktadır. 

; 

Yazan: Ziy8$ Şakir 

ne ile lzah edecckUr'l... tıkan böyle olması icap ettığıni Dh•c, sorunca Abdurrahman: 
2 _ Abdurrahma.n, 3 mart ta- ı;oyledlm. Zaten ifademde karı bir - Efend:m, dedi, zaten kat'.i 

tilr1cçe bilen Rus, yani Kornilofu Pavlof kaç cebi olıdufunu llm. Ben malüm Mdlscnln milthls stearİnSİZ margarin 
ribli ffadesln(k: Süleymanın yalnız mahiyet yoktur. olarak hiç bir şey söylemiş değl- } 1 

0
11 nglllzlcr, doj,"l'odan dntnJya Al· 

nıan şelılrlerlnJ \'eyahut da Al· 

rnan ı,gau veya emrindeki üsleri. 
tayyare meydanlarını, harp sanayii 
merkezlerini ha\'11.dan bombalamak t.acldıfını söylcnl.i11tır. Halbuki bUl;>or mu? dn.rbeslle pcrl~n olmuş, adeta .. 1 k 

bundaıl Sonraki irndcs!nde Sille ... ·- Abdurrahm 0• nın so··zıcrlnl müte- hafızamı ka ... ·betmi"'t:m . .Sonra '-·n._ yOQI ya pi C C 0 1 " - ., " " işine hız. \Crmış göriinUyorlar. Bir• 
manın istefnnla. da ınOnasebetl bu. akıp avukntı Şakir Ziya söz ala_ vaş yavaş kendimi toparlayarak Ticaret VekaleUnln memleketin i tıirinl ko,alarcastna yapılan bu ııa-
!unduğunu btldirnıiştlr. rak: tarihleri tesblt etmete • çalıştım bir kısım yağ ihtiyacını karşıla_ ,.3 taarrınJannıo şldıJetlenmeslnde 

3 _ Alidıırrahman, 4 mart ta.. Pavlof, d~mlst'r, milckkllime zaten bu tarihleri herhangi bir ta- mak üzere, ham ve lptlds.t madde- lı:ırnlann rnlHıalt olnın-.r kaıJar, ıu-
.. ihll tradesimle beni, eylül nyınd:ı yalı:ı.n isnad etmekle sadet harici rafa kaydetırted"gim için bunlar· lerinln tedarikinde Vekalet tara· şııı ı1ı•ğor(luğu «ülli me,ı.lın» içinde 
tar. ıdığını söylemtstir. Halbuki ben bir iş yapıyor. Yüksek heyetinizce dıı. yanılma olabilir. frndan kolaylıklar gösterilmek su- Amerikanın Jlnglltereye bir çok ıay-
rlirkıyeyc ilktcfrln ortalarında de malüm olclutıu vcçhilc cinai ve Kornllof tekrar atıldı: retllc ıstearlnslz margarlnyağı yap_ ;)&re gönılcrnıL-: olmal§ının dahil bö· 
geldim. Acaba. Abdurrahman. ben kaz.ai mc!lelelerdc bir ~ahit on - Ben, dedi, meseleyi sürUn- tırtmak kararını verdl&inl ve mar- yiU<lür. 
i:ıuraya gelmeden beni nasıl tanı· daJdka evvel söy'cdli;lni yarım sıı- dürmek niyetinde değilim. Fakal garin imaline mahsus tesisatı olııp Ajaı.8 tclgrafla.rımo 2Mtl&nrnb 

.re::& u meş'um harp patlayıp da.' H ndtstanın en mühim mesele· mrştır:' ··· al sonra aynen tekrar edcmc:r.. Abdurrahman bahsettiğim ifade. da Vekaletle bu hususta işbirliği tılhllrdiJlne g6rc Amerika. bombar· 
~ İn;llterc hükümcti harbe 1 lcr:ndcn blri de, (din) ve (mcz:. payJof arkada ne arıyor? Pavlo!a sorarım, hergün giyip çı· sinde 3 veya 5 kanunuevvel de. yapabilecekleri Ank~aya davet ıJıınıın tayyareterını Inglltereye "'·a· 

r gırmez, 

suı~ ı'er: 

Hint! ler a.cı acı hep) tir. Son istatistiklere nazaran Pavlof, b r taraftan suallerini kardığı elbisesinde kaç cep veya dikten sonra hatta bunun ismini ettiğini geçenlerde yazmıştık. purlarla dcğ"I, hıısU<il pllotlarmırı ! muhtelif dinlere salilc oh.ınlar, şu ı;oruyor, diğer taraClan <ırkaya, düğme oldugunu bilir mi? de kafi ol:ırak söylemiı;. «bir çar- Bu davete icabet eden yağ ımal· idaresinde Jıarndan göndennektedlr. 

- t ..... ' ·:edıcımtz. Zam nJ " 'camları göstermektedir. Tass ajansı mllmcssıllerlnln bulun- AYukatıa Pıwlof atışı:rorlar şamba gilnü idiıı demiştir. Şimdi cilerl 27 ve 28 nisan gUnlerı, An- Bunun ı~ın Amerlkanm JngUı-Llere 
Do&rudan doğruya İngiliz tda. duğu sıraya bakıyordu. Reis, ter- Pavlof şu cevabı vermlşt:r: de eylulden birlnelkAnuna kadar karada İaşe Müsteşar muavini Şev u~k yardımı cllğer malzeme ~-a~ı-

gcldi. res:C.c tabi oltınlar: eümana: - Bu knd::ır gürültil koparan olan bir zamanı .nasıl şimdi hatır. ket Sürcyy1tnın reisliğinde toplan. mından daha süratll olmaktadır. 
Dcd le:-. 90 milyon Müslt\maJ.1 - Pavlofa söyleyin, ded·. Ar- bir s~ıçun delillerini cepler ve h:rorum diyor. Ben muUak b\İ- ta_ mış, halk "e ordunui'ı yag lht yaç. Atı:ıııtığl havadan nşınak herhalde 
Acaba, hakikate , bu znman k ,_ k N h i · ı 

120 • H ndü. ·asın!I ,.,a maSln. e arayor ora· dilğmclcrlc mukayese.' etmek doğ. r h lslcmcdlnı. Fakat şlm<ll uzu- larınrn karşılanması ç n a ınmn-
1 

ı>Ck kola1 bir Jş değfl; takat ttUrat 
.!c d mi? .. Ve, senclerdenberi s. d ., bd 1 b ı ö ül t dbi ı ü ·~ 60 • Parya a. · ·· ru değildir. Böyle bir davada bu- runuzda A urra lmanın en ın sına Hizwn g r en e r er ze- ,c dcntuııtıların taarruzundan ka· 
lahlı ve s,Uıhsız lh~lfıllcrc sahne p 1 f k b k k ı ı ·~' d ı 

1 5 • Sih. av o , nr ·asına a ·ma tan vaz Junacak mübaycnctler çok mühim Pavlofu ona. hangi tar htc tanış ır· rinde sörüşmeler yapm...,.ar ır. 

1 

~mmak bakınundan bu yol terciJı 
Olan Hindistan. ngıll.zler!n bugün· ı k d"" dil ·· ı· 1 · ı k ö ı · 2 ıt Zcrdüştl geçere or neu sus ın soruyor: dlr. Avukat·n sözleri ne psi· dığ mı sarılı o an· s Y esın. Neticede, Türk Marı::ar:n, Tur cdill;>or. 
ku \'aziyct erinden ıstt!adc ede. 4 Abd h 4 t t 

l . 1 6 • A\'rupa de.nokras!- - • urrn men, ml\r r- kolojik, r.c de mantıki esaslara do· ja_pon ~ arrıazundan e,•yel \'e S".l>lryngı f-brikalnrilc '-"a" imal- Aıııcrll<adan Jııg-Utcreyo ha"\adao rck, ncabo. hakiki (ıslıkl 1) nı e e lh i d Sili bl " ., sine t .. raftar melez. r 1 fadeslr. e eymanın r yanmamaktadır. taeışmı~r · ı;öndertlen tmmbardıman tayyart:ie-
"~lrebilccek mi?... ili b ı ellerinden Nazi! Özarca, MI tat 0 d Bunlardan başka, (raca) larrn maddi menfaat mukab u şc AYukat tekrar atılarak: Abdurrahman·. rlnılen birinde bulunıııak müsaadeel· 

Bu sual n eevabını tahmin e e. 1 .. ilki d"ği i .. l l tir Abdur ·ı Özarca, Salt Özge, Donyagı ima. ı --+-,J ırı 
1 d t idaresinde, muhl.c if dlr:ı ve mez. 6ur en ı n soy em Ş • - - Elz TUrk adliyesini t~ınsı _ pa,•lof, İstcfan ve beı~ üs- nl alını' h'r Amerika ı gBioOKJ<.' n 

bilmek ·ç n evvellı H n Is anın h k d b ti it ş ki l\" ı · heplcrc mensup, (80 milyon) nli. ra man nr ·a aşını u sure e - edenler şehadet nıOcsscı:csln iıı . ne ku"'darda bultıştu~umuzdan blı- "Ull IAthanesi sııhibl Osman ev , •C ı Atlaııtığl gc!:ı, hıtkkında anlattık· lıu~ünkiı vr ziyettr.1 gozden gcçır· k d t 1 ti ? t> ., 
!us daha vardır. ham ederken neyi as em ş r .... demek oldu~unu ~ok iyi biliriz. evvel japonlar taarrw;a geçmiş. met Ali Batıgün tekliC oluna.n iş- lan dikkate değer. Bu gazetel.i W 

nuık lcııp eder. Fakat herşeyden ev-vel şunu 5 - Abdurrahman, ifadesinde Bunlt.rdan biri yüksek huzurunuz- leı·"'i. Bunu IE'-'et lvi hatırlıyorum. birliğini kabul etmişler ve iklnrı ~·ahat fntHıalannı ljÖylo anlatıyor: 
E\ vela şu cihetı ehemmiyetle 1 ki b il Ni t "' "' "' r1 

,azarı dikkate almak lfızımdır ki; kaydetmek Hlzımdır ki biltün bu d yor « avu arın yazı ara· dLL sözde de'fl bulmak için kapı Hatta Pa-vlof: Japon taarruzu kar- celsede bir protokol imzalamış' r· Hareketten cwcl bana öğütle e 
mılvonluk kut'cler, b"rblrlerlle fındFn gönderild'.ğlnl, Niyazlnln mandalından, tenasül azalarına ka "'sında Rusyanın vazl-.:etı ne oln· dır. dolu beş AAlfa "\erdiler. Bunıaruı 

ıı ndlstanda, istiklal havasından ., 1 ld 1 d kt ;;>" "' -'""' 

llo anmayan, yalnız İr gllizler de- kanır, bıçaklı dllşmandır ... Buıün, de Troçk st o ugunu an a ı an dar dil uzaten ve türli1 tezvirata cak diye sormak istiyordum. İşte Bu hususta Vekaletle işbtrl ~I araı;ında .unlar ,·ardı: ~ ,. ........ 
1 d (lstikltıl) uırrunda. birbirlerine el- sonra b:ıvulların komünistlere tcs- ı sapan Pavlof bİlmelld"r ki delil bu tarihten bir hafta veya on gün bir soğuk oiacaktır; uçakta yeriniz ~ •nd r. Bu m 'lll cereyan ar an, • ı. 1 yapacak yağ imalcileri, ay 

l tl lcr nı uzatan (Müslüman) tarla l m1e bir h zmet yapacF.ına nan_ ibövle elde cdllmcz. cv\•cl Kornı"lof b~ni Pavlofla tanı!; dardır; buz: tuttna5ı mııhtemcl 1t1r il nt (Raca) ları da. ayn sure e • - zarfında. ima.lathanelerindeki ck-
'k (Hindu). !ar, ~4lkın zaman'ara ka. dım. Halbukl Troçkfstler. komil- Bu kar"ılıklı düellodan sonra tı •• . ukı;'Jcnll ma:okc taşımanız gercktlrl urkmekted r. Çunku racalar, (ha · " rmı ... r. slkllklerı tam,,mlıyacak, gerekli 

ıaklmi)<eti) n kendi tac ve taht. dar sık sık çarp ılorlardı. U k dü manı "e fq tllk 5 fneı yedi suale cevap teşkil eden Ab- , Korn lor: bulunan değişiklikleri yapacak ve eğer uzu\larınız:dan iıirl donana 11· 

' r nı b r anda slip üpi.ırccdln (Par~a) lar, H d lanın en Mi e na- durrohın~nn lfRdclerl okundu. 1 - Ms<kmki öyledir ded', Ah- bu suretle i e ba 1ı~·acak bir du_ f;"U~turnıaymı7., zira iltihaba ~ 
çok ı)ll b i) orlar. Ve bunun için· halk tabakasını tef)t 1 etmekted :Sw Ucr :ııorulJcak durrahmıın n c n İlk ifade ınd. ~ rum nlacnklardır. imal tn bu vı dan n~rfrunJz: hfıtlin f'Çl!} esUlll.-
dlr ki, 1n~ll zlerlc a)nı fıklrdc bir_ Ve bun! r. kend er nl o derece)' İdd a mak nı- bu ıf dcl~rdc b r 1 VC') a 5 kanunuevvel çar~amba sU-1 ~onl r nda t:>:ıcılar ı- ktır. u u rul urunuG; lı:arnınıuta .ı· 

duşürcn sın r ve zümrelere ka mübayeıı~t bu ı.ıınadıttnı eri O- r ıl dedikten sonra saati de l.> dı- rılıır duyaçaksıaır., fakat .._.... 
ıeşlyorlar. · 1 B b 1 ....... -B~ün Hindlstanda, (70-0 küsur) da, kalplerinde büyük bir ldn bel.. erek sualın sorulm mıs1111 talep ye tasr h ctmlıtlr. İr OfOmO j f :mire" Sİ 

1 

'•lllm deilldir; alkol trme,, ...... : •-
lemcktedlr. c tli ise de mahkcıne sualıC'rln so· ........ ,1_ahman .__,.1• ••ları lk , • tlşten ~' 'rl 2 t saat fasulye ve • bü)uk, küçük (hukUmdar) var. "''"' .. ·- v hk ld (Sih) ler V ktllc (Z rdO,t '.rulmasını karar altın aldı. mO emeue Verı 1 .hana )eıtlf'3inlı. •. :t ıır. Bunların, (110 adedi), ehem· konuşamıyor , ,,__..,. 
heb'ne mer.supken (Buda) dlnlne A~ı.ırralımaıv Fazla fiyatla otonlob 1 d ı 1 •~ \ l çata binerken bsu, lıtr __. 

mlyctl halzd r. Diğerleri se. kaza ... ~ _ k Abdurrahman: ... - v-•·u-.oa- hUk ....... -tl il- '""'lll -
1 "d · ı· ğü girml§lerdlr. Sonra, tekrar kenul vu•eyma d d bana tür çc 1 s· k td Al ö k" .... ı - ....,.... ... ,.., .,. ...... _.. kaymakamlığı, nah ye mu ur u , - • _ o zaman hHyıtımı, günll\k an ır ec e •yk !l u 'c .... cle- , ~uıı-.·etten ibra eden blr •·A"'"-t .-

1 d · d mezhep1erlıne döTımOılerdlr. Bun. bU e .. - ı K - t d .., ı d t b"l · ı 1 "' •- 1 ° ,, ... .,. -hatta :köy muhtar ıgı crecesın e- en ....u n orn -u anı ı. vazlyctlme ve derslerime göre ton sn e o omo ı t.amıre s r'ııhrett... lattılar. !'Sonra bizi tıcJahatc uyl"" 
o•r. dan dolayı (Budist - Hind~) lar ifadeye göı-c Celal Ye 'Munmmcr iını da b mi . Halbuki bir dm cd yordum. Bıınun için ÖJ le b r nu.ınaralı m.ım korunma n n~ f Olarak •ı~dtrdller. Adi elbiaelw ..... 

Bunların küçukler*nc (Rac~), tarnfından (nccıı;) addedilir er. Ve Tıp Fakültesinde talebcd rler. Vb ıün Ko nı of, vasıtamla Sil cymr.. I söylemiş bulunuyorum. Fa.kat §im· ı kemes •ıce te\ kıl edilmiştir. !lJn UıJt~ı;e U"U~ elbJ8es!nl si~ 
bu" ilklerine de (Mihraca) denilir. kendilerine (insan) muamelesi ı ı k ·ı 1 k ....ı •:.r. 1 k • • - _:-_...a 

., .. t z) B d d 1 Abdurrahmanın arkadasıdırlıır. Şu nı çs:t •dı. Bundan dolayı o un İş. d at . o :ıra ..... r .şey ouY eme--, 200 b,.,lua go" m1ek ba."11, t.1-. kafantl'/.& g~lnltk, pa....,...-'.tehracaı:.ar, büyük servet sahibi. gos erme er... un an ° ayı a- ., ı ğl rrika kt ~ , •· __ _, 
al d bl tik"~ ··cad 1 ı halde Abdurrahmanln ı:rkadasları. tefanı da tanıdığına hükmetUm ı:c me 1 • 0 yo ur. ııırtıınız·' taktık, :ü tiistc dört "°'"-dı . B rın arasında on sekiz r arın a r .n "am mu e es ı fi K U r t kir ~ k . -~ 

r u , a dı S'hl · ı~ d .. ..,. :llndO nın koıvnünlzm hakkırdaki ! 'kir_ kana t mi bu c:cldlde izhar ettim. Pa\• o a orn o e\· umacı p'.yosaya bı ·~'ll"'mııza g-·lrdlk. Heea--:ttJ/I_ i>uyiık lslfiln hükümdarı vardır. ' r r. ı er ıç ~e u,,.,n • v ol ı ndda T 7 -.. 6 ~,. 
\'e bnzılart da, halis (Türk) ırkın· perhal grvlce katlolunmaktadır. leri nedir?··· Üçüncü •uale geçen. Abdurrah-ı ununc.a neye sancı• r k 3apbm: Ultümdc tam %1 _. 

dandır. En .:Ukkr.i. lliarill\r'.L t lş!_am kütlesJnc ael1nce: • 7 - A\llluJ"l'a}Jmaa ~rinde _.. JB bir fade in~ 'Pavlofu ev- Z1 A urrah~~ın avf'9tı Şakir ÇI arıftyor ~-p ,.anlı. 
" '39 ve O sene cr1n e s ·uoc git- Iıil a~ nda tanıdısını söyl"mcdlal- Y a oz~ r ra : ö . . Scyabatimız.ın Temö'e hlr atJll' 

i.lad) Nizamıd . Bu zatın, (8!! b .n Bu (90) milyon luk kütle de tiğlnl söyleıplştir .. F kat ar.gl ta ol b' d rdJ. - Muekkllim, tcvklf ı;dlldlgi J,'Tendıgııu zc gorc bugun cr(k; :u,t.ao ibaret olan ilk 6&fba111_ ~ 
kllometre murabbaı) m.ktarında muhtelif ziimrelere ayrı1mı~lıırdır. rihlercle -Osküptc bulunduaunu söy za1nan melckAt• akil~ esine t4nıa_ ı piyasaya 200 baba s3ml~kllk ktıt- tılmağa aetmez, Orada, MJl .,.,_. 
razı . • ve dillere destan olan bir Bu ayrılış, bqllc• ik cephe ıös. lememiıtır. Bunları kıt•ı olaraI( Jto.....,.. Abclarrahmmlla th»1ya. men sahip dt'jlldi, ~aşırmı~ olab - maş çıkarılil<:aktır. Ali kalılar, Hu 11ıı:rayı' kin mUtıalt lıa\·a ~ 

scrvetl vardır. 1 terlr. Biri (Şia) ı.r, dljerl de söylesin... ...._. çektltl Utd lir. Sorarım kendilerine: Tevkif kadar kumas}a 80 bin gl:Smlek Yl- Ur.ere günluce bekledik. 
tsUım racalıkl..,tnır. başlıcaları,! (SUnnl) lerdir. 8 _ ı\bdurrnhnuın 'ÜskUpte, Re• tercüman vasıtaalle, Ab- edildikleri, zabıtanın huzunm1 çık pılab lccejlnj tahmin etmekle e !'ilha)ct oraılan hareket etJlll' 

Hlndlstanın ~mal cihet ndı:dir. Ve Şialar, isUunların en çal~kan Fahı:l ile ~onuşfüğtı zaman onun <Jurrabma ın bu fade inin hangi tıkları zaman niçin sancılanmış1ar· bu surelle ı;~n zam~nlardn pq'k Hlı.dca ml\mküıı olduğu kadar "" 
buı alarda, lslam nüfusu, büyük unsurunu tcı;kll ederler. Hincllıta_ heyecat;l göSterdltln.. SUleymanın zabıt\& bulunduluaıu Pavl0!'8n eh? İzah etsinler. • pllh&lıl&oan iömlek fıyıUarının b r ğrn 

6
._ k .. rnına ıoplanmamızı ,,,,,,. 

)!r kutle hallrıded·r. Fakat; müs. nın iktısat .sah sında., çok bilyOk bavulları Ruslara. verme)· P geri 1 so ca birden söze karışan Kor- Rcls vaktin dar olduğundsn ba.1 hayli ucuılayaca~ını 6öylemekt~ nıl~Jerııı. Mualycn bir yuneldll' 
llıman racaların idaresinde, ba~ka. bfr mevki kazarımıf1ardır. 1çıerin· go'"ndermes·ıni l.stndı·"inl sovlemlc:. n lof Abdurrahman& alt bu lfadc. &ederek bu sözleri mOdabaya sak. dlrlcr. Bu iki .Yuz balyııyı dliıer .1 

.. o ,, " i tl1 d t k d ~ !\arılınca Jmıdl böliimllnıU~ .'!.:S. d nlerc mensup olanlar da bulun· de, çok ~ uk ek ve mune\\·er kim. tir. Bu hangi tarihte olmuş. 'Fahri Y kendi do as ndan çcktııt Jamasını avukata. söylemiş ve söz par er e 8 ıp e .ecck ve 1Partı· tlk ve orada karşı ka~ 0~ du~u gıb·, bıt§ka dinlerden raeala- se er urdır. Hemen hepsı de, zen- niçin heyecan tıöstermi~ ve bavul_ kAjıtıan tilt'kçe ol rak okudu Ab :ılıın Müddeiumumi muavini Ke- ler muayyen bir nısbct dahilin~c Metaritn sürtiltu.U mlltııış. ~-
rın t!lbli)et de de slAmlar var. cindir. Ve en bilyUk meziyetleri lar"' ·'-anal tarib•A fn.L.~lni iste. durrahma.n bu lfadeainac toı:ı.e~ - mal Bora şöyle dıem~Ur: tevıl edilecektir. ._;,,.. 

.,. ~• ... "" .......,. d " - ı llenb o kadar ştddetli değU. aı-
ri r. B r çok laiyuk şehirler ise, de, b rbirlcrine kareı bealedlklerl mlştlr? lcr e ey \il ayında tanııtı 1•1nı ıoy Tarrtıı kendileri si3leslaler Ellerindeki manı·fatura oku3ablllyorlluk. . _,.-il 
d ta bir ırk ve d n halitası hal"n şiddetli merbut"yettlr. ı Pıı.v1ofun &ıtnller biter bitmez, ltıYordu. 

1 
- Şayet Abdurrahman şasırmı3 Daha fazla Jilk&elince okJQll""' 

mıjtlr (Silnnt> ler de bölQk bölük o1· söz ıılan Kornilof, b'r sualin de Relı. l<ie, Pavlof ve Kornilof kadar . bu eşyOSlnl safmomışfar mllfkderımlti taktık. 6500 .,.,. 
H nd tanda bir İngiliz: askeri muşlardır. Ve aralarına, bir takım kendi inin sormak istcdlfinl söyle· Ne derııln Abdurrıı.tım&n?. iŞierde pl5Jllemlş olmastr.dan ııerl de bam rahat ıdık duJdWJL .,,,,, 

:·u\ ,·eti bulıınmakla beraber. ra· kl ı .... E t tl dl d lf 'B _,_ .. J .ı. ı..ı ı f&zitfi Mağazalaruıda ktilliyeUi miktarda . .Hr s1r.ıf far arı koymue aruar· n mı~ r. , ye sor u. ~e r. u Sı.vç,P e.,. r ~ uı 1 o- kemde ke&afet 1ıa,ıaı1ı. ı;eoo ~~ 
caların da • scrvatlerlnlr: derecele. yüksek tabaka) ı teılt 1 edenlere ı•u·wf dofru otur 1 Abdurrahman: • nu y~nıltmıstır. Şimdiye kadar manifatura mevcu.t olduı'U halde lnı 1 ıJe. Jroıle bir taz3lk bdlrd1:_-.:;;;;, 
ı ne gôre • birer ordul~rı \ardır. (Haceı:Cm) den lir. Bunlardan son- Fakat., !Kornllo! söze ba5larkcn - Efendim, dc{il, bu ş ~-ani yüksek hu:ıurunu4:da dlnlenen §&· malı eatmıyarak ııaklıyn.n Çakmakçı· 11aman muhakkak ayaklan npu-~ 
Rae .. lar, kendi tebaalarına pek ra sırasllc, şu sınıflar gelir: reis bacağını bnllndekl sıraya uıa- CclAkete sUrük cnmem tarihi SO· hiller ve elde edilen delillerle mc- larda rnanıtaturacı Samuel \'O Per:e-

1 ı,.1lnkU tcııtnl)or. 8000 metrede~ 
faz'a emniyet gö~tecmezlcr. Buna [Bcvahir _ Ncvfıyıt • Meynmln • tan Pa\'lofa, leymanın. istenbuJa gclmcsıı .. baş- ı;:ele kafi ®recede tavazzuh etmis, ya bir numaralı mllll l<orunma mıllı·' kemin torbasında buz parç...-
bınaen, Arabi tardan . ve bllhas- Gureba). _ Dotru otur!. l:ımı5tır. İlk ıfadcınl verdiğim za- Kornl!of '\e J>avlof~n ,Aödurrah_ lcemesl to.ıafmdan te,·kif cdilml.;;'cr- ,ın~ldana geldi. .-M/I 
ca, Hadramut'tıın • ve Habeşistan- Hfıcegan sınıfına ~up olan Diye b!r lhtnrdn. bulunmuş, bu. ı man t m men pcrl~:ın bir holdcy. mania tanıatıgım ortaya çıkarmıŞ- dlr. 1 Acakmıya 'e ıruaanuya b...--~ 
dan gönllllü asker cC'lbcderler. lar; hiiktlmct mcmurluklarllc. hu· nu mOteakıp Kornllof: 1 diın. Bllôhare dtisnne diistine bul- t1r. Şayc\ sordukları tıarlh çok 1&· p 000 ı Sandüdı;lerirnlz dondurma pas~ 
Bunları pek milkemmel yed"rlr, susf İngiliz şirketlerinde çal~- _ Abdurrahman, ömeri klmln- ı dum kJ Stileyman flktcşricde İs. tıms:ı bize yorm~ıplar. ;su i~n en iyasaya 4 feneke ra boaz~m~tl; Termos ,,ı,eıcıi ._.. 
ıç r 'rler. Parlıık ünl:forma'lar ye ınakla maişetlerini temin ederler. le 'e ne zamım tan13tırdığ1nı .söy·, la.nbula selmiş ve ben de Uktcş. kcaUrme yolu bu hrihl kcndtleri- T ... k 1 la örtüldü. 
pekli elbiseler giydirirler. Hatta, Ve, siyaset İıilerlne girerler. lcmcmekiedir. Bu noktayı sarih o-. rinde bunlarla. tanısmı"'mdır. Bu- nln söylemesidir. uryag ÇI arı ıyor Kafamızda bir tek düşüne~~ 

• k :-rltk ç~ğı geçen~eri, 'ev, bark Ncvayıtlar, Hlndlstanın Araplar larak bUdlrsln. ~ nu SQnrada!1 hst.lrladım. , MüddelUMmni ..-ıaua yerlıMle, 1 . Flyat mUrakabe komlayonu diln tememek ,.e uyuklamamak· w-:;;. 
ahib' ederek saraylarır:ın cf\•ar. tarafır.dan istilAsı zamanında ;e. Müdctelum•mi 511al sorulma!Olı 1 Bo§ıntıll.\ ın Kem ı Bora dn, soz maznun 1ddta m fkamınd• mı? 1 öğleden sonra Mrntaka Ticaret ınU· lıyanlara ıUrsck "'ıırarak 1ıırtılr.,... 
larına ~ crleı;Urlrler... Bunlar, ra. 1 lcnlerln ah!adıdır. Asılları, Arap· lstemlyor? alarak, Abdurrohmanrn darbenin I Müddeiumuminin bu sözlerine dUrU Nccmeddin .Mcto'nun rjyascli.'l- koUu)orın. _ ~ 
c ların (sadık bende) lerldlr. Ve tır. Memleket tşlerile alAkaları, az_ Abdurrahman, ce,·ap vcrmeğe ş!ddctilc, llk tevkil l'dlldiÇj anda· Kornllo! şöyle mukabele ctml§Ur: de toplarınu~tır. ~ernö~'den harckctlıniı.cloll .ı-.:;, 
t b·idır k efendileri g bi, hepsi dır. davet. edilince Mliddelumuml Baı!- ki tarıhlerdc. ba~ı ~ anlış ynpmı~ - Dcmindcnberl bir~?"~. hay. Komisyon, dUnkU toplantısında aaat 60JJra tay) aremiı: A~ 
de ( stlklal) in .. lcyhlndedir. Bunlardan başka, şu zümreler mua,·ıni Kemal Bora a)•ağa kalka- ol .. bllcceslni Jlerı sUrdu. retle dikkat ediyorum. Goruyorum Tur.}'8.f \'c Belediye koopcratlti tara- zararım; geı;ını .. olarak ıı..-flter" 

1)1.lll)ll"' 
!1)?1>tllll 

de unutulmamalıdır. rak sorulan suallerden bazılarının Tabşllli adanı ltata etler 1ni? 1 ki 1\1iıddc1umumi maznun -yerir.e, fından satılan mahlQt yağ ffyaUarı inl~ordu. • KÖR~ 
lVchhfıbi . Babı • Ehi.hadisi _ varit olm.ıdığını, bazılarının !se Pa.v'of: maznun d:ı. fddıa makamı mevkii- Qzcrfndc görüşmeler yapılmıştır. Bu I 

KAdıyCıni _ Ef~ani • vesaire ... ] Abdurrııhmanın ewclcc cevap ·ve,. - Müddeluınuminl'l bu h:ahı ye ne gcçml§ 'bulunuyor. yatların kaU !lyauan komisyonun 1 N ·man MenemenciOO il 
En ziyade dikkate şayan olan dığlnt, li~lkl bir tercüme yıml\51 rinde değildir, dedi. Şayet bu hata Abdurrahman, 4 Oncil :ı.ale §U pazartesi c-UnkU toplantıSJnde. t.esb.t .. • 

cihet şurasıdır ki her zümrenin olarak Pavlofta. eksik tercllmelcr yı Silleynıan yapmış olaaydı, insan seklide cevap verdi: olunacaktır. şehrimize geldı ·'-

tan fbarctt r. Ve bunların ara.sın: tarihli Abdurrahmanın tfndelerınc Ue bal:ab!llrdi, :faknt Abdurrahman mukabili bu işe na51l sUrilklendJil (ı&OOO) teneke Turyağ çıkarıtmruıma 
1 
Hariciye Vekliletı Umur;:. 40' 

mesleki, taş gibi katı 'bir taassup 1 bulunacağını ileri silrmUs, 3 ve 4 b:.t- dereceye kadar ona mU amaha - Sillcymnnın maddi men!~at Difer taraftan piyasa.ya yeniden 1 JCI" 

dn. ıılddetlt içt.lhat milcadclcl 1 aft zaptın okunmasını l'lca etmiş· "lbl tahsilli olan bir ııdaının evve. hakkında evvelce vermiş oldutum ka.ro.r Verilmiştir Bu yağlar yakında. b b Numan Menemencloğd I1 ~)' 
A kf d k k dev;m etmekte ı bl k ~· 'tir. 14 eylül sonra. biıifnclt~rin, daha ifadelerde kA!i malümat vardı. Bu bakkallaı·a dağı~lacaktır sa ahkt ekspresle Ankarn a 
Ş Q SQ 0 at re OrU lam münevverler~~~ ,a~r~erln~ Pavlef rn.ha.t durmuyor sonra ildncltcşrhı. demesi dikkate zabıtların okunmasını rica ~derim. _ ' rlınlze gc-1mi,tır. ,_./ 

B ir tarih meraklı ındıın duy- rağmen, bunun boilne gcçileme. Zabıtl8r okunnıab bıel:ındığı değer bir hfı.dlsedır. O. nun gibi o_ ~ku~an zabıtlarda, Sille~ manın ;. 

1 
x ' 

dum: BütUn llüııya tarihinde ml~tir. zaman Pavlof lekt"ar bacağtnt sı- kumuş ve yazmış ve her söylcdi'I cahıl bır adam o.lduğu, Ruslardan 1 ~,. ! A ~ i!!!d _ 
lı8ıkına en çOk hafhlık Jrii teren ka·' + ranın üzerine uzatmıııtı, ;reis ter- sözün altını imza etmiş bulunan aldılı 30 - 40 !Ira yilzünden bu ...._ -:- _,~~~=!:!·-!i:~~~'IK:=ı 
dı~, JncUtere hanedanı lzumdan cilmt.nn: bir adamıp; bu kabil .ı.facksi carlp işlere karıştığı yazılıydı. ..;: ~ ilİi 
Dü~ Of Martboro lnıı ... Bu kadın Pek muhtuar olarak kaydetti- - Şuna soyle, dedi, kendini b r hadisedir. Diğer taraftan şunu Reis Pavlofa: - • ? 
rne~ur ınım& ••'rl cO ~ ..... e ·e J. ğ mlz bu ırk, cins, sınıf, din, mez. unutmasm, mahkemede böyle o. da. söyliycylm ki ben eyltll ayın- - Abdurralunan bu meseleye Başka tu• rl .. 1 b ·ı · ,· 
lk~ ı.e' il onn•.:.-Gunu: ;;rl:d: a~; hep ihtllAfları acabıı bugün ne turulmaz! . da Türkiycye ce.lmcml~tlın tc~rlu evvelce cevap vermiş. U 0 a l l r m • • 
ölmU. -... • _ ş merkezdedir?.. (lstıklAl) sa.yes~. Okunan zabıtların bir yerinde ba11langıcında dahi ftJurada yok· Pavlof: · -~~ 

,. Xadın da lfıkının tabla büJiik· bütün bu lhlilaflnrı clddl bir su. •bd hm Sül ~ t . - Bu maddi menfaatler ne idi"' p amuk iJtlllderlnl Jliksek IJyat~ 1 eden;c nıuttefikler IJlce f~f 
ilk 'e renkte bir nsankeıılnl ,·•ntı t idi ? ""'' .n urrı an, ey:mantn sui um. • larl .. ,._.._ ..__1 .. _ t j ı; • _, ~ 

Maıı .,_,. r· rette halle meş m r ... i'oksa bu· kasd l~nden Jıal)erl olmD.dığı dL Kornllof dur... Parayı suikasd için mi aJmıı? Ab- • v- ....,..,ı_, aa arak \'Ur- l Afi'; o..,çLtH~ü s~ oO,.. _ 
~'· " kentli &•fradka karyısına alır, günkü ittlfak, yalnız bqünkfi ~er bir~ uer'-de _._ Ömcrln b, unu Clurrahman Abu noktayı lzah elsin ... ıuncuJuk yapnıak ıetlyeo bir kili' ıw-ı J~ iaşe ı,ıerbdo JiiOd .... ,, 
...,r r .. n tıaa erce oaııu•nn ' Se 1 l • ~ ~· ~ Pavlofun sözlerini müteakıp .,_ ..,.. .,. ı .... ,_ ~-__,, 
dJtt d tıl ili 

.,_ u . ,._ miişk{i)atı yenmek Çın m dir?.. Su'"levmaD" rödcml!ı oldU"U z n . (Devaau ~ 1 de) »OC ... ua.naraıc haklarında takibata h··- e . ._..,tıtı har \erUl.)Of• ... J ..... 
oe arı e m ktu " .. " " ~ • ~ Koı·oilof, söz söylemek tı;in av•ıl1a " ..._, •• n• t;'_ n ° 1 e P )&una· Tabiidir ki, bunlara. cevap vere_ d b 1 d 11 lf d ...s • " ö ı._._ kıntmı sari b ~Y olı.a b-

11nda ziyaretine celmelerlnde nın a u ur: u~unu e o;ull or. knlkınco. reis: K V 1 M _ . ...,.. , -ıa.ı• :.-1 
e11em:.ı, 'il.aır 1aa-tt• lk .::;r cclc vaziyette değUlz. du. Rcıs bu ikiliği Abdurrahman· - Dur! Dur!. diye h'tap etli. T A -, P-uk Jpllflne balla &!:lkgörJUttın yanın ~ l'unanhıtanla -- ........ 

· '- ,,_ en •Y-·u a Ancak şu var ki, h ç blr mAnfa d d NRU budur sından Heri gc1mı, oldu6~ 
lllr lrıu umuı. Kralın chktoru sık ve mü~külat karşısında. meyus ol. anAsbord u, cıhn: 

1 
Bunlıır bitsin de öyle söylersin. 1 1'1ATIS 19U · dlleblllr. 

__ .. , ......... ~ı mua~eae .... --•·ş İ urra ıan cevap ver ''Or Kornllof tt .. ırkre olarak· CUMA GEMi. İNŞAATI a••., - _,., ,,_... " ıc.K:....., · mayı fıdet edinmem~ olan nılllz· B bü ·· b "1 1 1 " • KAPLAN 1\11 Yra111,,_S" l>lfe9, d•lıtora ytilıı:ld< ücret vererek - en, tun u mcse cer - Müsaade ediniz efendim, de. Al' 5 - Gii.n 121 - Xaaıa 111 Amerlkada; 19s.l yılından C\'\"el ye. ' • ;. 
'rakit vakit ..... , AALlJcle bir -·-'-•nı lerln, bu vazlyctıcn bir hayli za_ bomba patladıktan, hôdlse olduk. di, söyleyeceklerimin bu mes le RUl\ll 1358 - Nls.\N U alden 21 milyon tonilAtoJUk ticaret G tel KEDist Mi ...... wa~ 

" .,.,.. -... man daha istifade edebllmelcrİ de •- d 11> 1 t t au er, Jı.mlrden ~-. 
•-.JUe)e seım-taı temhı etmı,. .....n sonra ilşUr.mcöc ba~ adım. ile alakası vardır. H CR 1361 - Rebli~ U pmlll yapdacakmı,. Bunu J"apmak a-raJlarda kaplan .,cıı1s-~ Br tarallıaa---'--nl wör·~-ı. ,.,_,_ çolc muhtemeldir. Ömer İstıınbulda benden ayrılır_ B ı VAKiT Rl'ALt aA.'11 • a-~ 

- • ~--. .... ..... Hintliler lilndistanı •I did - uyurun... .;n., .öylemek kadar kolay defll ama eter dlyoıtar. Ben b.rnlr 'e 
Nltaa da ODIUI '-in weUp ....._,e_ ' w m en ken bir tnkım garip haller göster- -~~r:ıak müsnadeslnl alan Gul'IEŞ 5,58 9,53 

~ • •-- ... taksim edıyo 1 r V k ı ti ı ÖG ıe~ten bu 117 ba,arılırsa, 941)ılına 1 ha'll bulundum,· bu .kapJall ...-~ ~ k dini r a · e e ser ye n Kornilof bu sefer rusÇa olarak LE 13,11 3,06 " , ~ 
en avatar, &hlllıü el- kesif islAm halkın teşkil ettiği şi mını benbnslyorlar. şunları söyledi. İKİNDİ 17,02 8,5'1 1eklz ay kaldıfına söre, ayda Uç mll- bHenlerden epeyce JnceJedlıllr..,........_. 

de9 pWJtf kadar lh eı1um1,. mali Hind ~tand (P~kJ t ) • l YOR ton pml Y•Pdacak demektir. 1 sorutturdwn. ı·~Jr dola~._. _. ~ ..,-~k.ıaız. 7.ıatea .... hl ~ a, .. san - ya. :Bunlar. henüz: bir ha)alden ib • - Abdurrchman benim Pavlo. AKŞAM 20,05 12,00 ..... w-- r. 
""T- " nl, (t m!-z. ulke) ır.amı altında bü rettir Ha.ldkat •~t ı~t f k · _, YATSI 21 , .. 9 1 ,.... Bana öyle pllr ki Attantl.k "\C Paaı- 1 dallarda kaplan )oktur• J> ,_. J 

delUlk dq ı mi~ oı~a oıs. ortada bir ) ük bir alim hükfunetı teşkil et~ kısa ~lsun - .,ıı er uzun, .,ıı er u endt:.>nc 3 veya. 5 kAnuntJevvel .,. .... ftk malıanibelerJ ne kadar •Jddetıen- ban sedllerl \8rdJr. :8UJl)at ~ 
!lence !arkı ur. mek isUyorlar Eksıerty•ti ,_.,._il - ancak, zaman 'QSte. fMl tarihinde tanıştırdığını bir ifa. .IMsA.K 4,04 T,H .. ınlttteftlder ayda üç mUyon ton pek bemerler, fakat ~ 

sw-vrır • ~ recektlr. 'des.ndc söylemektedir. Halbuki .-ı ka~ 21 nail 1 ~ 
- eden (ftiftılft) lttr d'!I, ~ fn!· Ziya Şakir demin vcrdı"l ilde il• 1..~ ıa....1~-' r. yon ton vb,ı ve )lJ'hcı değilclldet'• 

• ,. ""' ~·""'~ ...,.... .... teldhle lıdDJ6p 
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Suçlular birbirine sual. sord~·ıar 
Askeri durum Merkez Bankası Umumi Heyeti foplandı • 

(Ba ı Z ndde) "9« Rcls • · 
1 • • ona. , 0)f!J'D'llU1 artık hiç cevap verrnıy8".ek I benim tarJhçl ld 

Pavlota. cevap veren Abdurrah. - Ne blle;}inı ben. 1 SU!eymo.ndan, mesele tekrnr sorul- sonra bl ilt o utumu ll~endıktcıı 
man: •, Diye cevap verdtkten aonra g inci 1 muş o: m ı ı ;ed a~ tar.hı konferans ver-

c Yt>zan· ~ Banka geçen yıl 4 milyon 
~~ .. ıo~_J 

346 b:n 486 lira kar etti 

- Bt"n kanantıml Eöyleôim, kap attale ~- ,...: Eeki tfadelerim meydandadir. bce;f R:aya!:ıC:' b~l929 scnesinden-
edlyarsa gcr1 kalan noktalar için Abdurrahman· Ne söyledi Lııem hepsi budur artık lerlndc t tklk e\Taıt mahzen-
de Süleyman ı F · ' e ıı.tta bulunmaktayım 

Abdurrah cevap v~ı!.!:i . - ahrJnln heyecanlı olmw &ebe- hiç ce\·ap vermtyec:eğlm. lOıJO BeMSndo hUkQmelimlz 
11 

• 
man sö' Y•r bml lzah edemem, dedi. Fahri, Sllley- Dem~tlr. Pavlof, her :ne kad11.r SU- lomnııl a~iklopedial ç k tr dlp-

Pavlof, Abdurrahmanrn b u nok. mannı bavulları eet'arethaneye tee- leymanın 'bu maline cevap vermesi- rarlllfbmıı~ 1500 k~ arma.smı ka
taya cevap vermesinde ısrar et· lim ctmfyerek.Jade etmesi hakkında. nl mahkemenln tenewUrU 1çln JU- ve tarihçi f~nll te ar diplomat 
~tas~. de Abdurrahman hiç bir da bana bir §ey söylemedL zwnıu buldutunu tekrar •öylemi§ ihtisasım da ~~e 0 ~=~~~· ~nim 

Birmanyadaki harp : 

soz soylememiş, reis de Pavlofa: Sıra Kornllofun sordutu suale gel- ise de, SU!eyman stlkQtu tercih etti- buldnkl Sovyet b~ko s 1 ı tutan-
-: Söylemiyor. miştl. ğlni bOdlrmlş ve re!s Sabri Yoldaş rıı.k mahzeninde te~ı:a~ u ev-
D ye cevap vermiştir. Buna. Pav Pa\ lof ruı;ça bir şc,>ler sö•·JUyor d:ı Pavlofa.· g6nd rtldim O s d k yapmıya 

B lnnanyada, Mandalay, Laş- H h. 
hlo ~lrlertnln dU mol ,.e er ISSeye yüzde 7 kôr V€ ri 'meSİ karorfoşfırı!dı 

<'ıınk'ng .}olunun kesllmr.I beklen!- Ankara, 30 rTeiefonla) - Türk!- münhal olan birine Emln ve mllJ"a. 
J or. Japonların en ..,. cenahta bu- ye cUmhuriyetı Merkez Bankası his- klpllklere Haaan Can ile Emin Fehmi 
ıunan ıtaarruz gnıpu, Mamlatay ,,. t edarlar umumi 'heyeti yıllık toplan· ı Barlan seçllmişlerdfr. 

lof ~öyle m k b ı t i f MUd " ' · ırn a onsoloslukta 
• " u ·n e c c m § ır: defumumı ba~muavJnl stız ala- Bir maznun suallere cc\·ap ver- ıtajlyerllkteıı başka bir mu h 1 . 

ıııall ndo J~~hlo'nun .kenar matullle- ısını bugün yapmıştır. B:ı.nkanın Banka umumi iheyetlnce kabul 
lcrine urmıftır. Bu taarruz ınıpu- onuncu hesap Yılına a t idare mecllsl I edilmiş olan teklif muclblnee )o 70 i 
nun u yyarelerle \'e zırffı blrUltJerlo raponı okunnıu9 \'c tasvip edilm~r. ödenmiş her yl.lz liralık hisseye 1941 
kuHetlendtrllmt, 3 ttlmell olchıtu Bundan sonra 19'1 yı11 bllt.nço, kAr 1 yılı lçln yedi lira dağıtılacaktır. Ban
tahmin edllmektecllr. ve zarar he!aplan incelenerek lmU-1 kanın bu 8cnekl kArı 4 milyon 348 

Japonla r mtıttenk sol cenahını yazJı şlrkctıerı temsn eden balıktan 1 bin 486 liradır. 

1
- Söylemiyor değil, söyleye- rak: medlti takdirde kanunen icbar edl· tu. Onun için bu '"nvnn altı~d a b~ok-

m yor. - Abd h d . a ura-- , urra man 16 mar.t tarıhll ıemez. Bunu sabahki celıede e aöy- ya tayin cd.ldlm. Yoksa benim dl 
lr ~ ""vRp ~·ermekten çekinen ifadesinde Omerin bunlarla. nasıl ta- lemişt.:k. lomuı ile \'e diploması stajyerUP· 

b m znuna Turk kanunl.nrı mu. nıştığını sarih olarak bildirml~Ur. Demiştir. Bunun üzerine Pnvlof, ile a!Akam yoktur. ğl 
- ~c hcrha ng b r tazyikle bu- Bu sualin sorulmamıısını dilerim. suıeymanın cevap vermekten kaçın- Jnglltzce merak 

lunu?amıyacağı ı .. ı dikte R ıs 1 

IJ n soy c n son· e • zaptın okunmaamı emretmiş maaınm zapta geçlrilmcalnl rica et- Ayrıca inglUzccye merakım oNu 
~::ra~m Abdurr.8.hmana verdi. Ab- ilıc de Pavlof ayağa kalkarak rusça m~. reis de bunlann zaten zapta ge- ğundan ve gemide bulunan :mUretıe: 
!':Ö le dc:ı·~ 5 ınct sual hakkında ibir şeyler ~ylemeğc başlamL';'lır. çlrllmiş bulunduğunu söylemı,tır. batın çoğu ve kaptan da ingBlzce 
' :.._ Ben SGI Keınal Bora: K aplCI Kfrkonın ı'ıbbı AdU raporu bilmekte bulunduğundan bu 8\lreUe 
bir adan: old~Y~na;;a ~lya~lnln nasıl - LQt~en, demiştir, Pav!ofa ihtar SUlcymann sorulmak istenilen su- amelt ve pratik lngllizce öğrenmek 
b&\'Ulları ınııha~ söyledım. Ona, ediniz. Söz verilmeden P~Z .söyleme- nııcr, bu suretle bir neUce vermeyin- istemem beni gemiye gitmeme Adeta 
bu.,•lları ,.., azab et dedl".1. Yok& yo b~lamasın. co reis, tablbfadll Behçet Kamay'dan mecbur ediyordu. 

._.. .,~rayn. uraya götUr diye R<'ls p ı c ' ed ı l 

;:0n~::.._~==~-===~ [_-_u_z_a_k_ı_a_r_IE ___ R_o_s_t_o_k_'_a_3_5_0_0_ t_on 
ce.rıt durunıa. lılklm olmuşlaraır. b a .. • ı l bomba atıldı 
Ç'la 'den t.ln'tyele.r JiladerllcfJtl dof· u _ 
ro olu bile, artık tMmJana Blmıan- ---""' (Başı l incide) (X ) 

~·a ~·olana kapMtuyacaldarı, Lultlo 
'e Mandalay ~Jılrlertnf kurtaramı
~llcaklan anlqılmktadır. Çilnkll bu 
kU\'Vet lerln ~hdertlme.ı Çok C~ 
kalm&filr. 

A11kerWc, ~üJderi ) enmek sana
hdı r. AyllmQacak mlnl yoktur. 811-

11 bilyUk Çin ıseddlnl yaphklan hal
de geniş lilkelerlnl 1 t:iJAdan ltur.ta
raınıyan <; lnl'ler bilmemi~ olamaz
lar. 'J'ahlatl yenesnlyen dü ınanı da 
)c.nemez. Muharebe meJd&nında bir 
anızı par!:aııı ııarplığı dolayımıe bo!) 

Jıırakı lıı ı Allaha en1ı11.net edDemez. 
f~ğ'cr mUttefJlder ol cenaldarmın 
eıımlyetJıU Siyam hududunda Şan 
da~lanna bırakma lamı. Maııda
lay • ı..a,h'o do("ll~nda Japon taar
rııı grupu tarafından üratı topar
lannıak gibJ umulmaz bir Akıtııe~ 
dücrnl~ecckle.rdf. Blnnan3-a Nrlıln· 
de hlr dda. daha oğrendifimlz &enı
ıı tnbl)e \C llC\kuJceH de~ı budur. 

Blmman,rada bir mtitte.l'lk kun·ct
lerl k1a1Janda1U vardır; hülkatte ba 

kumandanın harckitı l!IC\k \C idare 

itin MattŞ&J Çu-Kay.şek'dea mJ 

Y0 k9a General W &'Yell'""-- -ı ' 
~ ... veya-

hut da iher ikisinden mı dlrektlkler 
ııldıfıru hUemtyoraz. 

Fak at '11ra&ı m11halıkakt1r, ki ıa-
ııonlar 8aJoen 'Adisi dot-a ela 
dağlarrnr a,.nı)a. , e tntıtteft~ ~n 
nah ._ _ _,.__ son:e-

ını ... ~na utratnal)a ma'attak 
olduktan zaman J - ·-, apo ..... nn aeıJ 
in."\' etlerUo 3'&111 ..Wet k 
M dal me.r eıılle 

ıın ay • Çin ,-olunu kesmek ke-
re ~Jile •-rrudara c'rlttUderl ao
l&.'Jılmıftı . O umandan itibara Çla-
11 mare.,alln de l nglllr. ı-,Jnımanda
nının da Blrnıanyadakı müttefik 
ku, u~Uerl lıtk\i,)c ctmderl )ani 
ııol cenahı uzatnıalan ' 'e ntUdataayı 
df'rlnHte kademelentUnnelerf icap 
ediyordu. Mukabil taarruza ~cU ol
mıyan müttelJklerın hJr olmazsa 
bu kadıncık bir mbdafaa tertibi al
maları mlhnkttadU. 

ı,tc bu 'aktfndc 3 apılrııadıfı için 
\e Şan dağlarının aşılmaz sanıtan 
arıllıflna. gÜ\'enlldlğf :için, bu hatA 

• nıilttdıı..ıere Mandala~ ı .... hl 
• • y o şc-

blr lerin'n dü,ıneıılne \ e MandaJay • 

ç in yolunun keırllnıes.ınc nıaı o~ 
Kibl &'GrOnUJ or, 

Filimcilik 
Türk Anonim Şirketi 
idare Meclisinden: 

ru ldare mcellalntlz. a.şaftda ya:z.ılı 
Zllamenln mUzak!'l'e3i için :tıeyetı 

uınumıyeyt 20 mayıs 1942 tarDıln 
rastlıyan o 

çar'31nba gUnn saat <15 
~c ı:lrk~t.mlzln nıcrktzı olaıı Beyof. 
unda. 1: eşil sokakta <l No. ıu dai

rede fe\•.ka!Ade olaral< lçtlmaa dave
te kıı.rar vermiştir. 

Jçtlnıaa ı_,tırAk ı;d cek olıın hlsse

darlanıı malik oldukları hisse Benet
Jerlnl tarihi içtimadan bir hafta ev
vel şirket merkezine tevdi ederek 
mui<abillndo makbu~ nlnıaı 
olunur. arı rica 

KUZN'~~ 

talimat vermedim • av o u susturduktan sonra gelen ''e dllnk11 ceıs e d nenen şa- Avukat Şakir Ziya, Pavlof iaaha-
Rels: · za.bıt okunmuş ve bu zabıttan Ab- h!Uerden kapıcı Klrltora alt raporu tını blt!rlnoe ltendlslne teşekkUr et 
_ Niyazı bavulların ve \'CSalkln durrahmanın Omeri lstefanla tanış- okutmuştur. mlf ve Pavlof eözUne devam etm ş-

(Bafı 1 loclıJe) X 
kerlerl li;ln 500 bTn dolar kıymetinde arruzu yapmışlardır. Bu taarruz_ 
giyecek gönderilmesi hususunda trui- lardn ibaza.n 300 bomba tayyaresi 

tırdığı anlaşılmıştır. K rkorun aklı ~erinde tir: 
g6nderilmeslnl sana söy1edl mı? Söze karışan KornlloC: Bu raporda, Kirkorda hafif bC:A-

mnt vermiştir. kullanılmıştır. Almanların yaptık-

~nlfler gn-1 ~ llyorJar Jarı şiddetli misilleme a'ktnları 15 
Bangkok, 80 (A.A.) _ Çan-Kay- Alman bomba tayyal'ftlnln kaybc-

1 
Şek kıtaları, Mellttııa dolaylannda. dilmcsılc neticclenm~Ur. Bu mlk
Japon kıtaıarı tarafından yenllmtştir. tar garp cephesinde bulunan 300 
Bu Çın kıtalan, fimdl bUWn cephe tay)aredcn mürekkep kuvvetin 
boyunca Ma.hllans- istikametinde geri beşte biridir. 
çekilmektedir. 1 Narvich bombaJarMtı 

Teng nelırı dolaylarında çok gUç Berlln, 30 (A.A .) - A lman şe. 
b r arazide, bUyUk Japon motörlU hitlerlnin halkla meskun mahalle-

1 kuweUert, .şimal Jstlkametlnde iter- rlnc karşı yapı\an' hava hücumla. 
lemekte ve Çunklng kıtıı.larını Man- rına misilleme olmak üzere, bü. 
dalay • Laşlo hattına doğru pll"lkUı·t- yük Alman hava teşkilleri dün 
mektedtr. gece İngilterede N&rvlch ~hrine 

MOdafaa)'I Çln kıtalarına terkede- hücum etml§lerdlr. AskerI kay. 
rck Mandaıay deml~·oıu hattı bfilgc- naklardan öğrenlldlflne göre, Nar. 
sinden çek len lngiliz lalaları He vlc~'e atılan bir çok yangın ve 
çarpışma olmamıştır. · nOlfık bombası, bUyOk hasar yap. 

Sittang -vadısl bölg inde Umltsiz mıştır. Bu hücuma iştirak .eden 
nıüdafaaıard.:ı bulunan Çin kıtalan, uçakların hepsi üslerine dönrnO!i
Japon k.taıau tarat'ınd n anlmak tür. 
lchd dl altında bulunmaktadır. Dlgcr taraftan >ine sal~h yctll 

J aponlar Laı.hlo'ya girdiler ka:>:"naklard.tn öirenlldiilnc göre, 
Çunklng, 30 (A.A.) - Japon ikıta- İngılız hava kuvvetleri, cffin gece 

tarının Lnshlo .şehrinin t' ki ve yeni Almanya ilzcrlnc lılç bir hücum 
kısımlarına ı;irdıklcı ı resmen bıldı- yapmamıştır. Batıda lı;gal altında. 
rllmektetı:r. ki .araziye ve Alman kıyılarına 

Çunking, 80 (A.A.) - Lashlo'nun yapılan gece hücumlarında ise fkl 
Japonlar tarafından zaptını kayde- düşman uça~ı düşürillmllştilr. 
den teb'lfdc her iki tarafın da ağır 
kayıplara ufradıfı tasrlh edilmek
tedir. 

Lashio dolaylarında muharebeler 
devam etnukted r. 
KorresicJor bombardımanı haflfledi 
Vaşington, SO (A.J\.) - Flllpln

lerde, müttefikler Japo lann taze 
kuTI etler çıkardıkları Panay ve Mtn
danao'da mukavemete de\am etmek
tedirler. 

Yeni cephe Porte
kizde m; kurulaeak 

(Başı J incide) (-) 
araya alaraıc demokras ler içln bir 
cephe kurmak ı temlfti. I.avalln ık
Udara seçmesi bu Cepheyi kuvvet
lendirebilir. 

\'iş donanmuını Almanlara tcsU
ıne razı olmazsa herhalde Porteklze 
yapılacak ihraca ka~ı bu donanmayı 
kullanacaktır. 

Lava! Amerika elçi i .Amiral Lca
hy'yl memleket ne harf'keUndcn ev
\•eJ kabul etmiş le Fransa.nın poliU
kuının Almanyanın zaferine lnandı
tmı v-e bu zaterln V.ilıl lllyaseUne uy
duğunu \'C Vl~.'nln Almanyanın dllf
manlarlle birlik o:amıyacatını söy
lemiştir. 

Ruzveıt, Lavalı mesul bir siyaset 
adamı olarak tanımıımaktadır. Ame
rika. Vlşl hakkındaki kıırannı ancak 
Amiral Leahy memleketine döndük
ten sonra 'erecektir. Inglllz gazete
leri Vlşl aleyhindeki neşriyatına de
vam ediyor. 

Par~ elvan bombalandı 
. L?ndra, 30 (A.A.) _ Resmen 

b.ldırillyor: 

Dlln gece İngiliz hava kuvvetle· 
rlne mensup tayyncler tal'fifından 
yapılan taarruz hakkındaki ilk ha. 
bcrler, Pıırls yaklntnde Genne 
Vllllcrs'dc tayyare motörlerl imal 
eden Gnoo.Rhonc fabrıkclarına 
yapılan bu taarruzun çok tesirli 
olduğunu göstermektedir. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Almanyanın yeni 
hamlesi 

(Başı ı hıel4e) XX 

Bununla beraber en iyi mak!nc 
bile delk ve temas, hava mukavc. 
rneti libi sebeplerle az, çok enerji 
kaçırır. Bundan ba.ıta yaratutı 
kuvvetin bir kısmını kendi kendL 
nl işletmek için şarfettljl için bu· 
nu da verimden indirmek icap 
eder. Bir de turası var ki makL 
nc.'lln vakUnden evv 1 yıpranması, 
uzun 7..aman vazife görmesi için 
bir takım kaidelere riayet etmek 
ve azami kudretlnj devamlı suret. 
tc kullanmamak Ibımdır. HattA 
motörlerln nazrm tertibatı tzımt 
devlr adedine çıkmayacak surette 
ayar edllm 1ş ve ayar noktuıııda 
mühürlenmlıtlr. 

Almanya Uc Franııanın blrblrlnc Almanyada alınan yeni tedbir. 

- Niyazı dctil, Fahri söylemişti - Bu tanıştırmanın tarıhl nedir? bet mllfahede edilmekte ise de mele-
gallba ... Hatırımda öyle kalmış. d ye zıormuftur. 1 kdtı akllyeslnln tam ve ~uruna sa-

Pavlor komUııh;t ı>al't~ 
mensup değil 

Pavlot tekrar söze karı•tı: MUddcl 
.., T • umumi ba.şmuavlnl: hlp bulunduğu yazılmakta :ldt. 

-v>U benim sualime tam bir ce\·ap Et' 

Cevap 2 - Iktncl ve ilçllndl sual· 
lcre birlikte cevap vereceğim. Ben 
komUnlst part -sine mensup değilim. 

Fakat tarih! nokta! nazarım bu um
delerı koyanların birdir. yalnız fır

kaya niçin dahli .olmadığımı burada 
söyllye!nlyeceğ!m. 1-iar.çt<'kl ltomU
nlst teşekkUllerl hakkında tavcih 
ediien ııurıle şu cevabı vereceğim. 
Sovyet memurlarının kendi memurl
yet1erfnden başkıı hiçbir .şeyle meşgul 
olmamaları hakkında bir kanun var
dır. Hiçbir Sovyet vatandaşı bu ka
nunu lhl~ d~mez ve etmez. 

-- endlm bu sualin sorulmasın- Bundan sonra Abdurrahman ııllz 
değildir, dedf. ÇilnkQ Abdurrahman d b 

a lr fayda. yoktur. demiştir. Zaten alnn': 
evvelce verdiği ifadelerde SU•eyma- Abdurrahman huzurunuzda bir çok _ Ben, demiştir. KomUnlzme olan 
nın b&\'Ulları Baklamıuıı için tenbfh d"" 1 

'." a ar tnrlhlerl tesblt edemcdlğ-J11 m<'"l m ve t'lklrierlmın ne suretle 
etm~ bulunmasını Sovyctıere hlZm('t sö ı ı.. • Y em'1' bulunuyor. meydana #('eldiğ'inl evvelce de uzun 
gibi g&termiştır. Halbuki Niye~ HAklmler heyeti bu izahtan l'lonra uzadıva anlatmıştım. Kornl'of bugUn 
Troçklst o1du#tJna g&'e yaptığı hlz- Kornllofun Bua.Un!n sordurulmaması- mu TUrklUl!'ll aklına geldi, diye so· 
met nedir? 6 

m karar altına almış ve saat 13 e ruyor. o zamanlar hat€ıya. dUşmllş-
R els f'Syle cevap verdi: ki +<."" ya aş.'6ından bir saatlik yemek ta- tUm. Şimdi milli hislerim ve pişman-
- Bu cevap ifadelerinde var. Ve- •m t ....... verm ştir. lı'""' tecessilm etmektedir. Onlar 

aalke t alan karı~adım diyor. b .... 

Pa,vlof: l • 1•C1 C ı • ı ı nasıl b'r Rus gibi hareket ediyorlarsa 
• ben de b.r TUrk gfbl hareket etmek-

- Vesıltalar SUleymanda olmuş 
olmakla. Abdurrahman komUnlsUcrc 
mi, yoksa Troçkistlere ml hizmet 
ediyordu? 

Abdurrahman: 
-- Ben \ cslkaların nr. olduğunu bn

mlyorum. SUleymana onları saklama
sını ııllylerken bir kasthn yoklu. 

Reis bu sual hakkındaki izahatı 
kAfi bularak A bdurralıma.nın 6 ncı 
.suale cevap vermesini söyle41 

Abdurrahman: 
- Ben komUnlzme nasıl sUrUklen. 

diğlml evvelce söylemfştlm, bunu tek-
rardan bir fayda. yoktur • 

Burası JnıtOtan yeri mi~ 
Re!s: 
- Pa\'lo! scnln komünizm hakkın

da.ki tlklrlerlnl öğremnek lstfyor. Bu 
noktaya cevap veriniz. KomUnlzm ne 
demektir? • Abdurrahman: 

- Bu • u&le cevap vermlyecetfm. 
Buna mecbur da dqillm. Beni bura
da imtllıan mı etmek istiyorlar? 
Abdurra.hmanın sözleri biter bit

mez avukat Ziya Şakır söze karışa
rak: 

- Efendim, dedi, mUekklUm bu· 
gUn komünizmden ve dlter fiklrle
rlııden tanıamen vaı: geçml~Ur. O 
bundan böyle memleketin Sallkbalfn; 
ve yükaelme8inl dU~Unmektedlr. Ko· 
mllnlzml bu sebepten izah etmemek· 
tedlr. LOtten ibu nokta aynen zapta 
geçirllletn. 

Pavlol naUncle 19r&r ediyor 
- O halde, diyordu, 9u talepte bu

lunuyorum. Madem ki burada s!Syle
mekten imtina ediyor, lQtfcn mahke
me heyeti, kendisini 'e tsmfnl s!Syle
dlğl arkadıu;Iarını dinllyerelt bunıa
nn flktrlerlnl öğremıln. ÇUnltU Ab
durrahmıın ilk fadelerlnde l<endlsl
nln tevkif' edilirken komUntst dUşUn
celerle malQl olduğunu söylenılştlr. 

Reis Pavlof'a şu cevabı verdi: 
- Abdurrahman evvelce slSy'edlğl 

«!bl 9lmdl komUniznıden nefret et
mektedir. HattA hlraz evvel de TUrk
lUğlln yUkselmesinden başka bir şey 
dllfUnmedlğinl eöylemlşUr. 

Pavlof: 

Saat 14 de dU1'Ufmaya devam edil· tcylm. J•ın lof ctleblynt merakleıı 
mlş ve tekrar llÖZ alan Pa.vlof, SUley- Sual ı;IJ'll5ı avukatta Oe\·ap 4 Umumiyetle edebiyatı 
mana aşağıdaki sualleri tevcfh etnıl- Söz alan avukat Şakir Z ya, Tava- sever:, bununla meşgul olurum. BQyUk 
ye başlamı~tır: rl.ş. p 8 !ofa dort sual ı;ormJlk lst~ So\'.)'et şairi Mayokorskl'yl okur ve 

l - SU!eyman UskUpten gelen ba- d!ğlnl söy emiş ve sua11erlru şu su- be~eıılrim. Bu bUyl.lk tlstaddan ba.ş
vuııan tUtUncQ lbrahlme bıraktığını retle sıralamıştır: ita diğer ~alrlerm de erlerine vakı
söylemiştir. Ibra.hlm n bu i~te ne de- ı Pa\•Jo!, lstanbulda bulunan fım. E en'I o kadar sevmem. Bunıı 
rece alAkası vardır? Ve v~lkalar svanelya ,adlı Rus ticaret ,gemisine llayosVkt de sevmer.di. Çünktl Eaen 
hakkında malQmatı bulunuyor mu gltnıl midir? GltL ise son gidiş ta• l&-tikballnl seCahcUe mahveden bir 
idi? DUkkAnına kimler gelir ve ne rlhl ned r? adamdır. 
konuşurlar? 2 Bizde olmadığını bildlJlmlz Şakir Ziya bu !zahnttan MJU"a: • 

K U 1 8enlpau•nn - Umlt ettl,..,mlz cevaplan "ldık. 2 - Fahri, SUleymana yazdıl!'ı bir Mark zm ve om n zme .. gı .. 
mektupta Abdurrahmanı clllmad ed. olan u-şckkUllcrin Balkanlarda bu- demiştir. Ya'nız cfltArı umumlyenln 
lir bir adam> diye tak1 in etmıııt r. ıundut?unıı biliyoruz. Bu me1nleket- bilmesi için Moskovad:ı toplanan ko
Bunların yeni ve. eski arkadaşları ıcrclcJ, bu teşekltWlere alt toplantı- mUnlat enternasyonalinin bazı mnde· 
var mıdır? Var ise kimlerdir':' ı rrn zaptı So yet vatand~larını altl- lerinde:ı bahsedeceğim. 

Iklnd sual biter bitmez Slllcyman k d r dt ml? Reis Sabri Yoldaş avukatın aöztınU 
ayağa fırlamış: ;:: P.avlot komünist partisine keserek vaktin gectkmlş bulunduğu-

-- Ben, demiştir. Bu suallerin hl• mensup mudur? nu, daha yedi dAvayıı. bakacaklannı, 
birine cevap vermlycceğlm. l Tı.warlcı Pa.vlof :M:ayekofU adli yarının ve ondan sonrakı iki gUni\n 

Reis ona: tabmr hıç elinden üllfUnoe- tatil sU .u <ılduğunu avukata SÖ)1C-
Olur. bakalım, otur!. dh ınckt.cdlr Acaba PaV'lof Esen ve mlf ve vereceği izahatı ba.şka tw' cel-

etmlştlr, daha sana b r feY ı;orul- Tr yekof g b, .şairlerin uerle.rl fle seye bırakmasını bildlrnıl.,tir. 
madı. de meşgul mUdQr 1 Btz de blraıır ede- Reli bundan eonra maıınualara 

Tekrar sôze bnşlryan Pavlof Uçiln- biyntı bild ğlmizden bu ciheti merak tahkikatın te\-Sll hakkmda bir taaep. 
cU sualini sordu: I etti~. leri olup olmadıltını sormuş, Kornl-

3 _ Abdurrahman bııvullan getir- Avukat sualleri fr.ahet Jn lot ve Pav1of' dosyalardaki bazı C\'· 

dlğl znman bu bavu"la.r hakkında Pa\'lof, suallere cevap vereceğini rakın kendilerine tercüme edtlmed!-
Fahrlden talimat getırmlş ve SUley- sllyleml§. yalnız sorulan sualin es~a- ğlnden ve bu :\-11zden de mUddetmnu
mann söylemiş mid r? bı muclbeslni de lSğrenmek lstcdığl- , mt muavini Kemal Boraya te'f'Olh et-

4 _ Fahri, şimdiye kadar verdiği nl bildirmiş ve Jstanbuldıı bulunan tikleri sualler dolayısıle mahçup çIJ<. 
tııllmatla SUleymandan neler sormuş tf('aret gemisinin bu işle altkası ol- tıklarında.n bııhsetmlşlcr, t.ahltlkatın 

" 1 1 ti ., madı&ından bu malin n!çln soruldu- tevaı edilip edllmlycceğl haJdnndak. veya, suy em ş r . o 

15 _ Bavullar daha UıkUpte Jken ğunu avukatın izah etmesini istemif- taleplerini ancak, dosyalıırdakl entk 

orada bulunan Niyazi nlçln ba,'Ullan Ur. ve .f&lıltlerln lf'adeıer;nin kendilerine 
kendi.si almamış veya bavullar posta Şilk!r Ziya: terctımesinden sonra blld!receklerinl 

1
• 1 1 ö d 11 1,.tlr., - AnlaŞıl!Yor ki. dem~Ur, Yoldaş sö)1emlşlerdlr. 
e n ç n g n er mem T • l' ı 
6 - SUleyma.n, l<~ahrlye gönderil· Pavlof, bizim mahkeme usu er mlzc Kom!lofun teklifi Uzerlne nta!\ke· 

mek Uzere Nlyaz'den kaç mektup al· lşlna değildir. A\'ukatıık kanunu me heyetlle şu noktada mutabık kal· 

NI 1 Ö d rllmek tnere mucibince avukaUar aynı zamanda mı.şiardır. mw veya. yaz ye g n e te .. t 1 hl t 
Fahri ona kaç mektup yaznnftır? mahkemeyi de nv,.r e m ye zme Kornllof tUrkçe okuyup yazma bil· 
Bu mektuplarda yazılı olanları bili· ederler, ~ayet suallerimize ccvııp ve- dlğlnden dosyalardaki lUzumlu e\•ra-

jdl ., rccek olursa esbabı muc.bc kendlll- kı Pavlot'a sUratlc okuyacak ve o ~a 
yor mu . k k B 

7 _ Omeri Ankarndan ıstanbula #\1?Jden ortaya çı aca lı'r. iz, yalnız kendisine lllzumlu olan kısımlan not 
te~yi ederken omer kendisine ne söy· Abdurrahmanı müdafaa etmiyor, ha- edecektir. Yalnız Komllofun bazı ke
lemtştir 7 ve SUlryman bundıın ne 1 klkatln de tevazzuh etmesl itin oa· ı mcleri anlamaması muhtemel bu· 

anlamıştır? lışıyoruz. . lundu~ndan tercüman Eşref Uç glhı-
Pavlot duruşma esna6ıtıda SUley- Bu suallere Pavlof ..,ı>yle mukabele de bir Pavlof ve Kornilofia konu~a· 

manm dalma ııUkQt ettiğine 1.,aret etmiştir: caktır. 
ederek bu sual ere cevap vermesi ın- - Olabilir, yalnız ben her sor- Bu maksatla da her iki maznun 

bildi 1 ti duğum sualin esbabı mue!beslnl de tercUme işinin tamamen bitme& ni 
zumunu rm ş r. '"""•' ekteyl •u. _ .. .,, t beraber .... ,,..em m. temin lçon htıkimden günlı.u~ Hnuue 

Pavlof arkasında bir ~eyler arıyor tstcmlf1erdfr. yakınlaşması lta ya~a hoşnutauziuk ler mlhanikt meflıumlara çevrildi· 
uyandı:rn1tı7tır. Bunu hllk~mctin en ğl zaman mana tudur ki Almanya, 
sallhlyeUI gazeteler bile saklama- karşısındaki baskıya göre takaUnl 
maktadırlar. Yükseltmek ve enerji ziyan ve l!:-

J-eatıy Llzboncla raflarını en aşsğı dereceye lnd r. 
Lizbon, 30 (A.A. ) - Vişldcki A· mck için her feöakArlıiı yapacak. 

merika bUyUk eıcıı.ı Amlraı Leahy ~ır, hlç bir şekli meselesinin, hiç 
busu.ı trenle vı, den buraya gelmf4- olr baktm kaldeslnin üzerinde dur-

- Ben fikirlerini öğrenmek isti
yorum, dedi. Halbuki onun bunları 
söylemekten lçUnap etmesi Abdur
ralmlanm Faşist ve Troçklst olduğu
nu meydana koymaktadır. KomUnlzm 
hakkındaki 'blldlklerlni söyle.sın. 

Slileyman cıevap vermiyor 
Re!s, SUlcymanı ayağa kaldınnı~ 

ve suallere cevap vennesinl sö,>lemlf
tlr. 

SWeyman: 
- Biraz: evvel de sllyledlm. dem!4· 

tir. Bu kabil adamlara verilecek hiç 
bir cevabım yoktur. Ben cahilin b!ı'i· 
siyim. Kendbnl mljdafu.clan Aciz bu
lunuyorum. Onların müdafaasını te
min için neye kendilerine yardım ede· 
y.m. Eski ifadem ne ise odw'. 

Pa\'lof sözllnü blUrlnce ~ı gert Abdurrahman ve veklll Şaklr Z a 
çevirmiş, ıre Tas ajansmm oturduğu da, dosyayı tetkik etmt'k is'tedlkle-
tarafa bakmı,tır. rlnl bl'dlrmiqlcr, ~aktr Ziya ayrı 

Gözünden kaçmıyan bu hareket mUekkllinln. memlckeU 'e yurdu 
tarzından reis: aleyhlne evvelce kaldığı Talebe yur

dunda lıerbııngı bir propaganda :ra
pıp yapmadığınm zabıta martt'etlle 
sorulmasını ıstemlştlr. 

- O tarafa ne bakıyor? Orada ne 
vnr? Kaç de!a söyliyeceğlz? Doğru 
otursun. ur. 1 mayacaktır. Fertlerin hertürlU 

Kllbs de GolU tanı)or şahsi duygulardan uzak kalmala. 
Huann, 30 (A.A.) Cunıhurrcl31 j rınr, !zln !lllln hatıra. getirmeme· 

Batista, KUba hUkQmetıııln, de Gaulle lcrlni, özOr gösterıncmelcrlnl, ya. 
ldareaindekl bur ll'ranmı hUl«Unettnı pılacak l§ten bafka bir ıey düşün· 
resmen tanldıttını haber vermtştır. ~emelertnı, yalnız itaat edip va. 

Abdar.ralııman zorla tıöyJetllemez: 

,Reis: 
- Bbıde tlklrlerlnl söylemek Uıte· 

mlyen bir a.d&nıI zorla söyletmek, 
dövmek ve tşkence etmek U8Uin yok· 
tur. 

Demek mecburiyetinde kalmıştır. 
Suallerin esbabı muclbesl 

Şakir Ziya: 

Re s Sabri Yoldaş, duruşma safha· 
Jannda aşağı yukan hiçbir şey ku
nuşmamıt 0111.n SWevmana kendııstnin 
tevsii tahkikat Hakkında bir tnleb 
olup olmadıt~ını ..-:ormuş. SUl<'ym 

Ticaret VeklleUnln talebi Uz 
~lrket e as mukavelen"--' ere 
oofl ..... .,...ne illtve 

ecek iki maddenin mUzak ı er • 

Glrau4 ın,ııtereye kaçacak zlfe görmelerini 1ste)'ffektlr. 
Londra, 30 (A.A.) - Reuter ._ 

Jan nın Fransa muhablrı blldi.rL 
yor: 

B. Hltler'in nutku ve aldıtr sa. 
llyihetler, azam! ı.Jtate dolnı ye
ni bir hamle manzarası ıa.tcrd'ji 
ııbl zaten bir, iki gün evvel kır· 
taslyecilığe k&rfl açılao harp de 
ayni makaadı ıildilyordu. FabrL. 
kalar; mürakabe, hesap. lstatı,tfk 
doldurmak gibi herUlrlQ tAU iııer. 
den iatima edllmlf, namus .t.temı 
kurulmuı ve b ir fabrikanın mal 
yaratmaktan ba§k& hiç bir dilşün. 
ce üzerinde durmamuı istenmfı· 
Ur. 

Diye mukabele etU ve Abdurralı
mana 7 nd auale cevap vermesini 
aöyledl. 

Abdurrahman: 

Pavlef 8ile)uaa& böclllll ediyor 
Kendlekıe tercthne edilen bU aöz. 

lerden aonra Pavlot ayala kalkmış, 
gittikçe ytlkaelen hlddeUI bir seale: 

- SUleymanın bu suallere cevap 
\'ermekten ıstlnktt etm .. ı bana fUnU 
anlatıyor, demfftlr. •suıeyınanın eski 
l!adeai kendisine ait defi'dlr. BUtUn 
0 söaler başkaJarmm fiklrlcrldır ve 
SWeyman bu fikirlere zıt bir şey aöy
lememek için fimdl .Okflt ediyor. 
TUrk ceza. muhakemeleri usulll kaııu 
nu muclbmc. Uadeler tahriri değil 

~ Mademki esbabı muclbcyl öğ

renmek istiyor. SöyllyeHm, demiştir. 
Birinci suali sormaktan maksadımız. 
Pavlofun yalan söylediğini ortaya 
koymak lçlndlr. ÇilnkO kendial ata· 
.flyer memur olduğu halde bu l'em ye 
konferanslar vermek için gltUğlnl 
söylemiştir. HalbUlq staJlyer ancak 
öğrenecek adamdır. atsyledlklerl 0111.
maz. D6rdUnc11 suali ise şunun için 
sorduk. lemini söytcdiJlnılz şalrl r 
ecnebi memleketlerdeki mUncvver ve 
fakir gençllğt dalalete dllştinnek lçln 
llerl sUrlllen adamlıııdır. Onlann e
!'CJ"lerl dalma b..: maksaUa bir eilt\h 
glbl elde tutulur. Şimdi iStedlğl es
babı mııcıbcyl tsğreııdi. EJer vlcdan
larınJa hlr ağırlık hlsaıtmlyorlarsa 
r.evap veninler. 

- Ben de dosyayı tetkik etmek is
terım. demiştir. 

~ndan sonra öz a ınUdde -
muml muavini Kemal Bora. imd 
tevali t.ahklkat <: n h rlıangl b r ta 
leplerl bulunmadığını, maznun] 
terr!lme ve dosyayı tetkk r l' AZLIÖA GİDEOEKLERE: 

•&ıra KOLTUK 
Ye • o B 1Lya •• z1 
Her Yerden ucuz Istanbulda 

ızapa.,a yokUfUllda 66 No. 

AHMET FEVZI'nfn 

lal llOBILTA 
_ Maftazasındntl alınrz. 

Gen ral Glraud'nun Bu>iık D 1 
tanyaya gelmeğe tcşcbbus edcc:ğİ 
k!naaU kuvveUcnmcktedit'. 

Glraud, en değerli Fransız gcne
raJlcrlndcncUr. Ve bntı cephesi 
he.kk>.nda, aroıt bakımından e~z 
~uılfunata sahlpt r. ŞlmııU Afrika. 
ta gerek asker ı;:erck s vll halk 
~rafından sevlldlgf için orada bil 
>~k tıbl~ nüfuzu vnrdır. Kaçmaa; 
c rket n ve pe:rvasızlığı111 gö t~r, 
ıne edlr. -

ILBAllBA'DA 

N•!,k ~.!, •~..ı L!an RtU~·~e 1 S 
meraklı ~k filini .,.,. eözlO fevkal&de 

A 

Alma.nyanın bu h•mlelerl; h1r
b daha kıya,ıya bir .pkle tokma. 
la ve yeni zorluk ve :tehditlere 
ıöre takatı arttırmata dojru yeni 
bir adrmdrr. Bundan belli oluyor 
ki her iki tarafta nabız yllkscli. 
yor, hararet artıyor, soluk hızla
Dl)'or. 

Acaba harbin ıon ve kealf dev. 
rubun ba11oda mıyız? 

üme&EmlDTALHAN 

_ Uskübe gtttlm, geldim, dedi, ta-
kat k&U olarak t.arlhlerlnl bflmlyo· 
rum. Orada anam ve babaın va.r. 

Awarnıunan •tlıyer 

Abclurraıunan, cllmlC8lnln burasına 
scUnce birdenbire sarsılmlf, hıçkır· 
DUf ve gaz y nı tutamannftır 
Biran atlkQt içinde kala.n mahkeme 
salonu, Abdurrahmanın gllz yaşlarını 
dlndlrmeslnden sonra tekrar canhlı 
fi buhnuşı ve Abdurrahman yaşlı 
göılerlnl Pavlofla Kornllofun Uzcrlnc 
cllkerek sözlerine :şöyle devnm etml§· 
tir: 

- Bunlar 'bugUn b r komUntst ~lbl 
deA'fl, bir Ru.s clbl .hareket ediyorlar 
Ben de şimdi bir TUrk gibi hıırcket 
ediyorum. 

Konıilof, oturdutu yerden tUrkçı 
:batırdı: 

- Evvelce nlç n Türk fribi dllfUn
medl? 

fahldlr. Ancak dilalsler, cSe!Uer veya 
ölmUş bulunanlar için talırlrf 1Cade 
,, ıt berdlr. SWeymanın bu suılllerc 

eevap vermesi benim mfld&taam için 
wm '1cğlldlr. Bunlar ancak mahke

ntenln tenevvür etmesine yarıyacak 
tır. 

aiWeymarwı ıtadelerl Uf retllınlş mi~ 
D\u'Ufm&cla cahil oldutunu, böyle 

feylcre aklı ermediğini söyleyen SU
leymaıı, aulkut meselesini tzah eder
un i'e.lilft mUtallalar yUrUtmtlş ve 
Jıaaaatlııi ııByıeııüfUr. Şımdl suanıaeı, 

o samankl .l!adelerlnde öfrenllmiş oı. 
d~na 4elt.ıet ediyor. 

Gemiye gltmenia aebebl 
Pavlof, ayağa kalkmış ce\•ap ve-

receflnl aöylemlf devam etmı,tır: 
ı _ Ben, Istanbula gelmezden ev-

vel de bu ~eml Iatanbul limanında 
demirli bU}unuyordu Ben de kendi 

dikleri mUhlet n \ rl ır-r 
durrahmanın Takbe yul'dı 

\'e etvarmın ı:orulması hakkında b 
karar \•erilmesini talep etmiştir 

Mllzakerc odasına çekilen heye 
hlklmc on b<'~ dak.ks sonra re 
Sabri Yoldaşın ağzUc .şu karan b l 
dlrmlştlr: 

tMıumunlar dosyayı tetkik edecek
ler. Kornllot' Pavlo!a yarfüm edecek 
TereUma.n dn Uç günde bir yanlarına 
g6r.d,.ı11ccektlr. Abdurrahmanm 'l'Or· 
k ye ve meml:cketı h kkında hedlan· 
gf bir propaganclııya tev!'lSW edip 
etmedığl, muzır bir hali gllrUl~ g&
rlllmedtğlnl \e umun t durumu tale

vatandafl&l'Dnl görmek dçin ve ma- be yurdundan sorulacaktır. Bu Mllap, 
hall1 hWtarneUn mtlsaadeelle bu ge- le de mahkeme 6 mayıs 942 ÇSflllll

mJye rldiyordum. Bahriyelilerlmiı b4 cilnU saat 9,30 a bırak•••· 
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Rumen takımında on 
dört milll oyuncu var 

--

Fenerliler ylldönümlerlnde lngillzlerle yapbklan m~ta Sarı La.l>lverd1llerln lnglHztel'le oyna<lrklan oyunda 

HADi~ELER 

lzmire neden 
mağlllp olduk 

~( F~.NT/Zİ, 

~ Sel gider, kum 
kalır derler R.amtn ~mplyonu Rap'd takımının üt b,.ynelmıtrJ tutbo\('U u 

lstanbul muhtclitinin fena teşkil 'fen.er 
~dilmesi, buna sebep olmuştur 

ımın a. Cilıatl.ın da 
lacağı söglenigor 

Futbol ajanı Xurl fııt11ol mevsimine ıırı, nıen.slmlado 

Pek uıtn zanıand•nber ı ccnt'bl 
bit· futbol takımını ~eyretmck ;m
kAnını bulaınadık. Blzim lçln ay
ni zamandJ bir imtihan olabile
cek böyle b'r karşılaşmaya ha:-ret 
çekiyorduk. 

tst!lnbu\ ~ampiyonu Bcşlkta 
lc\UbümU:ı bugünün müşkUl ı,1rt

larını da yenerek ecnebi bir fut
bol takımını İstanbule. getirrneğe 
muvaffak o1 muştur. 

İstanbul futbol n1erakhları ::ırn 
çok. yakından tanıdığı Uyptşt'i, 

meşhur İtalyan takımı CCnovi'yı, 
Ist&nbul muhtclttı Ankarad• yapı- bolil oynıyan F•nerbahçell Fuat HU•- y.ne İstanbulda maçlarını seyret

tan maçlarda lzmire 2 • ı yeni:dikttn nU her zaman takım yapmak yan tiğimfz Gradyanskl'yi yenen ve 
sonra, Iznliri 7 • 1 p:ib1 açık bir fark· oyun kazanmaktır, derdi. Bir idare· bu galib;ytUçrl de birinci ~ınıf bir 
la nıatlOp eden Ankara'yı 2 • O yen· c:nın her ~yden e\~·eı t&kım yap-- takını oldu~unu i8b•t eden Ro .. 
me.sf futbolUmUzdc istikrar olma.dı· maJnnı bilmesi ıazımdır. 

1 

manya şamp yonu Rapid bugün 

tını ptuditi gibi, llk mağUlbiyelln Eter lstanbut futbol ajanı takım İstanbul& geliyor. . ... 
idare hat.AJarından, takımın fena teş· yapmak ~allhiyeUnl antrenöre baak· Rapld SlaVYanın anlrenoru Kol 

kll tdUmetıındcn ileri geldiğini de or· th~e onun ya.pacafı hatlh bir hareke·! man K~nrid çaltstı~7a~btadır. Ta-
t eli! 8d k'mın çirıde Baro! g ' 45 def• 

taya koymu~tur. " m a.hale ctme!l lllımd~. Maca.r mİili takunında oynamış 
ı:,-velA fU n1uhakka.k Ki, ılk maçta J Futbol aja.nırruzın hUsnUnlyettnde meıhur ve y ine Şıpas gibi Macar 

bilmiyoruz ne gibi teair!erle lsta.nbul '1iPhemit yoktur. Sever k çalt7tıtJnı milli takımının en eski 35 defa 
muhtellti fena. teş:kil ~dilmiştir. Ev· biliyoruz. Bu 2'1 amatörce kendisine en&.ernaııyonal iki oyuncu bulun_ 
vel&. lstanbulun en kuvvetı ı mUdaf&· bir me&lek haline g-etırm~ttr. Fakat maktadır. Takım Jc:apta.nı Vlfttil .. 

la 18, en genç oyuncuları Bogdan 
ası olduğunda 'l'llphe olmıyan Salim • .futbol aja.nuıın 1'a.z.la ne.zaktU, her 24 defa Rumen miUt takımında 
Faruk hattını bozmak takımın fena kimle konufUrıa onun tesiri altında 

tefkil edildlğlne bir delil olar•k göa· kalması maale1ef kendi"inl her u.-
terllebilir. 

Muavin hattının da Salim • Enver, 
Ibrahlm olarak tefkili akılları dur

duracak bir harekettir. Senelerden· 
beridir muavin hattında oynarnamuıı 
Salim ve Ibrahimi burada oynatmak 
kadar garip bir hareket olamaz. 

Hücum hattında Melihi sol açıkta. 
oynatmak k:mın aklına gelm1'tir. 
Merkez muhacimde y&runda oynıyan 
oyuncuıann yardımile ve yalnız aU· 
ratlnden latifade ederek i' gören bir 
oyuncunun mol açığa a.lınma.sı hali.· 
nın en bUy1lğüdUr. 

Hiç unutmam. Memlekette ilk fut· 

mın fena vaatyeUere dt.lfü.rmektedir, 
Şunu lrilmelldlr ki, her sahada ol

duğ'u gıbl bilhuaa spor ;,ıertnde bir 

idarecinin teeir altlnda kalmaması, o .. 

t.Qriter olmuı llzı:mdır. 
Biz öyle zanediyoruz ki, Ankara .. 

da yapılan maçlarda takımın fena 

tefkili de bu gibi harici tesirlerin, 
hielerin m&lısuHldür. Herkeei mem· 
nun etmek aiyaaeUnin epor iflerlnde 
o ldıı.reciyi, ·fena neticeler dotunc& 
mU,kill vaziyetlere aokacatını bir de
fa daha hatırlatmak ı.tertm. 

K-.!Qııaa 

İdrolik Pres Sahn Alınacak 

:ver almıştır. 
Rumen şampiyonu İ•tanbulda 

iki maç yapacak, birisini Fener
bahçeye, d'ğer'nl de Beşlkta~a 
karşı oynayacaktır .. 

Rumenler buaün Uk maçlarını 
Şeref stadında Fenerbahçeye kar
i1 yapıyorlar. Rumen şampiyonu
nun vaziyetini bilmemekle beraber 
buıüne kadar aldığı dereceler, a
nıılarında isim yapmıı ve taııınmış 
oyuncular kuvveti hakkında bize 
b lr fikir vermektedir. 

Sarı lacivertlilerin bugün Ru· 
men şampiyonu k•r~ısına ne ~·
kilde çıkaraca11nı bilmiyoruz. Öi
rendlğlmlıe göre Haydarpaşa lise. 
si takımında oyn&yen b&ıı oyun· 
rular takımda yer alacakl~dır. 
Diıer taraftan kıymetli kalecimiz 
Cihadın da bugUnkü maçta oyn&-

Ftlner·n kıyınetll ka1ecl"'l Otba.drn 
rtlzd bir J>O"'U 

Temenn i edelim kı. l"cncrbahçe 
kalesin i Cihat müdafaa etsin, eğer 
Cihat da takımda yer s lmayz.cak 
olursa Fenerbahçeliler bu imtlha. 
r.ı fena bir şekilde kaybedebil r
ltt. 

İkinci kliır~ılaşmayı p3zar günü 
lı nbul nıp yonu llotjiktaıhlar 

yapacaktır. Bu maç i.izerlndcl-:±' 
tahminLmzi de ancak bugünkü o
yunu gördükten sorra yapabllcce~ 
ğiz, 

Haydcrpaşa günü 
Yarın saat 15 de Fcr.erbahçe 

stadında Haydarp<lşa)ılcır ~por gü. 
nü yap•l•caktır. 

Bu b ; yrama. Haydarpaşa lisesi 
talebe1erlle Haydarpaşa llses'nden 
yet:şenJer i~Urak edecektir. Bay. 
ram için ı;ok zengin bir spor prog:· 
ramı hazırlanmıştır. Bu progra. 
mtn en cazip karşıl cı~asından bi
ri liseler beyaz küme ~ampiyonu 
HaydarpRşa llseSir.den mezun o· 
tanların yapacağı maçtır. 
Haydarpaşa mezunları ar~ında 

Galatasaraydan Saim, Eşfak; Fe. 
nerbahçeden Orhan, Semih, K. 
Flkret, Nevzat, İbrahim, Na.im, 
İstanbulspordan Tarık, Beykoz. 
dan Sadett'n gibi İstanbul sporse-

yscağı söyleniyor. venlerJnin çok iyi tanıdıj:ı futbol-
Haydarpaş.'\. lises : ndc:-ı alınablle. cular yer alacaktır. 

cck oyuncuları ve Fenerbahçe kad Maçın devre ara5:tnda da Hey .. 
rosunu gözönünde tutarak sarı darpaşa lisesi bayrak takımı ile 
lA.cJvertlllerin şöy!c bir kedro ile mezunlar arasında bir 4 X 100 
sahaya çıkm•ları beklenebilir. yarışı yapılacaktır. 

Cihat • Murat, 1\1uammer - Ay. Mezunlar takımını Muzaffer, 
dın, Esat, Ömer - Fikret, lbrahlm, Nazmi, Neriman, Remzi gibi bl
Melih, ·l\lüzdat. Halit. . rinci sınıf atletler temsil edecek· 

Eğer Rapid söylendiği ve yahut tir. 
da işitildiği gibi bir oc: sınıf bir 
takım ve şu tanınmış oyuncuları 

arasında bulunduruyorsa ~ıutare
Limon takımı l::ugün 

Demirsporlo oynuyor ke yıllarının yüzümüzü güldüren, 
ecnebi maçlarda k•zandı/ıı ııallbl
yetlerle Türk spor torJıine şeref. 
li sayfalar açan, Fenerbah~nin bu 
ıünkü zayıf denecek kadroslle ga. 
lip gelmesı uzak bir ihtimal olur. 

Bugün Şeref stadında saat 13.39 
da Liman futbol takımı Demir
sporla bir karşılaşma yapacak ve 
bu müsabakayı Şazl Tezcan lda
re edecektir. 

r Elinde yeni veya kullanılmı' ldrolik Yat P<'Ml bulunup S&lmak 
isteyenler, Ista.nbul TütUngümrük, Kemerli eokak 21 numarada Nazıt 
Oza.rea'ya müracaatıan. Telefon: 24197. 

____ 
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Biletçi aranıyor 
İstanbul Elektrik, T romvay ve Tünel 
lş!efrr.eleri Umum Müdürlüğünden: 
İdaremize Biletçi Alınacaktır 

KabuJ fer atı: 
1 - Tamüsaıhha olup ukerlikle aIA·kası bulunmıyaca.k. 
2 - Boyu 1,65 den a.şagı ve ya,ı kırktan yukarı olmıyacak. 
3 - Okuma ve yazmuı olın1.kla beraber biraz da. hesap bilecek. 
isteklilerin Galata tramvay hateket dairesine mUracaatJan. <~0> 

iLE SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman di~erinizi fırça/ayınız_ 

her şey Dünyada 
aslına rücu 

muhakkak 
eder 

Mf'rlumı Galip "8kl fattıolcular arasında. 

Şu meşhur Fenerbahçe hastası, dır. bt• 
hefız Yaşar da. bir rüya görmüş. Biz Galiple konuşurken yanıt"'): 
Beni gördü o da hayırdır inşallah şımızda mC'fhun~. ~hrı TOılrV' 
dedirterek anlattı. Sız de hayırdır peyda oldu. O gul.milyordu· 1' 
inşallah deyin de ben de size anM sür içiodcyd!. Süze karıştı: d 
latayım. - Bak yine biz buradayız d ı<' 

HAfız diyor ki: •- Seneleı:ce mi, dedi. Yemek yiyelim ded
1
d,J 

futbol seyrettiğim, bent hasta Gal;p el ylc hazırlamış. D•Y•",ı~ 
eden, geceleri uykularımı kaçıran peynir saJatıısına. YC'mekte ~ .; 
eski b'r futbol sahasını çam ağaç. bin önündeki t•b•k devr!Jdı . , 
larile s&rılmış biT halde bir kab- par<;a parça oldu. Ben de bU ılı· 
ristana dönmüş gördüm. Saatlerce rültü arasında uyandıın.. . . rru· 
bu çamların aitın<la dolaştım. Bir Hafız Yaşarın böyle bir 1 
de ne göreyim, şu bizim rahmetli görmesi bir şey değil. Çünkil ~a· 
Galip uzaktan göründü. Boynuma insan neyi fözla düşilnürscnı°.~cı•:. 
s&rıldı. O beni öptü, ben onu öp.. w· '" 
tUm. şüncelerin tesiri altında 

- Ne var, ne yok, ne aıemde- kak korkulu bir rüya görOt· ııt' 
sin dlye sordu. Kendisine dertle. Hafıı: rüyasını anlattıktan $D to' 
rlmi döktüm. Artık maçlara gide- bu nedir dİvc •or<lu. Ben k•ııd' 
mez olduğumu anhıttım. Ne<ien di- • ııııtı· gore rüy .. ını şöyle tabir e ııJ 
ye sordu. ıs' 

Daima galibiyetini lsledlğim bir Ölü diri getirir d<"l'ler. M• 6' 
takım<n g•liP gelmez bir t•kım sevince delalet eder. Galibin kC~ 
haline ııirdlğini görmenin acısı. yetİ~irdifıl çamlann oradall 1 Jı' 
na dayanamadığımı söyledJm. külmeslnd<>n korkması, G• •" 

Çamların altında saatlerce do. çamlarına göz koyulduAunu •rot' 
laııtık. Etrafa şöyle göz gezdirdi: !erir. Fakat merhum Sabri ııJI' 

- Şu çamları gördün mü Ya- r&kla, Galibin beraberce ~3ru ,,~· 
1111r. Ellerimle diktim. Bak şimdi si Ya111rın düşUndüklerının Jı ~~ 
ne hale geldi. Bu yalnız klübUn la netlceleıı.eceğinı, sel gıder ı 
malıdır, hiç klmaentn değil, dedi, kelır dedikleri gibi ol•nlarııı ıe> 
sonra yine anlatmata baf!.adı: oldufunu, az zamanda heı" ,ııeJ 

- Bale şu gördüğün çamlara ne aslına rücu cdeceiinl gc;strr 
güzel delil mi? Onlar da büyüye· tc<lir. ti 
cekler. Fakat sakın onlardan bıri- Ben rüyayı hayıra yordııtf1· 
•ini söküp de evine götüreyim de. yırdır inşallah. •-' 
me, dünya ahiret elim yakanda- ~ 

SUMER BANt< 
YERLi MALLAR PAZARLA~! 

Müessesesi Müdür!üğünden: 

ARDiYE KiRALAN ACA~. 
ııi'' 

1500 metre murabbaı eb'adında kftrgtr yapılmış bir ardiyeye Ll1 s-" 
ıst 

vardır. Bir veya birkaç pe.J"Ç'Qdan mUtetekkll oln1aSt da caizd•f· 11 
~ııı ~· bul cihet:ı.nin sa.htllert terc"~h edilecekttr. Sahiplertntn Katırcıoı;. t1 

ol~ 
nın Ü!'t katındaki mUM!e.~ız mücUriyetınc ınUracaa.Uarı il<\rl 


