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ahit Daha Dinlendi EGM_!YOR .. f General Guhr'u Dün Hususi j 

Amerika Ayanından i Olarak Kabul Buyurdu ! 
M. Peher Mühim Bir • 

:Pan~_iyoncu Kadınla Apartıman Kapıcısı Kornilofu 
Omerle Beraber Gördüklerini Sövlediler 
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/ UC CELSE YAPILDI 
Bir Kısım Şahitler Kornilofla Pavlofun 
Temaslarına Dair izahat Verdiler - Şahit 

Kirkor Muayeneye Sevkedilecek 
·. 

/ 

Nutuk Söyf edi 
1 

"Türkler istiklallerini 
Müdafaa Kararını 

Vermekle Beşer Hür
r iyeti Davasına Hiz

met Etmişlerdir .. 
-ıc-

"Amerika, Sulh Masa
sında Türkiyenin Bu Ha 
reketini Unutmıyacak11 

" 

Vaşington, 29 (A.A.) - Ayan 
azasından M. Pepper, Türkiye bü 
yük Millet Meclisinin yıJdönümü 
münasebetiyle ay:mda Leyanatta General Guhr, diğer davetilerle birlikte evvelki ~ün Alman 
bnlwunuştur. elçiliğinde yapılan merasimde 

Bomba patladığı sırada yarala
nanlardan şalıi t l\lc:fharet 

Kurunel 

/ 
/ 
1 
\ 

\ 

\ 
M. Pepper, yeni Türkiyenin vü 

cude getirilmesinde Atatürk ve 
İnönünün icraat ve muvaffakıyet 
!erinden uzun uzadıya ve pek si
tayışli bir lisanla b:ıhsettikten 

/ 
Tıbbıadlide muayenesine karar sonra sözü TürkiyenL'l umumi 

verilea ap11rtıman kapıcısı harp karşısındaki dµrumuna naK 
· şahit Kirkor lederek, harp harici kalmak sure 

---ı. tıyle sulh yolundakı mesaisıne 
, 1 ı----------- deva mümidinde bulunan Tüı·ki-

1 A •k ~·enin Alman şarka doğru riiyası-fAlma'ffa 
Dünkü celsede dinlenen şahitler- Dün dinlenen cahltlerden 1 merı an nı.n &erçekleşmesine son bir en • 

d ı k Y gel olduğunu ve Alman taarruzu 
en o antacı Ahmet Kayalar Beyaz~tta tütüncü Yusuf Harp Gemileri nun başlıyacağı söyienmekte olan 

Ankara, 29 ~A.A) -. Bugün, Reisicümhur İsmet İnönü, vak· 
vyle maiyetle!':n'i'! fırka kumand~nlığr yapmış olan ekselans gene
r~l Guhr'u hm:usi olarak kabul c •uyurmuşlar \'C öğle yemeğıne 
c,nkoymuşb-:-cie. 

1 Avustralya . 
istilôyı 

Yakın Sayıyor 

Birmanya 
Vaziyeti 
Vahimleşti l1942 Baharına 

Nasıl· Girdi? Ankara, 20 (TAN) - Alınan başmuavın Kemal Bora bulun - il~bahar mevsiminin geldiği şu 
büyük elçisi Von Papene yapıl - maktaydı. · Akd • d ar.da Almanyanın mut::>t olduğu -*-

Bu yaz Almanya, hudutlarından u- mak istenen suikast davasına An- ilk /lahit dinle11iyor enız e gıl i diplomatik ve propaganda BEŞ JAPON ru·· MEN"ı 
~kıarda çok m~ıruı ~arııar içinde k - hk · d b y t·•~rruz1anna b"c:ıa<lıl!mı kav. det Başvekil Curtin, "Kafi . ara agır ceza ma emesın e u İstanbuldan gelmiş olan on bir ---<tc- ~" .,.,. ~ 
çetin bir harbe hnzırlanmaktadrr. gün devam edildi. Maznunların miş ve fakat bu propagandaların S"l"'h Y k F k f MANDAlA Y ŞEHRi 
~k cephesinde bu kış pek çok in- etrafında nöbet beklemekt~ olan şahidin birincısi olarak içeri Mef M. Roosevelt, Fransız Tiırkleri şimdiye kadar ne kor - 1 a ımız o 1 a a .. .. . 
!San ve malzeme kaybetmi:stir. Üs- haret Kurunel çağınldı. 25 ya - S 61 UZERINE YURÜYQR ~lik i:;:gal edilen sahalarda da mu. jandarmalara ilk defa olarak po §ında olduğunu, Kadıköyünde o- M 1 k f • • ~ Deva:U:_ a. 2• Sü. Her Zamandan Daha _ .... - • 
itim kuvvetler bulundurmıya mec- lisler de refakat ediyordu. t d - .. ı· 1\ı fi • üstem e e errnın ~ ,._. 

Saat 9 U 20 geçe O··nde Kornı"lof, ur ugunu soy ıyen ı>' e ıaret Mu"ttehı'd'ız11 Dı'yor burdur. Bu sebeple ordu mevcu- Lard h" b'. · · t K " S" 1 d' 
aunu azam! haddine çıkarmak za- arkasında Pavlof, daha sonra Sü- maED.un an ıç ınnı anımı - orunacagını oy e 1 Ye n·ı Hava 

,rureti vardır. Bu hal, işçi unsuru- leyman ve Abdurrahman. maz - yo;.. .. .. Vaşington, W (A.A.) - Enflas 
nun azalınas1na sebep olmuştur. nunlara ayrılan parmaklığın içine - Vaka g.unu Ankc.rada bul~ yon aleyhindeki program hakkın 
:Ve Alman harp ~anayii istihsalatJ girdiler. Komilofla Pavlof hazır - n~yo~dınn:, ?ıyor, .. a~~~~aşım Bı- da salı akşamı rsdyoda bir nutuk Akın 1 arı 
bu boşluk neticesi % 15 - 30 nis- lık tahkikatı evrakı tamamt>n ken gum ile bırlikte ~ur~yuşe _çıkm~ş süyliyen Reisicümhur Roosevelt 
betinde azalmıştır, dilerine tercüme edilmiş olduğun tık. Kavak~d~re ıstuc_ametmde ı- bilhassa şöyle demiştir: 

M r. k R 'L dan bütün dosyaların i~indekileri lerlemekte ıdık. Karg~. ta~artan "Pearl - Hatbour t:ıarruzu üze 
• ~e ~ri~~ ~E .. TE ni öğrenmiş bulunuyorlar. geçe~ ve. ~tr.ailarına şup?e ıle ~a rinden beş aya yakırı bir zaman 

Her H~tlerın ikı uç gun ev· . J?inleyici sıral~mdan bir tane- kan .~ç kışıyı arkadaşım oana gos geçti. Bu taarruzd:ın evvel iki se 
velkı nutkundan sonra, sını, aralarında bır de kadm ol - terdı. ne müddetle memleketimiz geniş 

~rkta ilkbahar ta:rruzunun ba~ mak üzere, baştan başa Tass ajan "-Acaba bunlar kim'! Dedi. ölçüde cephane imaline intibak 
l~yıp ba~lamıyacagı ~~~d-~~ sının mümessilleri ve M?Sko~a. - "Bu adamlara ben dikkat etme etmiş bulunuyordu. Buna rağmen 
§upheler~ kuvv~tlen~ıgı g~rulu dan gelen hukuk müşavıri Şının ~ Devamı: Sa. 2, Sü. ı l:?f" Devamı: Sa. 2, Sü. 4 
~-~~· Hakikatte Hıt~e~ın tasvır et- işgal etmiş bulunuyordu. Abdur- ========================= 
tıgı korkunç kış ıçınden çıkan rahmanın avukatı Şakir Ziya dos 

Bombardıman 
Bütün Kıtaya 
Yapdıyor 

Lashio Düşmeli Ozere 
Çunking, 29 (A.A.i - Unitcd 

Press: Birmanyada durum soıı de 
rece buhranlı bir safhaya girmek 
tedir. Lashio-Mandalay yolunu 
kurtarmak için Çin takviyelerı -
nin Yunang'dan Birmanyaya ak
makta olduğunu Çin sözcüsü söy 
lemiştir. 

§arktaki Alınan ordusunun, ge - yalarını karıştırıyor bir takını A • $ h•+ı • • e 
çen yaz olduğu gibi, bu baharda notlar alıyordu. ' • ı • e I er 1 m l"' I dh • K. 1 M it 
da ~ir yrl~ırım__~a~rr:uz~na .muk - Saat tam 9,30 da başta reis Sah . .. .. .. Tron eım, ıe • a a Curtin 
t~dir ol.~bı_~ecegını ıddıa etmek ri Yoldaş olmak üzere hakımler · Gkit, lsken~eriye Üsleri Londra, 29 (A.A.) _ Avustral 

Çok sayıda tank, zırhlı otomo· 
bil ve bomba tayyareleriyle des -
teklenen beş Japon tümeni yuka 
n Birmanya yaylasına ealdırmak 
tadır. Çinliler Lashio - Mandalay 
yilunu ümitsizce müdafaa etmek 
te ve Japon motörlü birliklerinin 
ilerilemesini önlemek için Lashio 
etrafındaki yollan tamamjyle talı 
rip eylemektedir. ·~ bıraz guçtur. Geçen ~.arpte _San- heyeti makamlarını işgal ettiler. A k ı• • ve York Şehrı Bombalandı ya Başvekili Curtin Londra rad -

kamış taarruzunda boy le bır kış İddia makamında Ankara baş n m a ç 1 n 
felıiketine uğrayan Türk ordusu- müddeiumumisi Cemil Altayla Londra, 29 (A.A.) - İngiltere yosu tarafından neşredilen. bi.r 
tıun akibetini düşünenler, kışı ===============- hava nezaretinin tebliği: Dün ge konuşma ~aı:>mı~r. Başvekıl bıl 

JI. 
Çungking, 29 (A.A,) - Japon kUV

vetlerinin Lashio varo~larına kndar 
ulaştıkları resmen bildirilmektedir. 
Şehir, hava bombardımanlar! netice
sinde baştan başa alevler içindedir. 

§ark cephesinde geçiren Alman ce, İngiliz hava kuvvetlerine men ha~sa demıştır ~: . . . . 
ordusunun da vaziyetini anlamak sup bomba uçakları Kiel'e şiddet Avustralya şımd_ı b1r ıstılayı 
ta güçlük çekmezler. Nitekim Hit Her Yıl Olduğu Gibi Bu Yıl da 15 Mayısta li bir taarruz yapmışlardır. Bura l:tir Devamı: s!'l. 2, Sil. 6 
ıer de bir ay evveı cephede ölen- ı·no··nu··nde B" .. k 8. lht'f I y I k da büyük yangınlar çıkmıştır. ===================== 
ierin ruhlarını takdis için söyle- A L M A N uyu ır 1 a apı aca Başka bir hava teşekkülü Trond ·-----------------------· 
diği nutukta olduğu gibi bu nut- Her sene olduğu gibi bu sene 1 sonra her ikitaraftan geçecek h~i~ Alınan üssüne taarruz et - 1 1 
kunda da ilkbahar taarruzundan , As K E R-1 de mayısın onunda lnönünde a- trenler şehitlik önünde duracak- mıştır. Fele?1en~te hava_ alanları 
bahsetmemiş, yalnız günü gelin- ziz şehitlerimizin hatırasını an- tır. na ve Gand da bır _ele~t~ik santra 
ce Bolşevik devin iparçalayacağı mak üzere büyük bir merasim Hazırlanan programa göre de, lına .~a taarruz .edılmıştır: ------------••••••••••• .. 
ru, söylemekle iktifa etmiştir. De • • • • yapılacaktır. Bu merasime An- saat 11 de bando matem havası Dun, 27/28 nısan gec~sı.,bo~ - BEETHOVEN 1• LE NAPOLEON 
ınek ki, milletine şark cephesin - so• • zcusu kara, İstanbul, Bursa, Kütahya, çalınağa başlıyacak ve heyetler ha uçaklarımız Trondheıme hu~ 
de yeni bir hamle ve yeni bir za- Bilecik, Eskişehir vilayetleriyle şehitliğe gireceklerdir, Bundan c~m edergen, kıyı koruma servı 
fer vaadetmekten çekinmiştir. -:ıc- bir çok kaza, nahiye ve köyleri- sonra heyetler yerlerini alacaklar sıne mensup uçak~rımız ~a, Nor 
Almanyanın 1942 baharına na mizden de heyetler iştirak ede _ ve C. H .Partisi adına bir zat veçte hava alanlarıyle başka he-

sıı girdiği hak.kında bir fikır edin Beklenilen yeni Alman cektir. halkı üç dakika ihtiram sükutuna denere. ve ~orveç_kıyısı ~~ıkıarm 
:rnek hususunda aşağıda vereceği ... Heyetlerin, halkın ve davetli- davet edecektir. Müteakiben is- d8: denı~ munakalatına hucum et-
iniz rakamların da hayli yardımı Taarruzunun Dogudan lerin ış· tirakini kolaylaştırmak tiklal marşı çalınacak ve heyet- mışlerdır. .. 
dokunabilir. Bu rakamları Nev - s 2 S 7 
york Times gazetesinde çıkan bir B k B. y d y için o gün merasimden evvel ve ~ Sonu Sa. 4 Sil. 2 lttJi' Devamı: a. , u. 
makaleden alıyorwn. Bu yazıda aş a ır er e apı-
kışın tahribatı hesaba katılmamış labileceğini Söylüyor ,---------............ - ----------------, 
tırHarp başlamadan evvel Alman Berne, ~9 (A.A.) _La Suisse 1 YÜKSEK DENiZ TiCARET OKULUNDA DÜNKÜ TÖREN / 
Yada silah altında 1,300,000 kişi gazetesinin Berlin muhabirine gö ~---------------·; _ __________________ ,,,/ 
Vardı. Polonya taarruzu başladığı re, Hariciye Nazırlığında yapı1an 
zaman bu kuvvet 5,000,000 kişiye bir basın toplantısında Alman ku 
çıkarılmıştı. 1939-1940 kışında as mandanyığı sözcüsü demiştir ki: 
keri harekat olmad~ğı için bu kuv "Gelecek taarruzun doğudan 
vetin bir milyonu fabrikalara iş- başka bir tarafta yapılması ihti - Yüksek deniz tica
lerinin başına döndü. Fakat garp m.;.li vardır. Birçok taarruz ihti- ret okulunda dün 
"le harekat başlayınca ordu mev maileri mevcuttur.,. on ikisi güverte. 

6 500 000 k . · · sekizi makine sım-
cudunun miktarı . · . ışıyı Bu gazete M. Hitlerin, nutkun Cından olmak üzere 
~uldu. 1940 sonbaharı ile 19~1 da doğu taarruzundan bilhassa 20 genç denizciye 
llkbahan .ara~ıı_ıda . te~rar 5 mil- bahsettiğini ve son kararın do - diplomalan verildi 
:Yon 500 blll: ~ışıye ındı. ğu cephesinde verileceğini söyle ve bu münasebetle 

1941 hazıranına kadar harp ~- eliğini belirtmektedir. Doğu cep - bir tören y;ıpıldı. 
deta bir mevsim harbi olarak su- hesindeki Alman ]ataları tahşida Resimde diploma a
l'iip ~ittiği için, harp .. o~ayan tına gelince, Berlinde söylendiği lan genç denizcile
nıevsımle~~e ordunun butun mev ne göre, Alınanların şimdi yaptık rimiz görülmekte
cudunu sılah ~~t~da .. bulun~ı;r. - ları taarruzlar sadece mevzii ma dir. Bu törene ait 
ınakt~ f a~da gorulınuyor! bılakıs hiyette olup ilkbahar taarruzu yazı üçüncü sayfa
•skerın bır kısmı~ı fabr;kalarda başlangıcı ile hiç münasebetli de- mızdadrr. 
~4llıştırmak daha zıyade ı~ yarı- ~·ıd· 
~ordu. Harp olmadığı ayla'tda Al gı ır. 

3 ~ Sonu: Sa: 4: Sü: 2 l:lJr Devamı Sa. 4 Sü. te 1J1W o 

REFiK 
HALiD 
KARAY 

Ankarada "Fidelio"nun oynandığını gazete
lerde okudukça aklıma, eserin bestekarı 

Beethoven'le beraber Napoleon da gelir. Bir mu
siki dehası ile bir harp dehasını ayni zamanda 
bana hatırlatan sebep ikisinin de dahi oluşları 
değildir; büyük bestekarın Korsikalı cihangir 

.._ ___ __. hakkındaki bir sözüdür: Beethoven, henüz yirmi 
yaşlarında bulunduğu sıralarda general Bonaparte'ın hayraniydi; 
sanırdı ki, ateşli genç ihtilhlci, bütün milletlere hürriyet vermek, 
büsbütün yeni bir dünya kurmak için silaha sanlmış ve Fransız 
hudııtlarını aşarak Alınanyaya da sırf bu maksatla girmiştir. 
Beethoven, "L'Heroique,, ismindeki senfonisini, Korsikalı kahra
mandan ilham alarak bestelemiş, ve eserin üstüne de kendi eliyle 
onun adını yazmıştı. 

Fakat eser henüz tamamlanmıştı, Bonaparte birdenbire ken· 
disini İmparator ilan etmiş, bir idealist değil, kendinden öncekı
ler gib1 sadece bir cihangir olduğunu açığa vurmuştu. Beethoven 
de senfonisinin üstündeki ismi silıniş, yerine "Bir büyük adamın 
hatırası,, cümlesini koymuştu. Daha sonralan Napoleon'a karşr 
derin bir kin duymıya da başlamıştı. Böyle olmakla beraber Kor
sikabmn askeri dehasına kıymet vermekte devam ediyordu; öte 
yandan kendi dehasına da o derece güvendiği için şöyle diyordu: 
"Ne yazık ki, musikiden anladığım kadar harpten anlamıyorum. 
Anlasaydım ben onu yenerdim!., 

Şimdi etrafıma bakıyorum: Dünya sahneleri üzerinde o iki 
dahinin, hşrp ve musiki dahilerinin eserleri hala oynanmakta 
ve alkışlanmakta devam ediyor. Çok şükür ki, biz kendi sahne -
mizde ancak "Fidelio,. yu oynuyoruz. Bu sefer, aramızda vatnn 
severlikle de olsa toyca ve lüzumsuzca hesaplara, heveslere kapı
larak "Napoleon,, u oynamıya kalkışanlar yok! Harbe, yahu"' 
memleketi istiladan koruma davası şeklini vermek, yeni Ti.ırk 
inkılabının dünyaya parmak ısırtan en önemli bir başarısı oldu. 
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Fazla Miktarda 1Yiyecek 

Getirtilecek Tevziatı 

ikinci Parti 4 Mayısta 
Tevzi Edilecek 

30 - 4 - 942 

r-"" DiKKAT: - ..... "\ 
Hasköyde Karne 

Tevziatı 

tar Baştarafı 1 incide 

dım. Kavaklıdere tarafmdan ge -
len ve yanımızdan ;:eçnıek iııere 
o an Von Papenle kansına bak -
lım Birkaç dakika sinra yanımız 
dan siyah boyalı, us•ıi cilasız bır 
otomobil geçti ve otomobilin geç
me iyle beraber !nÜtlııs bir inli
l k oldu. Arkodı~•m blı· tayyare 
hucumundan 1,a!ıs~cı.orek bana ye 
re yatmamız; r.ciyli\yordu. Birden 
h vadan buyuk bir et parçası ya· 
ı m za düştiı. llız de yaralanmış 
tık. Bağırmaya başladık. Bu sı
rada oradan geçmekte olan l\llare 
şal Fevzi Çakmak beni ve arkada 
şımı otomobiline alarak hıfzıssıh 
ha muessesesine götürdü. İnfilak 
s basından ayrılırken gözüpıe bir 
motosiklet, bir de taksi otctnobili 
ıliştı.' 

man lçlnde olmuştur. Bu adam!n ifa
desi tamamen uydurmadır.,. 

man iımfni sonradan öğrendiğim 
Pavlofla konuf117or. Yanlarında si
yah mantolu, aiımanca bir kadın da 
vardı . ., 

Nakil Vasıtası Temini isteniliyor 
odun narhmm kaldırı1ması odun vaki o1an bir müracz.ata göre devlet Mayısın dördüncü .Jtinünden Jtiba-

tacirleri tarafından memnuniyetle işletmesine aıt bir bölgede de 300 bin ren ikinci parti erzaktn dağıtılmasına 
karşılanmıştır. Bilhassa kurulacak çeki odun hazrr bulunmaktadır Sa~ başlanacaktır. Tevziat nüfus adedine 
mahrukat o!1sinin piyasada l).lzım karya boğazından Akçakocaya kadar ve ekme kkarnelerine göre hesapla .. 
mevkide kalarak İ'ekabete geçmiye- olan Sflhada mevctıt odunlartn ~ehrin ı·narak yapılaeaktrr. Verilecek madde
ceği haberi odunruli.trm bol mikdarda bir kaç yıllık ihtiyacını karşılayacak ler pirinç ve fasulyadır. Bu defaki 
stok yapmalarına imkAn bu-akmakta- kadar bol olduğu bildirilmektedir. tevzlatta bakalların mikdarı arttırıla
dır, Yalntz odunculc;r, nakil vasıtası !\otadC'll direği için t:esllen ağa('larm sak caktır. BJri•ci pdrtiden dağıtttmıyan 

Ekmek karneleri teva:latf inli· 
zamı girdi. Artık hiç Jdınae kar. 
nesini almak için gUçlUk tekml .. 
yor. Bir memur1 karnelert eve 

1 getiriyor. nüfu• kt(ıııtlarını kon .. 
Bundan sonra re~s tercüman vasıta. 

ıJyle Kornilora sordu: 
u_ Şahit senin bir edamla aparh

mana geldijin! ve yalnuı odada ko
nuşmuş ':>lduğunu !bylilyor ne dersin?., 

Kornilof: "- Şahit anormal bir a
damdır. Akli malıllıyete milptelAdır. 
Bu itibarla bir diyece~im yoktur ... 

Reis, Sabri Yoldaş şahide sordu: 
"- Saati hatırlıyor musun?" 
"- HatırlamııYOrum,, 
"- Türkçe mi "Enili., dedi?.,, 
"- Evet, türkçe ıöyledl.,, l·çı·n sık ı kt ki · · ·ııı le . . hiç bir madd~ kalmam-+ır ın ı çe ı rrını vı ye ve kLc:.nnlarmın kesJmış olarak Akçako- J • • • 'i'"' • • 

1 
trol ediyor, damgalıyor, imse mu• 
kabilinde verip gidiyor. 

Fakat bugUn h•yretle 3Drenmlt 

1 
bulunuyoruz ki. ıehrln bir nahL 
yeılnln halkı bu koleylıktan fay .. 
dalanamamakta, oreda k•rne tev· 

Pavlof'a gapılan ihtar 
Bu srrada Pav1of söz aldı, Şahidin 

Uk ifadesi hakkmd:.. söz söylerken re
is dedi ki: 

"- Abdurrahmanı sonra sörüp i::cn 
dlsine bu meseleden bahsettin mi?,, 
"- Ondan sonra bir defa gördiım. 

fecri girmeden bana hal ve hatır !jor
du. Ben de kendisinden ömerin nc
ıede olduiunu sordum. O. Ömer has
ta olduta için lzmire aittiiini söyle
di. Pavlof hakkında bir şey sorm.ıık 
aklrma ıelmedi . ., 

belediyeye blldirm'ılerdir. Belediye cada bulunduğu da ayrıca ılAve edil- kıncı partı gaz tevzıatı 
kendilerine yapıJan müracaatları göz mlştir. Yalnız burad&kt odunların şeh- Petrol tevzii lçııı hazırlanmış olan 
önünde tutarak naki1 vas:rtası temini rimize naklinin güç olacağı tacirlere fişler tamamiyle dağıldıktan sonra vi_ 
işi Iı;ln valiye vaziyeti bildirmi~tir. bildirilmişse de, onlar kara nakil va- 1Ayet dahilinde 113 bin eve petrol ve-

I
• zlatr lntizamsıslrğını muhafau et• 

mekte ve halk karnesini •labll. 
mek için gDnlerce uıraflllakta. 
daire kapı11nda beklemektectlr 

- Fazla uzatıyorsun. Bu şahidin 
verdiji ifadenin senir.le al4kaaı yok
tur. 

Pavlof devamla: 
- Bu şahit ilk t•hklkat sıraslnda 

benım de ayni apartımanda daire ki
raladığımı söylüyordu. Fakat bu ifo
denfn bana vertl!"'l tercümesinde bu 
noktayı görmedim. dl"di. 

$ahit sorulan suallere cevaben, Ab
durrahmanı 7 - 8 senedir tanıdığını 
bildirdi. 

Şehrimize bugürlerde bol mikdarda sıtasmı kendilerinin temin eyliyecek- rilmiştir. İkinci tf'vziat için de hazır 
odun getireceklerin! bildiren bazı o- lerini söylemişler, yalnız deniz nakil hklara başlanmfştrr. Mayısın ilk haf
dun toptancılart vn7iyeti iktısat mü- vasıtası için belediycdPn yardım iste- tasmda ikinci fişler verilecektir. Bu 
dürlüğüne bildirmi~lerdir. Bilhassa mişlerdir Belediy~ :::oo bin cekilik o· defaki tevziatta pEotroli.ın bir mikdar 
Ayancık mıntakasJnda blunan fazla dun sab.:ı.s!ndan ne suretle istifade e- arttırılması muhteomeldir. 

! Bu nahiye Hasköy nahly•İdtr. 
Hasköy ne"ılyeılnde herkea "UkQ-
met dairesine gitmek. nüfue tez
kerelerlnl götürmek ve late me• 
murlannı görmek mecburiyetin
dedir. Niçin bC:iylf'dlr? BUmiyoruz. 
Valnıs tlklyetler çoöalıyor. 3 ma• 
halle halkı ve 1:4 aokaöın ukln. 
lerl gayet uzun mesafeler yUrUye .. 
rık hUkOmet d•lre•lnı gidecekler, 
gDnlerce olman bile· saatlerce 
bekllyecekler ve karnelerini ala
bilecekler. 

Pa•lof, phide şu mali tevcih etti: 

mikdarda odunların getirilmesi için dilmesi 15.zım geldl~ıni tE'tkik etmek
nakil vasıtası istemişlerdir. BE'lediycye tedir. Tevkif 

Edilen 
ve Mahkum 
Vurguncular Reis ,Mefharete şu suali sor -

du· 
Pavlof'un su sözler! Ozttine ilk tah

kikata alt ubıt okur.du. Bu ifadede 
Pavlof'un dediği gibi şahidin ilk t•h
l<lkat sırasında kendisini tanıdığı \•e 
kiracısı olduğu yoluı>da bir ifade yok
tu. 

"Abdurrahman, Süleyman ve Öme
rln üçü beraber dükkl.11ında sık ~ık 
toplanırlar mıydı?, 

Sahit Ya.uf. dükklmn dar oldufu
mı, A bdurrahman1a Ömerin baz:an be
raber ıeldiklerinf ıöyledi, her üçlinü 
hi çbir zaman bir arada gönncdiiini 
illve ettJ. 

Okullarda 
Mayısta 

Dersler 23 
Kesilecek ' - İnfilak, sizinle Von Pape -

nın oniınlızde mi yiksa arkanızd!ı 
m olmuştur? İnfı!iık sahasiyle 
Von Papenin bulunduğu yer ara 
s nda kaç metre mesafe vardı? Bunun üzerine müddt"fumum! mua

vini Kemal Bora. Pı.vlofun tezvirata 
sapmak için iddialar yaptJtmı Mlyle
di ve eahide Pavlofu tans;yıp tanımadı
lı yolunda hazırlık tahkikatında ne 

Mefharet verdiği cevapta dedi 
kı: 

"- Papen yanımızdan geçmiş, 
aşagıya doğru yürüyordu. lnfi -
lilk bizimle Papenih arasında ge
rek onlann, gerekse bizim arka
mızda olmuştur. Tahmin ettiğime 
gore Pa penle aramızdaki mesafe 
bu esnada 35-40 metre kadar v&r 
dı. İnfilak eden madde bize daha 
yakındı. Çünkü biz yaralandık. 
Papene bir şey olmadı. Ayrıca üs 
tumüz ve başımız, Ömerin !>'.anlı 
et parçalariyle dolu idL Bildikle
rıme ilıiveten şunu da söyliyeyim 
kı, arkadaşım Bigüm bana o sıra 
!arda oradan kı'"?11zı bir otomobi 
lın geçtiğini ve bırkaç kişinin bi 
rıhırleryle konuşarak bu otomobi 
le bindiklerini söy !emişti.,. 

Mefharet, vak.aya dair başka bir bil
d ııı olmadıfıru, ya)nız mali vaz:yet
le ı müu..it olmadıiından tren ve s."\
ıre ıçin yaptsiı murafın kendisıne 
ve ·ımeaini ve mahkemenin batka bir 
so acaiı vuu bucUn sormaımı aıca 

ettl. 
Hildm, kendlıinden batl<a bir ı•Y 

sormıyacaklannı yalnız verlecek mas
rafın belki bocün yetiıemlyeceiinl, lı
tanbul müddeiumumfiiiine milracllat 
«!erek yaptıiı masrafm mukabili o
lan parayı almaıını ıöyledi. 

ı>_vlof, bu ifadeye kar~ı ıu itirazda 
bulundu: 

- Şahit, Papenle aralanndaki me-
1ıaf esız metni nereden anlamıı, ölçmü' 
mu, blçmiı mi?~ 

Kendisine bunun bir tahminden i
baret olduiıı anlatıldı. 

Şahit Kirkorun sözleri 
Bundan sonra ikinci ıahit Kirkor 

roda doidutunu, 303 dotıımlu oldu
dınlenrneğe başladı. Kirkor, Malb
ırwnL btanbulda Yardmı aparuma
nmda Madam Öjeni'nin 7amnda ka
pıcılık r.ıııtıiıru oöylüyor. 

OJduJrça ıaf bir adam hissini ve
ren Kirkor, maznunlardan heyainin 
,anına birer birer yaJrJa,arak yiizJe
rını tetkik ediyor; Komilof'a a:özden 
ceç rdilrten aonra: 
"- Bundan bafkasını tanımam, di

yor, bu. mösyö Korniloftur .• , 
Ve Kornilofu naııl tarudıtını tö1l• 

anlatıyor: 

cevap verdilini sormallmı reisten rica 
etti ve Pavlof, "Bf'n konsoloshanede 
otururum., d•dlll için bqka bir yer
de oturup oturmadıtı araştırılmamış.. 
tır ... dedi. Bunun üzerine şahide •o· 
ruldu. Şahit Kornilofu tanıyıp Pav
lotu tanımadr.tın1 tf'krar etti. 
Abdullah Öjeni ne diyor'! 
Bundan sonra şaMı Öjonl Abdullah 

dinlendi. Bu kadın Komilofun kira i
le oturduğu apar1ım&nın kiracısıdrr. 
Yalnız Kornilotu tilnıôıj,ını söyledik
ten sonra dedi ki: 
"- Kornilof kirat:mıdı, Bir gün ka· 

rısiyle beraber &eldi!er. Dairemde iki 
oda tuttular. Bunun üzerine aradan on 
beş gün geçti. Karısı Rusyaya gitti. 
Kendisi de müteakiben 8-10 gün ka
dar apartımana gelmedi. Sorduk. An
karaya gitU Dediler. Ben hunları ka· 
pıcundan öğreniyordum •.• 
"- Komilof hangi tarihte apartı

mana geldi?,, 
"- Pek hatırlamıyorumı fakat ge

çen seneydi." 
"- Kornilofu kimse zJyarett a:elmez 

miydi?,. 
"- Bir gün kapı çalındı. Kapıyı 

açmıya gidiyordum. Düştüm. Kornilo. 
tun kapt!ı önüne kada!'" yuvarlandım. 
Bu güriiltılye Konıll<!f çıktı. Beni kal 
dırdı. K•pıyı kendlsi açtı. Bir deli
kanlı içeri girdJ. Kornilnfun od.ısına 
girerek 10 dakika r,Orüştüler. Ne ko
nuştuklarını tabi! bilmiyorum ve bu
nun kim oldutunu dıı tanımıyorum. 
Ancak fototrafı gösterilirse tanırnn 

belki., dedi. 
Ömerin fototralı gösterildi: 
0

- Eve gelen delikanlı buydu .. de.. 
dl. Bu ifade hakkında Abdurrahman 
ile Silleymanın ne dıyecekleri soruldu. 
Bir söyliyecekleri cı1madtlı cevabmı 
verdiler. Kornllof ÖJ•ni Abdullaha 
sordu: 

0
- Kfrkoru ne zronar.danberi tanı

yorsunuz? ... 
"- Takriben 2 senedenbert tanıyo-

rum ... 
'"- Bu adamı aldı baımda bir a

dam olarak mı tanırıınız?,, 
"- Deli delil, filozof değil, fakat 

pek de akıllı değil. Ancak sorulduğu 
zaman cevap \reren bir adamdır ... 

İmtihanlara Mayısın 25 inde Başlanacak 
Pavlof, tekrar tahide, Süleymanın 

dükk.lnına .-elip bavul bırakıp bırak- Orta tedrJsat müesseselerinde 23 ldürler ioplantıst yapılacaktır. Bu top_ 
madıiını ıorda. Sabit, hatırlamadığı Mayıstan itibaren ders kesimi yapıl- tantıda hariçten in1tihanlara girecek 
ce•abıru verdi. Ve dii•r bir sudle Pnası kararlaştırılmıştır. İmtihanlara talebenin hangi lıse~ imtihana çeki· 
ka'"'ı da Abdurrabmanla daha sıkı ır- Mayısın 25 inde başlanacaktır. Bu leceği karar altına alınacaktır. 
lr:adaşhft olduiunu söyledi. Bunun ü- mevzular üzerinde konuısmak, imti· Üniversite rektörlilğO de bütün fa
zerine Pavlof şu suali ıordu: han günlerini tesblt etmek, mümeyyiz kültelerde 23 Mayısta~ itibaren ders 

"- Acaba, ıahit Ömerle beraber kadroJarf üzerinde görüşmek ve ekaJ- kesimi yapılmunn kararlaşthinışta. 
daha çocuk iken memleketlertndı liyet okullannm hangi liselerde lınti- Eleme imtihanları da 27 ve 29 Ma
nehirlere ve çaylara a:irlp beraber ban hana tabi tutulacaf!n1 kararlaştırmak yısta yapılacaktır. Sözlü imtihanlar a_ 
Yo yapmıtlar mıdır? . ., için Pazartesi günü ~aarlt müdürü rasında birer haftalık bir fasıla ve
Abdurrahmanın avukatı ŞakJr Ziya Muhsin Blnal'ın başkanlığında bir mü rilecektir, 

•öz aJd1: 

"- Pavlof yalan ve dalaletle ve M k B k ••Yl•ni bir tabiye kullanarak blitiw os ova üyü 
delilleri çürütmek için her çareye ba, El 1 • G 
VDruyor. Evveli tiirkçe bildiıh balde Ç mız eldi 
"bilmiyorum., diye yalan söylüyor. tik Moskova BUyilk Elçimiz, AIJ Hay-
andanberi dosyalarda tahrifat yapıl- dar Aktay, dün sabah Ankaradan şeb.. 
dıtını ileri ıürerek tezviratta bnlunu- rimlzo gelmiştir. Bılyük Elçinin mem
yor. Tezatlar arayarak: davayı alr:s-1t- tekelimizde bir ay kalacatı anlaşıl
mak ve kendini kurtarmak istiyor... maktadır. Ali Haydar Aktay istan-
Avukatın ba müdahalesine karşı bulda on beş günden fazla kalarak 

Pavlof ıorduiu suallerin Abdurr:ıb- mezuniyetinin bU~ilk bir kısmını şeh
mana deiil Ömere ait bulunduiunu rimizde geçirecektir. 
söyledi, çünkü hazırlanan raporlarda 
Ömerin bir ecnebi olduiu hakkında 
ibareler bulunduiunu llerj sürdü 

Müddeiumumi muavini Kemal Bora, 
ömcrin •ahsiyeti meydana çıkını, ol
daiundan Pavlofua bu sualinin yer,iz 
oldutıınu aöyled~ fakat mahkeme 0-
merin sünnet.iz olup olmachiı bak
landa lahlt Yuıafun malQmatına mü
racaata karar verdi. Yusu.fun cev1bı 
ı• oldu: 
"- Ömeri pek küçükten tanımam 

Kendisiyle banyo falan yapmadım 
Silnnet1i veya aünnetsjz olduğunu da 
bilmem ... 

Rl'r.flNKl' 
'/ .30 Proaram 
7.33 Müzik (Pi.) 
7.45 Haberler 
8.00 MUıilc (Pl.) 
1.15 Evin uati 

12.30 Proa-ram 
12.13 Fa•ıl 
12.45 Hab~rler 
13.DO Fı11l 
l J.15 Konuıma 
18 00 Pto&ratn 
11.03 Fa.rl 

Pff''' "'.tı."1 
11.45 Zh·••t 
ıı.ss 11ur11ı (PL> 
llJ.30 Haberler 
lt.45 Yurttan ıealcır 
zo.ıs Radyo aaz~teıi 
20 45 Sız ıeıe!'"leri 
21.00 Xoaa,ma 
21. ı S $ar;uıır 
2130. Kon•ıtına 
21.45 MüıUc 
22.30 Haberler 
22.SO Kıpanıı 

Tekrar söz alan Pavlof: 
.. _ Ben, dedi, Beyazıtta bu adanun Amerikan Harp Ge

dükkiniyle Azalr ıinemasımn arasm-
daki m ... feyi bllmi,.orum. Acaba bu mileri Akdenizde 
mesafe ne kadardır1. Sonra benun 
kendisinden siııara aldığımı aöylediii ıf.:iif' Baştarafı l ıı.cide 
uat sabah, öile veya akşam mıdır?., harp gayretimiz aramızdAn bir -

Şahit, . Pavlofan kendisinden ıiıııra çoklarının yaşayış tarzı üzerine 
aldriı saatin 6 ile 7 ara11nda olduiu- pek az müessir olmuştur. Pearl 
na, havanın kararmıı bulunduiuna Harbour,danberi oMumuzun ve 
dükklnla AHt stnemaar üııtüııd:lı:i bahriyemizin mühim kuv\•etleri
solı:aim ara11nda 100 - 150 metre ~·- ni memleketim!roen binlerce kilo 
dar bir mHafe bulunduiuna, kendi- metre uzakta bulunan üslere ve 
ıinin dilldılıu lrapayaralı Abdurrah 
mania Pavlofun arlı:aoından ıiıtiğinl harp cephelerine yolladık. Harp 
.öyledi. imalatımızı suratleştırdik ve bu 

Pavlof - Şahit daha evvel bizi göz- imalıitı endüstri kudretimizi, ma 
lerlyle takip ettlğ'ni söylomlştl. Şimdi kine dehamw ve iktısadi teşklliı 
dilkkAnı kaPO'arak bizi takip ettıtlnl tımızı büyük bir imtihana tabi tu 
ve 3 - 4 metre mesafeden konuştuğu- tan bir ölçüye çıkardık. 
muzu gördüğünü söylüyor. Bu da ye.. Amerikan harp genileri şimali ve 
nJ iddia.,, cenubi Atlantlkte. Ak.denizde, şimali 

Kemal Bora, şahitlerin iki lfafdeal- ve cenubi Pasl!lkte muharebe etmek
nln okutturulmas1nı istedi. Okunan bu tedirler. Amerikan kıtaları cenubt ~ 
ifadede şahit, dflkkA.nından çıkmadı- merikada, Groenland'da, izlanda'da, 
lını. sadece maznunlarm arkalarından İngiliz adalarında, yakın prkta, orta 
bakttğmı söylüyordu. şarkta, u.rak ıarktıı, Awstralyada •e 

Bahk Bollaşıyor ve 
Ucuzluyor 

Son günlerde !azla balık tutulmıya 
başlanm!Jltr. Bu sebepten balık fiyat
ları ucuzlamqtır. Uskumrunun kilo
su 15 .. 20 kuruşa· torii~in çifti 80 
kuruşa kadar satılmaktadır. Bir gUn.. 
de tutulan torik mikdarı şimdilik 200-
300 bin kiloyu bulmaktadır. Bunun 
önilmUzdeki günler içinde bir milyon 
kiloya kadar yükseleceği anlaşılmak
tadır. Bu -eple balık fiyatlartnm 
çok ucuzlaması beklenebilir. İstihlAk 
edilmiyen toriklerden yağ çıkarılmak
tadır. 

Pityon - Selinik Hattında 
Trenler lşlenıiye Başladı 
Edirne, 29 (TAN) - Pityon ile Se

ıantk arasındaki şlm•ndlfao ıki!P'f{lle
rin tamiri tamamlarımış oldugundan 
bu vebekede trenler işlomiye baıla
mıştır. 

MecDste Dünkü 
Müzakereler 

Ankara 29 (A.A.) - Büyük Mil
let Meclisi bugün Refet Canıtez'in 
reislii:inde toplanm13tır. 

Kazanç vergisi lır:anununan üçüncü 
maddesinin 13 üncü fıkrasiyle, me
murların tahsil müeıseaelerinde tale
be olamıyacaklarına dair kanunun bi
rinci maddesinin deiiştirilmeleri hıık 
krndaki kanan llyibaları ile iktisadi 
devlet teıekkülleri memurları tekaait 
sandıiı hakkındaki kanun liyihaıının 
iki maddesi hariç diğer maddelerj ka
bnl o1DDD11f11ar. 

Ernram - Karabıyı:k hanlan dar 
hattının Milli Müdafaa Yeki.leline 
devri ve örfi idare kanununun yedin
ci ınaddeainln deilttlritm .. ine d.ıir 
kanun liyihalarınm birinci müzake
releri yapdm11tır. 

Meclis, a:elecelr toplantısını pazar
teıi cilnil yapacaktır. 

""- Möıyö ltizde kiracı olarak o
turdu. Bir aralık kansı Ruayaya 
cıtti. Bundan sonra da mösyö Kor
nılol bizde kalıuata devam etti. Bir 
müddet sonra Komllof da e•i ter
ketti. Bizde bir karyolaoı kalmı,tı. 
Bana Hıonra cetlrirı:in., demiotJ. Bir 
kaç defa koaııolotıbanelen kendiılnl a
radım. Nihayet sonuncusunda Ankara 
ya citti.iinl aöylediler. Komilof bi•de 
kiracı oldutıı müddet urfmda bir 
sun bir ddilw>Jı il• beraber ııeidi Bl
libare bana, hazırlık tahkikatında 
aoaterilen reıimlerinden tansdıinn bu 
dellbnlı Ömerdir ... 

Kornilof. Öjeninin umumiyetle ifa
desinin doğrU olduğunu, yalnız tarih
lerde biraa yanı!drfınL kendisine ge
len deUkanlmm n:l.sıı bir tipte oldu
ğunu ıahldin söylemoılnl istedi. Öjeni 
delikanlmm orta boylu. Komllo!tan 
Mlkl biraz uzunca oldui.unu aöyledi. 

Reüı K.lrkoru c•iırttr 
- Sen Komilofun karµıiyle aiti ay 

oturduğunu söyledin. Öjonl ise 15 IJÜl1 
dedi. Han&lai doğru? 

Reis, bu farkı phitten sordu. Bu Pasi!ik'in bir çok adalarında bulunu· 
aefer. dUkklııdan Asalr sınemuı üs- yor. 

İzmir Avcıları Bir 
Kaplan Yakaladılar 

tündeki aokağm görülmiyeceğini, ıra. Avrupa cephealnde Rus kuvvetleri 
deainln yanlıı ııeçmiı olduğunu bil- diğer bütün Bulefik Devletlerden 
dlrdi. fazla düşman askeri kuvvetlerini tah-

Bu ifadeden 90Dl'a. Pavlot tekrar rip etmişler ve etmektedirler." 

Yeni postahane karşıstnda Recep 
Aslan ve mahdumları manifatura fir
masmdan filoş almak fstiyen bir müş
teriye filoş olmadığı söylenmiş ve ya
pılan arama sonunda mağ:azanın arka
ınndaki ardiyede bir hayli filoş bulun
duğu gibl Antalya ambarında da bu 
Cirrnaya ait 22 !öarıöık filoş mevcut ol
duğu an1aşılmtştır. Mal saklamak su
ı;:iyle adliyeye vr.riten tacir Mehmet 
Cemil ve Abdi Ö7aslan 2 numaralı 
milli korun:na nu.hkemesince tevkif 
edilmiştir. 
Bahçekapıdn kuma:: mübayaacısı 

Tohmas da yetmiş beşer liraya mal 
olan kumas kuponl&rını doksan beşer 
liraya sattığı için bir numaralı milli 
korunma mahkemesine verilmişti. 
Dün durusması l:ıltmiş ve Tohmas üç 
ay hapse, 100 lira para cezasr öde
miye, bir ay tiearet yapmamıya mab
kilm edilmiştir. 
Milbayaacının kumaıları da mQ.sa-

dere edilecektir , 
Fındıklıda mutemet bakkal Naci de 

kendisine hallc:a dağıtılmak üzere ve
rilen erzakı fazla fıyatla sattığından 

580 kuruş para CEzastna ve bir hafta 
dükkAnını açınamıya ve maUarıııın 
müsaderesine karat verilmiştir. 

Galata iaşe memuru 
mahlu!mede 

Galata iaşe mPmuru Hüseyin, kar· 
ne satmak suçundan ikJ numaralı mil
li korunma mahkemesine verllmlşll. 
Hasan yediay hapse mahkllm edilmiş.. 
ancak temin ettiği menfaat az oldu .. 
ğundan cezası yetmiş güne indirilmiş.
tir Hasan 100 lira da para cezası Ö· 

deYect-ktlT'. Hasandtt karne alan ve 
satan Yaşar ve Leon da yirmi yedişer 
Ura para cezası ödemiye mahkOm e
dilmiştir. 

Avustralya 
kdf" Baştaraiı 1 ıncide 

beklemektedir. Kafi miktarda si 
!ahımız ve tayyaremiz yoktur. 
Önümüzdeki günler karanlutır. 
Fakat biz her zamankinden daha 
müttehidiz.,. 

Avustralya Başvekili, İngiliz 
milletine müşterek davada bir sa 
dakat ve birlik mesajı yollaya -
rak sözlerini bitirmiştir. 

Mindanao'da Katabato 
şehri işgal edlldi 

Manila 29 (AA.) - Doınei ajaııaı
nın bildirdiiine cöre, Japon kuvvet
leri bu aabah saat 4 de Mlndahao a
dasında Kotabato'ya çıkmışlardır. 1,
ıal saat 8,30 da tamamJanmı,tır. 

Türkiye Boyun 
Eğmiyor 
9" Baştarafı 1 incide 

kutmuş, ne de aldatabilmiş oldu
gunu iliıve ey!emlştır. 

oıaer nahlyelerln halkı evlerin
de otururlarken karnelerini ala
biliyorlar da, H••köy halkı n1çln 
alamıyor! Niçin h•r yerde tatbik 
edllen uıuı HaıkByde t•tbfk edll• 
mlyor. 

Bahar Bayramı 
Tatili 3 Gün 

Bugün 
Verilecek 

Dairelerde 
Maaş 

Bahar bayramı münasebetiyle ~ 
mi daire ve müesaeselerle bütün o
kullar yarın aabahtan itibaren tatil 
yapacaklardır. Bayram ertesi CUmar
teslne ruladljı için kanun icabı o ııün 
de bu kabil yerler kapalı kalacaklar 
dır Bu itibarla tatil yapan müessese. 
ler ·Pazartesi sabahı açılacaktır. 

Maliye Veklletl bahar bayramı mil 
nasebetiyle dairelerin 4 Mayıs PuBl""' 
tesi sabahına kadar kapalı kalacal!I 
nı ıöz Gnünde tutmuş ve Defterd""' 
l!ğa verdill bir emirle maaetann bıl 
sabah. ödenmesini bildlrmlştir. 

Her sene bahar bayramr gllııll. Türk 
Maarif Cemiyetinin rozet llnüdilr. 
Bu itibarla bu sene de yaftB Maarıt 
Cemiyetinin rozetleri dağı:tılaaktır. 

Altın Fiyattan 
Dün bir altın 3480 kuruştan ve btı 

aram külçe 478 kuruştan utılmıştır. 

Yeni Hava Akınlan 
l:lif" Baştarafı 1 ıncıde 

Berlin. 29 (A.A.) - '"Teblli. 514 
mali Afrlkada Meldlinln doiu cena. 
banda bir Iııgilis bilcamu pilolı:iirtlil• 
miittür. Tobruk yalıinindt orlaıılhla4 
ra vt lncillz motörlü arabalar topla .. 
luklanna, keza lskenderi,.eddıl deııiJI 
ilsstlnde mevcut İnciliz askeri teolalo
rine, tesirli bava hücamları ,.pı1mq .. 
ttr. 
Savaı tanarelerlnden mllreldreP 

lnıvveUJ t°'eklrllller Malta adamıdald 
ukeri teıislerln tahribine deftlll et• 
mitlerdir. 
Alınan hafif .... , ta:ryarelerl IJÜlİ4 

dilz Wiıht alumdaki ıı•ml tadlılan 
tesislerine ve IQl"llterenfn CCllllp ..., 
hllindelı:i demlrırola hedofierine bombe 
!arla n ta,.,..re allihlarlyle bllcaaı 
etmlılordlr. Alman av tanoreled 
Manş aahill !!zerinde tnııill• ... taY
parelerlnden mllrekkep lı:ımrelli t ... 
ıek1ıil.llere tar11 yaptıkları aavqlat 
eanuında hiç bir ka:vıba ııtnmadan 
diilmamn altı tayyareı!ni dlltirmilt
lerdir. 

l.nııi!Uılerfn Alman ıehlrlerlndeld f. 
kametslh mahallelerine yaptılılıtn ı. 
•• hlicamlarma kartı mlallleme oım.ıı 
!!zere, Alman aa••• tayyareol tetü• 
lrilllerl 29 nlaan ııeceoi York pbrin• 
taarruz etmlılerdlr. lrill ııfalılı bit 
çok yaııııınlar •• infllllı:lar taanımııı 
çok tealrli oldoianu ııöıtermltllr. Bmdan sonra Kirkora. Ömerhı fo

totrafı ııösterildi. Kirkor, elindeki 
'"pbomı zabıt ktlplerlnln bıılandutıı 
mau:ra bıraktn ic cebinden cöalütU
nil çdıardı •• banlan dildıatle tetkik 
ettikten sonra: 

Kirkor - EfendJm defterde :razılı
dır Benim tabU hatırımda değil. Söy
ledlklerlm tahmine müstenittir. Kon
tura! yılbqmdan evv•l teshedllmlştlr. 
Komllof 2,5-3 ay kadar oturmuştur. 

Vakit geclktlti için celao 'tatil ed!L 
dl. 

1KlNC1 CELSE 

uzun uzun Rusça izahatta bulundu Roosevelt, daha sonra, icap ederse 
Ve tercümanın ,ııöylediğine göre, şa- dünyanın her hangi bir kmmında Fran 
hidin ifadesindeki mübayenetleri or· sız topraklanntn mihver tarafından 
taya koymak istiyordu. ukerl maksatlarla kullanılmasına 

Sabri Yoldaş. mübayenetlorl mUda. mani olmak için tedbirler almacaA:mı, 
faanameslnde blldırmosinl söyllyerok cenuba doğru yayılan Japon ileri ba
mahkemenln, Pa1•1ofun sumıası hak- reketinin durduruJdutuna inanmak 1.. 
kmda karar verdiğini söyledi. çin kuvveti! sebepler mevcut oldutu

Marael berber salonunda nu, Avustralya ve Yeni Ze!Anda il• 

Öfleden ıonra oaat 14,SO da Jldn:I 
celoe bqlar ba,lamu 16• alan mild

.. _ E•et. dedl, Kirnllora selen 4e- deiamaml muavini Kemal Bora, Kir .. 
llkanlı badıul., korun trbbıadlJ,.. ıevkedilerek mu•- Catınlan ıahlt, Fethi Kuruçay, 

Kirkor, Kornllof'un OT! lıanııi ta- yene edilmesi baklanda Kornllofmı verdltl !iadede Sül..,.manı tanıdı.tını 
rihte terkettiiinl bilmeditlni, Abd!IT- öne ıtirdilifl talebin reddini lıtedl. ııllyledl. Kendisi. Mtrael berber salo
rahmanı tanımadıtmı IÖJ'ledl. Relı Sabri Yoldaı, mahkemenin ır.- Durula çabsıyor. Süleymaru, 939 se-

daha bir cok toprakların taarruz için 
bir üs vazifesi göreceğini, Japon ı .. 
lerlemeslne rağmen Çang - Kay -
Şek ordularına tayyare ve cephane 
ııöndermek çıırelerirıln bulunacağını 
!l!yleml~tlr. 

İzmir, 28 (TAN) - Urla kuasm
da dafda bir inde bulunan Uç kaplan 
yavrusundan biri lzmlre getirildi. Av 
cılar diğerlerini bulmfya gittiler.Köy
lüler bir yavrusunu kaybeden dişi 
Jtaplanın sabaha kadar köy civarın
da bağırdıtıru söy!Qyorlar. 

lzmirde Bir Cinayet 
İzmir, 29 (TAN) - Dün goce, Ke

merde oturan Salih, Muıtafa ve İs· 
mail adında lkl kisi tarafmdan ta
banca ile yaralanmff ve kaldırıldıtı 
hastahanede ölmllştür. Cinayetin se
bebi, Hafize adında umumt bir kadı.. 
nm evvelce dostu olan fsmailden ay
rılarak Ralfhl~ ııteviımıt'lidir. 

M. Pepper, Türk devlet adamlarmın 
itidal ve nezaketi azim ve katılikle 
karı~tırmayı pek iyi bilclJJderini ve 
beşinci kol faaliyetlerini llddetle ten
k!i etmekte hiç b•r tereddüt göster
medlklerini söyllyerelr İnönünUıı her 
türlü arazi vaadlerlne tart!, hudut ha
ricinde bir karış yer lstemedi!inı söy
lediğini hatırlatmış ve Avrupa tara-
fmdakl Türk hudutlarında Alman or
duau bulunmasına, Çı.nakkale bolazı
nm hava tehlikesiııe maruz kalmasma 
ratmen Türklerin biç bir suretle bo
yun eğmediklerlıu söylemiştir, 

Pepper, İnönünün: "SebatkArltlı
mızfn ıırrı hakkunıza riayet olunaca
lma lmanımızd>, başkalarmm hakkı
na riayette ve vatanır. müdafaası bu
au.rundakl kat'I 9zmlmlzdedlr. dedi
tını zikrottlkten sonra, Amerlkanm 
kiralama ve borç \•erme kanunu ile 
Tilrkiyeye hayl! mühimmat verdıtinl 
ve Almanyanm bu müdafaa hazırltjı. 
nı Türkiyenin kendJıine meydan o
kuması manasmia telAkki etmesine 
karşı Cümhurrelsinln "Bize tecavüz 
nJyetf bulunmıyan mE'mleketler hazır
lıitunızdan endlı• etmomelldirler. Bun 
lar hakkımfaı muhofua etmek iste
dlllmlzden dolayı tizi tehdit edeml!l. 
ler ... declıtlni hatırlatm11, Türklyenln 
taarruza karşı koymak ıwnlnl İnönü
nilıı ehemmiyetle bellrttiilnl ve bütün 
kararınm Amerlb lçiı> olan Gneml ü
zerinde durduktan sonra s6zlerlne ıu 
suretle son vermiştir; 

lnııill• bomba tayyareleri dtln secı 
Almanya timallndeld oalıl1 IMllgewln• 
taarnu etmlılerdir. Taarnıa bilhts-
1& Kiel ıelırfne kartı yapılmqtır. sı
u adaliden ka7ıplar vardır. Evler, 
baıtahaneler •e &bideler harap olmııt 
veya hı.sara ulramıttır. Hücam eden 
tanarelerclen on bir taneal diltllrül· 
mtiıtilr. Dilfmau Norveç aablllne lrar-
11 yaptıfı ıı•ce taarruzu eanaımda fi' 
tayyare kaybetmlıtlr. 

Xirkoran ifaclelerlnl zapteden tar- rıırmı ID ıelıllde bildirdi: nesinde bir bttber dOkklnmda tanı.. 
ciimanJar, hllrimin emriyle Pavlof vf! uKonıilofun talebl mildafauna ta- mışbr. Süleyman. bllAhare buradan 
lı:ornilol'a raııça anlatmaia baıladı- .U6k ettitlnclen Kirkorun ıaarunh çıkmış, Ankaraya gltmı,. 941 de izinli 
lar. bir ekaildlk olup olmadıtmın repoda olarak İıtanbula dönmüş ve iki defa 
Tercümanları anı.ta dinlemekte o- tıbbıadll mu:renesine ıe•kedilecek - berber ıalonuna uğram!Jttr. 

lan maznunlardan Kornllof. elledru · rd tır.. Ve Jtl ifadeye ıGre, Fethi, bir aıı:-
arbaına bailam11tı. Reiı Sabri Yol- Sandan ıonra çatırılan '"hit Yusuf, pm müıterllerl trq ettltı koltulu 
daı, tercilmannı aözilnil keıerek Kor- Be:rurtta tiltilncillllk yaptıimı, Stiley- ••ilam bıralı:mıt, ertesı aabalı dGndü-
nllol'a ıu ihtarda bulundu: hm ı L ta mania Abdürra am mem eaet n ta- ğü zaman bunun bozuk oldutunu ııGr-
"- KornDof'a aöyle)l'lnls: Bizim mdıtmı, PHlofu da clllkkbmdan ..ı- müıtür. Sebebini cırala aorunca, 0 

asuller!mizde bn IJibi yerlerde eller cara alırken taıııdıtım ı6J'l•dl. Ve 1- da, aabah erkenden SWe,,manm dük
arkaya batlaııamu. Doira durnıı... fadeoine tllyle denm etti: klna pldJtlnl, birini traı ettlllni ve 

Komllof, sahldlıı ihtiyar bir adam "- Bir ciln Abdurralunan dllldıln- koltutu onun bomıuı oldııfunu ııilY-
olduğu için aklından filpbe ettiiinl da OtılnlJ'OrdU. PaYlof dlllıklna ıet- l•mlftlr. 

yledl ve kendls;:ı nlapartunanda altı di. Enll.l bir alııara lıtedi. Fakat ili Jlela _ Sü1e:rman dDkklnda ça!ıf
ay oturduğunu söyllyen sahlt iı;ln de- elerken (il) J'I kalın tallffu etti. Ab madılma aııre, Çll'llı: onun bir müş
cll ki: • ılarnbman lıa a4omm b!• 11!>1!"" nla teriyi trq etmesine nlı;ln mDaaade eL 

" - Bea 2,5 ay kadar bu aııartunan- bileceiinden balııettlm. O, biç bir "'" mlştir? 
da oturdum. H•lbukl bu adam altı söylemedi. Yalnuı ılpraJ'I alırken •- CıraJı: Sül.,ınanı tanf1ordu An 
ayd n fazla oturduğumu sö11edl. Bu Pavlofi• Abdaralınuın birbirlerine a- karadan mloafir o1araJı: ıeldiilnl · bD

h dm tabibi adliye gönderilerek mu.. caylp bir ıekllde lıatnıtılar. P&Ylofan dltlnden onun bir mllşterl:rJ traı et
ne edı1mesi 1Aırmge1ır. Ben apar- dükktnm önünden a:rnJmaıını mü~e_a- mesine müsaade etmiş oJaeak ... 
na on günlerde bir defa kontratı ldp Abdarrabman dışanJ'• çıktı. Bır- Komllof, kendtsinfn Marsel berber 

11e!durmak, birde!• da eş:ramı almak den tüpheleııdim. Düldriru kapadım ~alonunda traş olmadığını sllyl..ıı 
he e gıttim. Biltfuı apartımanla olan arkalanna düttüm. Bir de baktım ki 
ıııünasebetiın 2,5 - 3 8'J' kadar blr za- Azalt ainemaoının yanında Abdarralı- Devamı Sa. 4, Sü 1 

Nutka dair tefsir ir reisicümhur tarafından yapılan be
yanat ile karşıla tırılmaktadır. 

Vaşington, 29 (A.A.) - Ofi: Siyasi 
müşahltlere göre Rooeevelt'in millete 3 - Roosevelt, evvelce matbu ta 
hitaben neırettlll mesai iki idama ay- tevdi edllınif ol•n metinden ayrlla
nlmtllır. tıJı: lwımdn fiyatların yük- rak "yüz b!nlerce Amerikalı a kerın 
ııelm•ln• mlllli otıruık Jçln hilkQmetin ve bahriyelinin yıbancı cephelere 
tatbik edecell proaram anlatılmaJı:ta ııllnderlldllderlnl., tasrih elmiflir, Ha
ve haklı ı&terllm•kt.dir. BeklenllmL rlcl hareket ıahalarmda çarpışan A
yeıı ve blrlııclm ile allka11 az olan ı- merlkan lı:uvvetlerinln ehemmiyotl 
kinci kllUllda ile harici vul:ret Re!- balı:lı:mda ıKl:rlene<ı bu sözler resmi bir 
alcümburun lllrdüiü ,.kilde g6oterll- atala :rapdan ilk lfeaattır. 
mektedlr. En çolı: dikkati çeken Jı:utın C - "Cenubu garbiye dolru yapı
da budur. Bu lmunda bllbusa 111 nok lan 1apon Deri h,arelretinln durdurul
talar kaydedilmektedir: dujuna fn.amnak lcbı ban sebepler 

ı - Roolevelt harbin uzun aUrec:etı mevcut oldufuna,, dair yapılan beya
kanaatlni Wıar etmiştir. Bu kanaat nat Aw.traı,.arun llmdi kurtulmuş 
belirmlye baılı1an eylmaeverlllı ge- ollulu hakkında ba11l olan umumi 
nlt ölçüde sayıflatmaldaılır. kanaati teyit etmektedir. 

2 - Roosevelt Amerikan harp ııe- 5 - Buna mukabil Blrmanya hak-
milerlnin halen Akdenlzde bulundu- kında Roosevelt'in sllylediklerl, ayni 
tunu ifşa etmiştir. Halk ılmdiye ka- mahfillerde, bu b6lgedo h•len cereya" 
dar bunu bllmomekteydl, Bu olıy, Ak etmekte olan muharebenin m!lttefik
deniz bölgeaindekl "vaziyetin şimdi en !er için bilfiil kaybedilmiş olduğu 

büyük dikkatle takip edildiğine,. da. şeklinde tel ir edilmektedir. 

"Türkler kendi JstfklAJlerlnl ve top
rak bütiln!Oklerlnl mUdafaaya karar 
vermekle, beşer hürriyeti davasına 

büyük bir hizmet etmlılerdir. Birleş.. 
miş miıttclik mJlletlor :rarm sulh ma
sasmda, ıayeal ... rete karşı hDrrl:re-

Girid bombalandı 
Kahire, 29 (A.A.) - "Ha .. teblijl., 

Alı:denlzde orta bflyUtlllkte bir tlca• 
ret ııemlalne bir torpil loabet ettlrll
mlıtir. Puarteal ııocı!M Glrlttelıl ha• 
va alanlarına• taarnu edllmlıtır. Pa• 
zarteal cünll ve diln Malta !!zenne 
yapılan aJı:m1ar atır ol"'T'· 

l ıkenderigede ölenkr 
Kahire :19 (A.A.) - İüendarl,.. 

lı6lııealne ba - yapılan bllcıım ea• 
nuında Si lıifinlu 61cliitü ,,. 1 il ti• 
•inin yaralandıtı rnmen bildirilmek"'. 
tedlr. 

Kubliy ihtifali 
İzmir, 29 (TAN) - Kubillı:r lhtl• 

tali OnOmilzdekJ Pazar ııünQ Mene
monde Kub!!Ay Abidesi llnünde yapı-
1acnktır 

refii Türklerin şeref, vekar ve hÔ • 
rlyet J'l)lumı tercih ettiklerini unut-

ti mfidafaa olan bu cihan harbine se- m1yacaklardtr.n 
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Gemi Kayıpları 

Yazan: .M. ANTEN 

f°kJ'odaıı gelen haberlere göre: 
Japon gazeteleri Hitlerin nut

~ ba~ından sonuna kadar çok mü.. 
hinı bulmakta w bilhuaa İngiltere ve 
Anıerikaya karşı §lddetle devam eden 
denizaıtı hari>i hakkuadaki beyanatına 
lıususı bir ehemmiyet vermektedirles". 
Bu gazetelere göre denizaltıların bu 
llaliyeti neticesi Amerika daha §im
den petrol sıkıntısı çekmektedir ve 

Undan dolayı Amrelka İn,giltereye 
kisi. kadar yardım edemiyecektir. 
.Amerika Birl~k devletlerinin se-

11ede 160 milyon ton petrol istihsal 
@ttiğl ve bunu me-mleketin muhtelif 
tstııılarına göndermek için kafi milt
rda şimendifer yoluna ve diğer na· 
l vasıtalarına malik olduğu göz ö

rıune getirilecek olursa, bea on sarnır: 
enıJsinin batmasından Amerikada 
ile~ sıkmtmı çekıldigi neticesi çıka
laım.yacağt anlaşılır. Bunun içindir 

Tokyo telgrafında petrol sıkmtıSJ 
k:ıaiye ba~ıyan memleketin İngilte. 

Yerine yanlışlıkla Amerika olarak 
aydedDmiıı olman muhtemeldir. A
enltanm, gemi kaytplan dolayısiyle 
giltereye yardımım mahsüs derece

e azaltmıya mecbtll' kalacağı da kati' 
araJc iddia edilemez, ÇilnkQ geçen 

lıarpte olduğu gibi bu harpte de de-
ıa.ltılann tahrıbatııu tahdit etmek 
e bunun tehllkelı bir §ekil almasına 

lllani olmak maksadiyle bir çok ted-
il'Jer almrntştır ki, bunların en mO· 

'!sııiı:i yeni gemi ir~aatıdır. Epeyce 
atııandanberi AnıeTika tersanelerinde 
ibıcıe bir gemi denize indirilmektedir 
e pek yakında iki günde üç gemi 
enize indirilecektır. Amerikanın de
lt inşaatı programı mucibince 1942 
eneaı içinde 8 milyon tonluk gemi 
Pllacaktır. Bu yf:küna İngilterede, 
~ada yaptlan gemileri de ilAve 
t.ınek lAzmıdır. ... t,..,. 
T oio'nun Beyanatı : 
.ltıpon başvekili General Tojo d11n 
~ bit- nutuk.ta ııum1an söyle

tir: 
'Bu harbi kazanmamız lhımdır. 

u harbin bizim için bir zaruret oldu
~ ve harbin müstakbel inkipflan
'.lto. J'apon milletinin sağlamlığım im
~ cekecel:inl size hatırlatmak zo
~ayan. Harbin bu yeni safhasına 
ll?a bir birlik içmde girmemiz ıa-
tnchr.,. 
.\lmanyanm harp faaliyetinin inld-

8<11 ae,ri ile J'aponyanınki arasında 
duta gfbi Tojo'nm: bu nutku ile 

lfitı.m son nutku arasmda da bir 
~ göze çarpmaktadır. Japon

h. da Almanya gibi, uzun zamandan· 
bert harbe hazırlanmış olmanın ve 
Ürpr:ls baskmlartnın tem.in ettiji üs
nliik sayesinde ilk zamanlarda P-
rtlc! ye baş döndilrllcl1 muvattakı
etıer kazanmıştır. Fakat Japonya i
n de, Almanya için olduğu gibi, hiç 
ınua bazı cephelerde bir cturakla

trıa, taarruzdan müdafaaya geçme va
tb'elt hasıl olmuştur. General Tojo 
<'\\'\istralya mukavemetinden ve Tok• 
t-.a bomberdımamndan sonra ha

l olan bu vaziyete: "Harbin yeni saf
ıst,. kelimeleriyle işaret etmekte ve 

bıı harbin Japonya ~in hayatı bir za
l'Uret olduğunu söyliyerek milletten. 
elecs stkıntıh günler için fedakir-

1 klar istemektedir. Ancak pı var ki, 
~ taarruzdan müdafaa vaziye
t ne at senelik bir harpten sonra ~
t il halde Japonya beş ay içinde bu 
"•~ dülJIDek üzeredir. 

~oosevelt'in Nutku: 
1'ooeevelt kongreye g~nderdiği bir 

l"ııetajda: Amerlka:rıw üzerine aldığı 
rrıuıt - insan1 vazifeyi muvattab. 
l'eQe bqarabilmesi için hayat seviye
lhıl.ı bi1)'illc bir ölçüde düşürülmesi 
l~ ısrar etmi§, :fiyatların yük-
8ehnesine ..e mfl!syona mani olacak 
~e kl:claı1 tahdit edecek tedbirlerin 
llınınıa.mı tavsiye etmiştir. 

llOOlle'Velt'in bu mesajı, ilk defa !k· 
tlaar mıeft;line gelOilt r.aman tatbika 

au sene ış!ddetli kışa rağmen yıne 
eskisi ıibi koyunlann kırkıTll 

zamam ıeçikmemiıtir. Şark bölgesi
nin koyun yetiştirme sahalariyle or
ta Anadolunun y·ayla mmtakasınm 

haricinde kalan diğer bütün bölge
lerde koyunların kırkımına devam e
dilmektedir. Bilha&1a kıvırcik ile dai 
hç nevilerinin kırkımı daha erken 
bjlşamıştır. Karamanların da kıımen 
kırkımlan yapılmaktadır. 

Bu üç nevi koyunların yapakl.uı, 
ötedenberi hem iç, hem de dış piya· 
saların tuttuğu iyi kaliteli mallar
dır. Karadeniz havzasının karayaka 
koyuları da kırkılmakta iıe de bu:ı
ların yapakları diğer üç nevie naza
ran bir derece daha noksan kaliteli 
aayılmaktadır. 

Devlet fabrikalarının bu üç sebe
bin tesiri altında zamanında serma· 
yelerini kullanmak imkinından uuk 
kalmaları ve idari direktiflerle ti
cari hareketı .. r.. giritmemelerl bu 
müesseselerin bir takım cüçlüklerle 
karŞ#laşmalarına saik olmuştur. 

Halbuki hususi sermaye ile çah
tan şan 7 - 8 fabrika daha lı:irh iş
lere ciriımek içfn iç piyasalarda bu
labildikleri 7apatdarın hemen hep
sini toplamıılardıır. Bu fabrikalar, i
malinde menfaat gördükleri sivil 
halka mahsus kumaşları yapmak i
Çlkarnnşlar ve yerli k'\ımaşlarla pi
yasayı doldurmuılardır. 

Yapak fi:vatları üzerinde yüade 
10 • ıs nisbetlnde bir ıartıt vaki o
hanca üç ay evvel metresi 7 - 7 ,S 
liraya satılan elbiselik ayni cins, r.y
nt desen ve ayni renkte Jrumqlann 
metresi 11 - 13 liraya çıkanlmıııtır. 

Banan t f!k sebebi: Df'Ylet fabrlkala 
ruıın sivil ballra mahaaa imalitı dur
dmmq olmalarıdır. 

Yerli olan ba nevilerden baıka 
tedricen yerlileştirilmesine ~lışılau 
merinos koyunlannın ve yarım kan 
kırma) merinosların verdikleri ya
paklar da kalite itibariyle yerli tip
lerden daha yüksek olduğu için bu 
nevilere daha fazla raibet gösteril
mektedir, Merinos ve kırma meri
noslar yalnız bir iki mıntaka ile 
devlet müeueaeleriade ~ -
mektedir. Buna nazaran, bunlann 
yapak verimi ancak, mevcut bayvan
lann miktarına tibidir. Yapılan t-.tb
mlnlere bakılırsa, mevcut bu nevi 
kiyanlardan ba &ene ancak 800 bin Devlet fabrikaJanıun halk için 
kilo ile bir milyon kilo araamda ya. kamaş imal etmemesi hususi fabri
pak almabilecektir. lralan t amamen raldpeiz bir durum-
Diğer yerli nevilerden mutat ola- da bırakmııtır. Huıuıi fabrikal:ır 

rak alınmakta olan yapak miktarlan arasmda r ekabet olacatını iimit et. 
mn bu sene hayvan zayiatı dolayi- mek bir hayalden ibarettir. Çünküı 
siyle yüzde ıs _ 20 arasında noksan bu miluseseler piyasada kendi ınal
olacaiı ıimdiden 1lahı:nJn eclllebllir. larmı satan btiJ'filr kumaş maiaza
Bv seneki yerli yapak rekoltesinin tariyle • nlaf1DJ1 olduklarından bnal 
hakikate en yakın bir rakam ile tes- ettikleri lmmatlann her biri iç.in de 
bit ve tahmini biru ırilctlr. Mu. aralannda birer ff:pat anlaomaaı mev 
mafih koyun, bölıelerinden gelen cuttur . 
malfbnata itimat calı: Qluua rekol- Fakat ba -1awma71 kimsqe his
tenin 15 - 16 milyon kilo arasm- ııetttnnemek mabadi71e Jıer lı:mnapn 
da bulunacaiı anlaıılmaktadır. Şıa metrni için dOk .... ma ıöre 30-40 ku 
halde rekolte ıeçen seneden tabtıa- ruı cibi aacarl farklar bbal edil
tiyle biraz noksan olacaktır. mittir. Nitekim bir maluada 11,44 

Geçen sene yapaklarm alım •e atı liran ıörcSQUntis Mr kamqm a7 -
mı serbest bırakılmıştı. Bilhassa ııini clifer bir maiuada 11,S7 kanıı
kırkım zamanı ıeldikten döküm za- luk etiketle c6rüratiniiz. Halbuki ge
manma kadar geçen müddet içinde çen ahatosta ayni kumaşın iizerin
hararetli yapak satışları yapılmıştı. de 7,38 kunatlak bir etiket 'ftl'dı ,,. 
Yerli fabrikalarrmuı: bu vuiyetten o fiyatla aatıbrirda. Sözilne ve pi-r------------
llyild derecede ıstıfade etmiııer ve yasadaki mevkime tttmat ec1nen ta- y olen Tenzilli ve Fuar 
hatti fazla miktarda yapak satın a- cirlerin eöyledikJerine ıröre, bu an-
larak stoklar yapnuılardı. Geçen !atmanın neticesi olarak piyanda Biletleri Kaldırıldı 
yılm fiyatları bir dereceye kadar gelecek seme elbiselik kumq buhı'l- Deniz ve tren yollarında yolcu nak
köylüyü tatmin edecek nisbette idi. mıyacaktır. Sözlmiyle halkı tellşa lb'att ikinci pi.Ana bırakılarak her 1• 
Bu sene teabit edilen fiyatlar ise, sevkedld cümleler sarfeden kumaı- ki idare de kömür, hububat ve mal
ıeçen seneye nazaran biru ~- çdarm hareketi, kumaı matualan- zeme nakliyatına önem verilmektedir 
ıibi cöriiııtiyorsa da, eaaarnda hiç na tebac:iime sebep olmuı ve bu sa- Bu itibarla karadan ve denizden yoı.: 
de öyle deii1 dır. _Geçen senelci ft- retle bir kıt mevaimi içinde bu yti.z- cu nakliyatını arttıran yolcu tenziW 
yatlar ıeçen geçenın ıartlarına göre den J'h binlerce lira kazananlar l'Ö- biletleriyle ve Fuar tarifeleri tatbik 
iYi idi. Fakat bu seneki fiyatlar ba riilmüıtilr. mevklinden kaldırılmıştır. 
ıenenin iktisadi prtlarma ıöre da· 

ha eksik ve hatt: uyıun dejildir. ı, -------------------••• 
Hususi F~nkalar .ve Aşk~~ ~ir ~~dret ... Avant~n nihayetsiz bir heyecan 
Devlet Müesseselerı: verdiği ... Zengın goz kamaştıran bır ihtipmla süslediği 

G eçen sene devlet fabrikaları 
kırtasiyecilik, idarecilik •e 

bütoeye tlbi olmalı: bakmılann.dan 
zamanmda ilrtiyaçlan lradM yapak 
at.oka yapamamıılardı. Banan iç se
bebi vardır: 

1 - Bu fabrilralar sermayelerinin 
devlet tarafmdan ancak senelik is
tihsal kabiliyeti nisbetine söre ay
rılmış olmasL 

2 - Klfi derecede 'eksper •e bu 
itin mütehuaıa elemanlanndan mah 
ruh 0111111 ve bunun neticesi olarak 
yapakların menııelerinden ve müs • 
tahsilden doiruclan dojraya aatm a
lınamaması. 

3 - Speküllsyon yapılamaması 
neticesiyle fazla mal depo edileme
mesi. 

Baştan Başa Renkli 

KADIN HAKİMİYETi 
G E O R G E S B R E N T ve 

B E V E R LEY R O B E R T S 'in 
Son zaferi, senenin en kudretli bir aşk ronwn~ i·ı. 

Bu Akşam LALE Sinemas1nda 
Bütün İstanbul, bu filmı takdir ve heyecanla seyredecektir. 
DİKKAT: Programa ilave olaıak 1 - Yeni Matbuat_ jurnali 
2 - V ALT DiSNEY'in renkli Mikiai numaralı yerlerin evvel-

den tutulması rica olunur. Tel: 43595 
..._~ ................................. , 

Z4.FERf Yazan : W. Cluıechilı 
---- <i.."1'"/iz~lll~Çevir.en: l tharni, Sqf'a. ~ - bCltün truat adamlarmı ~ 

~ ~ New Deal politika
lllrıt harp içinde Ye harpt;en 800I'& da 

~ 1ı:arar ftl'diğinl göstermesi ve Tefrika N o. 22 boan ":ııaman,. aı'hk aleyhhnise dön- OJQ-anuslara atılnuı oLtuı bu ıemllere 
diler eihetten .Amerikanın madd! ka- milf olacaktı. kart1 modam -"-iı. b"-"'k toplu 
t ...ı ••• uli Vasatt olarak ayda 131,000 ton ka:v- •-,,.... "'YIA 

.. ~ ~~ maktadl71ıe harbe --- bederken, 2'711,000 ton ka ... betm.i•e h ""' harp semlleıimiain kafilelere refaJı:at -~ propagandayt tekzip etme- "' "' Amerikanm arbe •• rmesf de At- etmeai klfiydi. Yakın sahillerde '"--
ili "-'---- ektedir başladık, Ancak ertesi sene •·~-tuı- lan.,._._._. bu ·--•..-.ı de.,.·tirmemı.... u 

-...ıwıwıdan dikkati çekDı • .,......... ........ ou v....,.... •• ,,- ker taşıyan ıerniler de denizaltılara 
l:ıo __ ____ • aj da · da Almanlar kayttsız ısartsız denizal- tir, Çünkü Amerika askerlerinin Av-
~t bu mes ın aynı za- h taarruwna girıftınce, İklncfklnun- +-- karııt destroyerlerle himaye ecliyor-
bı~ Müttetllderin geçen harpte ol- .. nıpaya nakli .ı.uaiUz ticaret flloaunun duk. Bu sırada ka31ıplarunız olmadı. 
dııh l1bl östllnlnta elde edinceye da 181 gemiden ibaret olan kayıbuna büyük bir gayret sarfetmesinl !stil-
~ mal16biYetlere ve atır kayıpla- Şubatta 258, Martta 325, Nisanda '" um ediyordu. Fakat denlzaltılara kup kafile sls-
l'a tatlanaca1darmı fakat nihai zafe- olmuştur. Bunların tonajı Martta teminin tnuvaffaJı: olaeatı umuluyor-
?iıı _.__.._.__,_ --tte kazanılacatmı 500,000, Nisanda 849,000 idl, Amirallikte b(lyük deiifiklikler 7a- du. HattA böyle ltafile halinde J(iden 

ouUllll.D.&-. """- pıldı ve Amiralltte senç zabitler ge-
~ lbille\}erin barbl olan bu harbi Bug6n şu noktayı blllyoruz: Alman tiri1d1 Bunlara genlf meııullyetler bir s1lril le.minin denizalttlar lchı da-
~eıtlerin sulbü takip edecetini söy. deniz kurmayı İngilizlerin eyda yillt1 itıdt İşte b'ıı yen! teekllttttr ki ba toplu hedefler teıkil edeceli, bu 
~ Bu sözler, bu harp müttefik- 600,000 tonluk ticaret ıemJsinl batır- lme d:._, __ ,..,,_ '" -• ' arada hlm179 ffDrllerinin de kaybe
ltıo.ı-. • A an ~-rına •Ufl mua ... - ..1n~ıı.: unnediliyordu. n••er &--•-

..... 111 zaferi 11e bittil.rterı. sonra yapı- maltla beş avda teslim olacaklarını • lmak •-•-•-•-- temin etti A "'""""""'15• ._ WU'1U ı.....__~ t ..,, &eı' 0 • .ı.uUUIUl4&ını • • tan ,__ .. bin "'" 1 '"1 ---'-deki '-·-p. --c mD:ı.On ıeçen harp en aonra ya- tahmin •-•..+.:-. Halbuki - 1-- Ma- im tedb 1 "" fh yn <MU ... ~ ..___ .._. 
""- t ----• ........... ,J'CIMlM> an ır er - ayn sa ay• a - •---ur tah ..... -ül edile-'-ecek de--..ıı 'Ye adalet ft mtisava -arın.- Y'lll ayında batırılan ıemilerimi.&bı to- lır. .uınıu ......... .. ... ,y 

~ lı:anet aJmadıiı için bu ~arbi do- najı 848,000 J(ibi rnüthil bir yekdna . recede de delfldl. Almanlar bütün 
~ lulha Dem:eml;vecelini g&ıter- varnu.ştır. Mayts sonunda tDlillz 1 - Geniş bir sahaya mayin dö - 8"r9ti denizaltı taarruzlarına huret-
~- Milttefiltlerhı harpten son- KrallıiJmn rnQna.kalAt ve ticaret için ldllm.eat; mtye ~ea. kffile usultlnOn tat-
'- bırtdacak J'enl ~ 19hı daha altı -n-on tondan "Z "emi a,,...,,...bil- 2 - DeDiza1tı ma>1Dleö Vt ses dha- blkl gerekletti 
aı....... •• -- ş1a.. uuy .. • _,__ leyicl Aletleri bllyilk miktarda yapıl· • 
~ pcojeler hazırlamıya ba miştir. Bunların içinde uzak denizler maaı; tık kafile tegk.illtı hup ve ıicaret 
~ Amerikada w Kanadada bil· arasında !ol.iyen, aakerl hedeflere Q"- 1 _ ltaflle usultıntin çıkardması filomuzun büyük ceuret ve cOretin-

~=:ı!:: ~:: nlan gemiler Yoktur. (en mesut tedbir de bu ohnu,tur) den m1nl olarak terllıe ~. 
~ ._ banlanı mi111yet fark gö- Eter bu gemi zayiatı l :rui nbıbet :Sen harp daha hatlar ba~az. 40 - 50 ıemlden bıOte,ekkll lcafile-
~elalzin biltüu memleketlere dağL dahilinde devam etseydi, 1818 başın- asker taşıyan ve Ot,anuslara geçen lerfn sevki ve himayesi ~ bfr 
~ hattA bu ifi organize edecek da elimizde kalacak gemilerin yekı'.\- ıemDer için kafile usulüntı bulm.uıs- tecrllbe ft idman devreal ıeçlim.e -
~ tayin edilmiş olduğu hak· nu 5,000,000 tondan aşaiJya, J'1.lll ıtum· Fakat harbin ba11mda bize hü- den başladı. Filonun bu kafileleri hl
ltltıdaıki haberler, bu ozlerle alfıkalı 1917 de batan gemilerin yekdnuna cum eden yalmz deniz\lstü hücum ıe- mayede etUll hizmet unutulamaz. 
16r&tmeldedir. duıteeektı. Böylece bızim lehimize ça- rolleriydi. Rastgele ve kaçak suretiyle (Arka• var) 

ll•J~4~rJ:MtmR 
PSiKASTENi HASTALIGI 
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Peynirciler Narhın 
Arttınlmasını istiyor 

Piyasaya beyaz peynir çıkanlmadı
lı gibl kaııer peyniri de az bulunmak· 
tadır. Peynirciler bu sene beyaz pey
rıir bulunamıyacağını bunun da pey. 
nir narhından ilerı geldiğini s6yle
mektedir. Bu ıeııe mandıra sahipler 
tütlerlnl 8 - 22 kunıli arastnda vermek 
üaere peynirciler ve yotutçularla mu-. 

Nirutenl. ile paikasteni arasındaki terin yorpnlula haatalıfın çıkmaıı- kavele yapmqlardır. 4,5 _ 5 kilo süt
farla soran bir okuyucumuzun arz.ı~ na birer sebep olurlar. ten bir peynir yRprld.ığma göre, pey
iizerine nöraıteni baatalıiını anlatmı- Kadın olsun, erkek olsan, pslkH- nirlerln maliyeti mukavelelere ıöre 
ya çahpnııtını. Şlmdı de ptıikaıteni teni hastahiı en ıı:iyade fikirleriyle 45 ile 110 kuruş ırasında deiiJmek
hastalllmı sayın okayuculanma an- çok çalıp.nlarda bulunur. tedir. BugunkO t>eyıu peynir narhı 'I 
latııuJa ~lıpcainn. Psikasteni 16ıat mlnasi7'e bir ra- kunıı oJdutuna 11SN tue yapdan pey 

Ba bahis üzerine ilk yazıda bıldir- han kadretaisllfi 1ahut •&l'lflıtı de- nlrlerln plyasaye ptirihnesine lmklrı 
dilim cibl. paikaateni bastahtının a- mek olmakla beraber, bu baatahlı yoktur. Ancak ucuz fiyatla alınan 
llmederi daha zi,,.de ruhi hallerd~ tutulanın zihniacle ~uhakeme '" U• sütlerden mamul peynirlerin narh il
dir. Pllkaateııl, öteki haatalıia nisbet- rar bakımlarından bır ekaikllk b• • rıerinden satıımuı mümkün ise de, bu 
le daha ziyade, pek çok daha ziyAdıe lunmar. Psikasteni hastası kendi lı:en- peynirlerin de ayrflmaıı kabil olamı-
"rilltlr dini pek iyi bilir. İşlerini muban- yacaktır !ate müdürünün Ankandak 

ıo B1I ~ık hemen daima irsidir. me eder, kendi kendini tenkit edebi· temasıWnda peynır meselesi Oserin 
Doinı'8ıı doinıya anadan, babadan lir, battl . baatahtının allmetlerini de durulacaiı ve ~ bir kars ah
yahut daha JUkandaki cedlerden ce- tamamen hısaeder, oahrdan ilrilUr, nıcaiı tahmin edilmektedir. 

d ı ha talıfı onlann daha ticldetli olDlalanm aae- -• _ 
Ur. Pakat, soy an ııe 811 

• n. rak d Sözün kı ikaateanı Çocuk Haft 
meydana ~kınasına kavvetli bir !a- e er. r ,. ası 
tldatt s nra bu baatalılr mey _ bir alal haatuı deiilaır.M Onun icbı 
dana ır~~· bir aebep bulamır. pıikanteni hastalıtımn tedaYiai - kolu Sona Erdi 
Ba baltalık kadınlarda daha sinde olmamakla beraber • mtimldlnclir. 

Din soeü haftaellltll Mn sGnbff. Han 
oldulu t.cin.. m Goaılan biiltli J'8tına Ba sinir hastabirnm baıhca allmet -:n. ...._ taleMnia llretnıen1erl ba 

· '--""·-· liıi, .. ,,,cu bala altnıcla pıbıaıel•rlne inılıln .-ııtı Selmnı, -uuun U evve ..- - leri kendi kendinin hislerine fnanrnA- c;o &elr•eme Kurumu ouı,,.ı .. rı ....,ı.~uı '° 
iu emzlrme&i. Cll aonra da kadınlıtın mak, her ıeyden tttpbe etmek, ltlerm- Cllldara ,..,._lamuı .. vuı etmitlerd". H• 

sonbahar mevsimine varması paikaa- de tereddUt etmek. bir tQ'e katar :.ı= .. ~~..:ı:.,. n:.r_ı:~:.=~.~~ 
teni butalıfınm mCJ'dana çıkmaaı:ıa vermekte cf1çliik celanek, bllhuu ken ~.J:::"1> a.ıı '"' 11em ıııı !tir Pl"rn ı.ı 
birer sebep, daha dotraau birer •eaıle di kendini fula tahlil etmelttlr" Baa- .u ~~1rbıa1!.':.n4!1ureo:'",,!J!~ '•:e.ı,l!~ 
olarlar. tar peikasteni hastalann.m hemen Mp J!"....., takip .-ııtttr. • 

Pailwıteni kadınlarda daha '°k ,.:. sinde balunar. BVLB&tN-
makla beraber, erkekler de ondan ma- Fakat, patkaatenl baat.alılmm te- BALK DB: 
•un kalmazlar. Erkeklerde de yine killeri her hastada bir ömek ohnu. Bcıotla Hallr ....... ı c-artnl IHt 11 .. 
bül6f yaıı, aihln yoriunlnia. alkol, Hastalıfın ıelrillerinl ayn a)Tl anlat- :-ı~~f ~~ı:bı"~~~~~~~~·::.:;':. .. 
bulaıık bir hastalık, çok defa karaci. mak zaruridir. nhı lrit lıoahraaı ••recelıtlr. 



Suikast Davası 
ı(~ Baştaraiı ~ mcıde 

Süleyman ıse KcrpiJofu traş ettığıni 
bildırdi. 

Şahit Melımet Kökçe'nin 
sözleri 

Bundan sonra şı>hıt Mehmet Gökçen 
içeriye çağırıldı. Mehmet Gökçenin 
soylediğine gore, kendisi 1 O senedir 
Asmalımesçltte manavlık yapmakta
dır. Yalntz Pavlofu tanıyor. Pavlof 
flk defa dukkanma gelınce onun Rus 
olduğunu anlamış, kendıslne Rusça 
''buyurunuz,, demiş, bu suretle ko
nuşmu~lar. Pavlof yanında bulunan 
kısa boylu \'C gozHıklu bır kadının, 
kansı olduğunu stıylemlştır. Pavlo! 
bundan sonra, bir k&ç gunde bir duk
kAna gelerek kendiSJl'.!dcn pazarlık et
meden, meyva nlmış en son defa da 

KAŞEL ER t· 
BAS, DIŞ, NEZLE, GR iP, ROMATiZMA 

Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. 
İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 

3ıhhiye Vekaletinin Ruhsatını Haizdir. İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi Fırçalayınaı 
Şubatın 20 sınde ve ondan sonra bır 
defa da Mıırtm i:'ırincı gilnü dukkfı
na uğramıştır. 

Bu ifadeden sonra müddeiumumi 
başmuavlnl Kemal Bora, Pavlofun son 
defa dukkfına geldıgı zaman ayağın
da bir aksaklık olup olmadığını, eltn
de bır baston bu:ur::up bulunmadığını 
sordu, şahit ise P.ıvlo!un zinde bir a
dam olduğunu b<.ston taştmadığını, 
battfı son defa gelişınde 4 - 5 kılo
luk bir meyva paketini çırağın taşı

masına dahi milsaadı etmeyip kendı
sının gi:>türduğunü söyledi ve Rusça
yı da nereden blldiğı hakkındaki bir 
suale, ailesinin aslen İzmitli olup bf
l!ihare Kırıma gittiklerini, kendisinin 
orada dünyaya geldiğini, bunun için 
Rusçayı bildiğini, Pavlofun yanında 
gördüğü kadnıtn şlşmanca, ortadan 
biraz kısa boylu, beyaz ve gözluklil 
olduğunu bildlI'di, 

Saat 17 ye gc;mısti. Mahkeme 15 
dakikalık tatıl lmrarı verdi ve celse 
tekrar açıldığı zaman şahit Selfımi 
Vardar salona alındı. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

SA.RK CEPHESi· 
~ Baştarafı 1 incide 

Berlln 29 (A,A.) - Alman orduları 
başkumandanlığının tebliği: 
Kaıadenizde ve Azak denizinde ı'iov 

yet hman tesislerine ve gemile ... :'le 
karşı tesırli hava hücumları yııpılınlŞ

tır. l ofu cephesinin merkez kesimin
de düşman hır kaç yerde tesirsiz hü
cumlarına devam etmiştir. Şimal ke
siminde mevzii Alman taarruzları ve 
keşif teşebbüsleri muvııffakıyetle 7a
pılmıştır. Bir Alman piyade tüme
ninin düşmana ait blr köprü başını iş
ıali esnasında, düşman 1400 den faz
la telefat vermiştir. 

Almanya 1942 Baha· 
rına Nasll Girdi? 
~ Baştarafı l inc:de 

man askeri ve iktısadi genelkur
mayları, harp sanayünin ihtiyacı 
nı karşdamak hususunda, bera -
ber çalışıyor ve bilhassa usta işçi
lerin fabrikalarda çalışmalarına 
müsaade ediliyordu. Bu suretle I 
ordunun ve harp sanayiinin ih
tiyacı elbirliğiyle karşılanıyor. ı 
işçi sıkıntısı da çekilmiyordu. 1 

* * * Fakat 1941 haziranında başla-
yan Sovyet harbi bütün bu 

Az.iZ Şehı'tlerı·m·ız·ı planlan altüst ediverdi. Çünkü 
şark harbi evvela Alman ordusu-

Anmak ı~ •ın na büyük kayıplara mal oldu. Sov 
3' yet harbi başlayıncaya kadar Al 
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vesatr kumaşlı:rla ÇAMAŞIRDA 
ÇAPA MARKALI 

K A L 
Pirina sabununu tercihan 

kuliamruz. 

BEYAZ SABUN YERiNE EMNI· 
YETLE KULLANABILECEGI· 

NIZ YEGANE PiRiNA 
SABUNUDUR. 

roptan satış yeri: htanbul Hasır 
İskelesi, Ftrın ııokıık. No. 24 , _______ , 

i HT i RA ILANI 
"Demir süngerinln lup'lar haline 

tahvili için usul,, hııkkında alınmış o
lan 18.11.1936 günlü ve 2198 sayılı 

t!fl" Baştarafı 1 incide manyanın bütün kayıpları 200 
ler abideye çelenkler koyacaklar bin kişiyi geçmiyordu. Halbuki 
dır. Vilayet, kaza ve nahiye he- şark cephesinin ilk yedi haftasın ihtira beratı bu defa mevkii fiile kon. 

,_ ' 
" GÖZEN .. in 
4 Kokulu Lusyonu 

Yassı fişe 

SEV BENi 
HÜLYA 
ESMER 
O Y A 

İz bırakan, gönlü ~ek4!n 4 
koku GÖZEN Büyük posta·. 

hane No.5 Tel: 41378 ltriyat 

SİNAN ABİDES İ 
Milli Müsabakaya Konuldu 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden 
1 - Ankarada Sağlık meydanında Atatürk bulvarınm ortasında a

ğaçhğm başlangıcı o1an korulu parçada büyük Türk Mimarı Sinan için 
yapılacak Abide Türk heykeltraşlarf arasında müsabakaya konulrnu&tur. 

2 - Abidenin jüri tarafından tahmin edilen maliyet fiyatı 30 - 35 
bin liradır. 

3 - Abidenin kaide ile beraber zeminden irtifaı azamı beş metre o
lacaktır. Figürün lrtffaını tesblt eylemek heykcltrnşm tensibine bırakıl
mtştır. Yalnız kıyııfetin kostüm tarihimize uygun olmaın şartbr, 

4 - Müsabaka kin hazırlanacak maketler asgari 75 santimetre fr
tit'aında olacak \'e maketlerde kaide zemini bahçe tertibatiyle yükseltil
mis bulunacaktır. 

5 - Müsabaka neticesinde birinci gelen maket sahibine 500 lirıı. ve
rilecektir. (Bu para inşaat sırumda ihale bedeline mah~up edilecektir. 
İkinci mük~fat 300, ü~üncü mükAfat 100 liradır. 

6 - Müsabakaya iştirak edı>cek heykeltraşlar, p!An, fotograf ve lü
rumlu izahatı akadt>m! idaresinden alabileceklerdir. 

7 - Müsabak.ı müddeti üç ay olup maketlerin 9 Temmuz 1942 ak-
c:amma kadar ııi<,ıdemiyp teslim edilmis olması lAnmdtr (4496) 

Şahit Selı'ımi Vardar, 335 doğumlu
dur, İstanbul Yilksc!: lktısat ve tica
ret mektebinde talebedir. Abdurrah
manı ve onun vas!tı..siyle de Suleyma
nı tanıyor, Söyl~diğıne gôre Abdur
rahmanla 940 senesinde yuksek talebe 
yurdunda arkadaş olmuştur. Bir mud. 
det sonra, kendisi oradan ayrılmış, 
bır pansiyona çıkmı~tır. Abdurrah
man da Halk Pn~tis. yurduna taşın
mı~tır. Bır gUıı yoldıı Abdurrahmana 
tcsaduf etmış, Abch.ırrahman kendisi
ne, beraber bir ev tutmalıırrnı teklı! 
etmiştir. Bir pansiyoıı tutmuşlar, ta
şınmışlar, bir mlıddet sonra da, Ab
durralunanın memleketinden gelece
ğ ni söylediği Ömer, elinde bir bavul
la çıka gelmiş ve iki odalı evlerinden 
mürekkep dairedeki Abdurrahmanın 
odasına yerleşmiş ve bomba patlayın
caya kadar, yani 11 ay veya .. bir sene 
odada misafir kalmıştır. Omer 15 
Kiınunsanidc sömestr tatilinden isti
f de ederek İzmlre gidip der~e çnlı
~cağını söylemiş ve hakikaten orta
dan kaybolmuştur. Ondan sonra Şu
b t ayında inf11Ak ht>dlscsi vuku bul
muştur. 

yetlerinden başka Büyük Millet da Alman kayıpları 400,000 1 bul 
Meclisi, Başvekalet, ordu, C. H. muştu. 1941 il.kkanununda Mos -
Genel Merkezi adına da birer çe- kova taarruzunun arüesinde Hit 
lenk konacaktır. Bu sırada bir ler kendi kayıpları hakkında şu 
hava filomuz şehitlik üzerinde u- rakamlan vermişti: 162,314 ölü, 
çuş yaparak merasime iştirak e- 571,767 yaralı, 33,324 kayıp; ye -

mak üzere ahere de\Tüferağ veya icar 
edileceğinden talip olanların Galata
da, İktısat hanında, Robert Ferri'ye 
müracaatları il~n olunur. 

Mağaza ve depoları , ______ ,, __ , 
,_ SERMAYEDARLARA 

deceklcrdir. Çelenklerin koruna ktın 767,400. FLORYA 
İstanbul civarında. arazisi münblt 

ve fclnde memba suyu olan bir çiftlik 
işletilmesi için sermayedar ortak a
ı-anmaktadır. Posh kutusu 393, tele
fon: 21821 

Reısin sorduğu bir suale, Süleymanı 
Ömer -.; e Abdurrthmanın odasında 
ta11tdığmı sôyliyen şehit Selami. Ab
durrahmanın yalnn bir defa Suley. 
manla beraber votka iı;t!klc.rini bıl
dırdi Ömer "e Abdurrahmanın bil
hass~ ecnebilerle görüşüp gi:>ruşmedi. 
ğl hakkındaki suale şahit Selami men
fi ce\ ap verdi. Yalrıız Abdurrahmanın 
Ömeıle konuşmalarındırn knmUnizme 
meyyal olduklarını anladığtnı. fakat 
Abdurrahmanm iltri metotlarla ko
mUnizmden bahsetr.ıediğlnl, ancak bir 
telkin neticesi bu fikr< saplandığı ka
naatinde olduğunu anlattı. 

Abdurrahmanm avukatı 15ahlde bazı 
sualler sordurdu. Selamı verdiği ce
vapta Abdurrahm&ntn yalan sbyledl
ğlni duymadığını, ayyaşlık eltlgıni 
gormcdlgınl, yalnız bir defa, o da SU
lcyman istanbula gcldığı zaman ıki 
kadeh votka içtiğine sahit oldugunu 
' yasi iktrsat ilmıne vukufu bulun
du~nu, Von Papen aleyhinde söz soy 
lemedığini. Abdurrahmanın a,abl ol
mamakla beraber yelnv miınakaşa e
derken yUksek sesle soz si:>ylediğıni 
ve bir defa dn, :Engels'ın bir kitabım 
okuduğundan kendisine bahscltığıni, 
komunizme meyyal olduğunu da giın
luk ajans haberleri üzerinde komu
n ilerin lehine tefsirlerde bulunmak
ta olduğundan anhıdlgını söyledi ve 
tnilddeiumumi muı:.~ ini Kemal Bora
nm bır sunlı üzrrinc de. Ömerin is
t.,nbuldan ayrıldı ki an 15 gün sonra 
Abdurrahmana bir rr.ektup gönderdi
ğıni bu mektupta bmerin kitap iste
dlğı 1 ve Abdurrahmana para gönderdi
gı yazdı bulundu~unu, me~dubun ne
reden geldiğini bilmediğini ilave etti. 
ömcrin bol pars harcıyan bir adam 
olmadığını, kıt kanaat geçindiğini, 
d ğer bir suale cevaben bildirdi. 

Kemal Bora tekrar söz. aldt: 
• - Hakikatte Ömer tarafından tz

mlrden bir mektup gönderilmemiştir. 
Ömer 1stanbuldan ayrılirken yazdığı 
bu mektubu Abdurrahmana bırakmış 
ve ondan Seliminin şüpheye düşmeme. 
6 c;in bu mektubun hilahare Selam'.ye 
ok.unmasınr Abdurrahmandan istemiş
bı .. 

~undan SDnra şahit Enver Baydnr·ın 
lf lesıne müracaat olundu 

Aslen Kırımlı olan ve 321 doğumlu 
bı 'unan ve 938 senesinde Turkıycye 
g ldığini soyllyen Enver Baydar, ma 
n~v Meh-met Gökçenin yanında çı
nl:lrk yapmaktadır. O da, Mehmet 
Gokçenin ifadesine uyan ifadeyi ver
d kten sonra Pavlofun martın birinci 
giınü en son defa dükkinlarıa gel-
1 !:ini söyledi. 

merasiminden sonra, sırasiyle or Bu rakamlara dayanarak ondan 
du, Ankara, üniversite, Bursa, sonraki kayıpları da bu nisbet i
Eskişehir, Kütahya, Bilecık, Bo- çinde hesap edersek Alman ordu 
zöyiik adına birer nutuk söy- sunun bugüne kadar en az 1 mil
lenecektir. Bir ihtiram mangası yon 500 bin asker kaybettiğine 
havaya ateş edecek ve merasıme hUkmedebiliriz. Alman istatistik 
son verilecektir. lerine göre Almanyada 1940 ders 

PLAJ ve 
GAZiNOSUNUN 
Mayıs İptidasından 

itibaren halk• •~ık bulundurula-
Davetli bulunan heyetlere öğ- senesi mektep mezunları miktarı 

le yemeği v<>rılecektir. Tertip he 550 bin, 1941 mezunları 530 bin, 
yeti bu seneki törenin diğer yıl- 1942 mezunları 525 bin kişidir. c•Ot ııın olunur. 
lardan daha geniş bir mahiyette Demek ki, bu asgari rakamlara ' _, 
yapılması için bütün hazırlıkları rağmen Almanya harp sahasında İstanbul Dördünciı icra memurlu
tamamlanmış bulunmaktadır. üç nesil erkek evladını bırakmış- ğundan: Galatada Bankalar cadde

:=::s tır. 
tır Bu sebeple de Pavlofu tanımak
tadır Pavlof dükkanına geldiği müd
det ;arfında ne baston kullanmış ve 
ne de topallamıştır. 

Pavlof, ııahidin bu ifadesine itiraz 
ettı. Kendisinin Taflan Iokantaı;ına 
hiç ıltmeaığınl sôyledl. 

Berber çırağının ifadesi 

Bu yaz Almanya, hudutların _ sinrte Fırıncı ve Ortaköyde Sinemacı 
dan uzaklarda çok müşkül şart - Ahmet Sekbana: 

lar içinde çetin bir harbe hazır - Türkiye 1:ı Bankasına, 26-3-941 ta-
lanmaktadır. İşgal edilen sahalar 
da da mühim kuvvetler bulun -
durmıya mecburdur. Bu sebeple 
ordusunun mevcudunu azami had 

rihli hülAsal hesabiyeye müsteniden 
ht'Sap bakiyyesi olarak borçlu bulun
duğunuz 675 Türk lira!ınm takip ta-

dine çıkarmak zorundadır. Bu ih lebi tarihinden itibaren % 5 faiz ve 
Son şahit olarak berber çıraiı Moiz tiyacı karşılamak ~çin Al~a1?-y~- % 10 avukatlık ÜC'ret! ve icra masraf

Uzeı•ın lfade!line miıracaat edildi. Mo- nın sekiz dokuz mılyon kışıyı sı- lariyle birlikte tahsili için haciz yo-
iz Uzel, yalnız Sıileymanla Kornilofu ı!.ı. altında bulunduracag~ını tah· 1 ilm 1 OSMANLI BANKASI 
tanıdıiınt soyllyerek, bildiklerini şöy w:ı liyle tak P ed ek üzere takJp ta e.. İ L A N 
le anlattı: min edebiliriz. binde bulunulmuş ve dairemizin 941/ Bahar bayramı münasebetiyle, 
"- B1r sabah, şeker bayramına bir Vaziyetteki bu değişiklik harp 2662 No. lu dosyastndan tarafınıza Osmanlı Bankasının Galata Merkezi 

iki gün kala, saat altı buçukta Kor- sanayii ile ordu arasındaki müva gönderilen ödeme emri adresinizin ile Yenieaml ve Beyoğlu Şubeleri, 
nilof dükkana geldi. Kalfaların dük- zenenin bozulmasına sebep ol - meçhul kaldığı şerhiyle iade edildiğin ı Mayıs, Cuma ve 2 Mayıs 1942, cu 
kanda olup olmadığını sordu 'yok., muştur. Ordu artık erlerini tek - mart.esi günleri kapalı bulunacaktır. 
dedim. Gitti. Az sonra Süleyman dük- rar sanayie iade edecek vaz~yet~.e den icra tetkik merciindce ödeme em-
kana geldi. Elinde bir paket içinde degv ildir. Şark cephesinde bır o- rinln 30 gün müddetle ilAnen tebli-

İstanbul Dördüncü icra memurluG"turalar vardı. Bunları dükkana bı- lüm kalım harbi ile meşgul olan ğine karar verilmi~tir. 
rakacağını söyledi. Kendisinin daha Alman genelkurmayı, artık ken - ğundan: 

b b İşbu ilan tarihinden itibaren 30 evvel çalıştığım Marsel er er sa dı"sı·ne cephede lazım olan erleri 1 Clh ı d y · k ğ 
f 1 k i • · b li d gun"' ı·çı'nde borcu bu··tun" faı·z ve mas- - ang r e enıyuva ı;o a ın-ionunda kal a ı ett gını ı yor um fabrı·kalara go··nderemez. Halbu -

k · b k da 7 No. da Salih Tekant'a. Peki dedim. Süleyman pa etı ıra - h d h bed raf ve sair teferrüatiyle birlikte öde-
tlktan Sonra' dükkandan rıkarken Kor ki bu harpte cep e e ar en t 

" cf k lık e he arkasın meniz, şayet borcun tamamına veya 2 - nebolu müftiısü Abdullah bi-nilof tekrar içeri &irdl. Süleymı;ın her n ere arşı c P . . 
d h l·ı·nde çalı .. an 14 ışçı bir kısmına veya alacaklının takibat raderi Çilahmet otlu Dava vekili ve Kornilofu traş cdeceğıni söyledi. Ben a arp sanay '! .ı· . 

kenclisinin dukkanda çalışmadığını, bl. ye ihtiyaç olduğu tesbıt ~ıln;ıış: 
naenaleyh ustalarımın bana kızacağını tir. Bu sebeple Almanyanm ışçı 
bl!dirdımse de, ısrar etti. Razı ol ihtiyacı ehemmiyet ve nezaket 
duır- Traş olurken, Kornilofla Sü- kazanmıştır. 
leyman ecnebi bir dille aralarında ko- Almanyanın 18 ile 48 yaş ara
nuştular. Kornilof traştan sonra Sü- sında 20,000,000 erkek nüfusu 
leyma!"la 20 kuruş verdl, O da bu pa- vardır. Şu halde harbin üçün~~ 
ranın 10 kuruşunu kasanın üzerine yılında Alman)'.~da i_ş9i .va:;ıyetı?ı 
bıraktı Diğer on kuruşu da kennisi şu rakamlarla olçebılirıı: 2_0 mıl-
aldı, Kornilof dükkandan ayrıldık•an l 
bir mUddct sonra da Süleyman usıu- yon müstahsıl unsurun 9 ~1 yonu 
ralarını topladı. Ve diıkkandan çı-:Ctı, silah altındadır. 1,500,000 ı cephe 
· ı lerde ölmüştür. Yani şark cephe gıtt ... l 
Süleyman Moizin ifadesine itiraz sinde harp başladığındanberi A -

etti. Kendisinin Kornllofla yabancı manya mustahsil işçi unsurunun 
bir dille konuşmadıfı, bilakis türkçe yarısından istifade edememekte -
görüştüğünü, Kornilofun kendisinın dir. 
Abdurrahmanla Sultanahmette bulu- Almanya bu eksiği~i kapat~ak 
şup buluşmryacaklıırı hakkındaki su- için esirlerden ve muttefıklerın -
aline yine tiırkçe "evet., dediğini, den istifade etmek yolunu bul -
ayrıca Hoiıin sıcak su getirmek il- 1 k tıe d 
zere mutbaha gittiği zaman Kornilofa muştur. Diğ~r . meı:ı e e r :n 
bavulda kalmış olan eski Sırp komü- getirtilen işçılerın mıktan ~ mıl
nistlerine ait vesikayı verdiğini :ıöy- yon çalıştırılan esirlerın mıktarl 
ledi. da İ,500,000 tahmin c.dilmvekte.: 

Molz, kendisinin ne aptal ne de deli dir. Arada kalan isçi boşlugu yu
olduğunu söyledi ve Süleymanla Kor- zünden Alınan ha~rp satıdyii is -
ni!ofun bir yabancı dıllc konuştukta- tihsalatı % 15-30 nisbetinde azal 
rmda ısra retti. Kornilof şahidin ıfa.. mıştır. * * * 
desini reddetti. a u rakamların ifade ettiği ha 

Hakim, şahitlerin bittiğini söyledi. kikat şudur: 
Ve' bundan evvel Pavlofun söz alm .. !< Almanya 1942 ilkbaharına gi -
isted flne işaret ederek, ne soyliye- b 1 
cekse söylemesini bildirdi. rerken geçen sendere nis et e 

Pavlof yine kendıslnc söz verilme- daha sıkışık bir vazıyctlüdır. Şark 
dıiınden ı;ıkayet elti, Süleyman ve cephesinde kışın pek çok insan ve 
Abdurrnhmana 2,5 saat kaı:lar sürebi- malzeme kaybelmL5tir. Garp cep 
lecek ııualcr tevcih etmek jstediği,1i hesinde İngiliz hava taarruzları 
sôyledi. Hakim saatin 21 olduğu.ıu, Alman sanayiine d:ırbe!er vurma 
mesai saatinin gec;miş bulunduğun\! ya baslamıştır. 
bildirerek fstanbulda ngelen sahitletin Bu 'rakamlara bakarak Hıtle -
masrafları için kendilerine verllm~si rin bu defa niçin nutkunda şark 
Uizım gelen paranın karar altına alın- cephesinde taarruza geç_~~e~i ha~ 
dığını bildirmiş ve mahkemeyi yaun 1 l -

icrasına dair bir itir&zmız varsa yine eski şeriye kAtibi Osman Tekan'a. 
bu müddet zar!mda bildirmeniz, iti- Tilrkiye 1~ Bankasına, 21 Haziran 
raz etmedi~nil takdirde ayni müd- 938 tarihli ve 22-9-938 vadeli bir ktta 
det içinde mal beyantnda bulunmanız, senetle borçlu bulunduğunuz 300 ll
bulunmazsanı:ı: hapısle tazyik edilece- ranın 24.4.941 tarihine kadar işlemiş 
ğiniz ve hakikat~ muhali! beyanda 39 lira .faiziyle ki ceman 339 liranın 
bulunduğunuz taıcdirde hapisle ceza- takip talebi tarihinden itibaren % 5 

landırılacağı:n.ı.z, Odeme emri maka- faiz, % 10 avukatlık ücreti ve icra 
mına kaim olmak üzere ilanen tebliğ masrafiyle bir1Llt1e tahsili için haciz 

olunur. (2170) yoliyle takip edilmek suretiyle takip 

Kartal Tapu ılcil m11hafıslrtından: Kartal
da Savaklar mtvkund& lı:lin tarafları Emın 
Ef. ve fıçıcı o.tullan Seyit Ahmet o.tullatı ve 
yol ile mahdut nki l doniim milctarıııd•ki tar 
la tarihı atikle Kürt oilu Tablln iizeıinde iken 
vefatıyla karısı AYtc ~c oırulları Rem1i ve Hu 
iQ iyı ve Remsinın cU: velatıylc karı11 Şillırıye 
kıu Fahriye ve oilu Tahıiııı ve Hulü'1nut uc 
oimuiyle lıanoı Memnune Ye otlu hmail Fu
at ve kuçuk otlu Mehmet Emın ve kızı Mes
nıreyi ttrk ettifi tasdıkli ilmUhaberle ınUb . 
re• Yeraaet aenedne mUateııidcn tapuya te~cllı 
talep edilen bu ıayriınenlı:ulün muri•lr.ri nl . 
rn•nı olan Mart 2115 tarih ve 4 aıra No. Ju 
tapu kaydının ısıs aayılı kanun mucibince 
mabeyin aenedıyle ve aair auretıe aatılmak ıu 
retıyle bu vcsailıi tan.rr11fiyenin kıymeti bu· 
lıukiy .. inln kaybetmiı bir vesaikten olup oı. 
madıfı mahallen ıuarrufları tevıik ettirıl•nek 
llrere ilin tarihinden iıibarcn ıs ıcun ıonra 
mahallınde tabkilıat icra kıhnacatından b11 
aayrimenkul Uıerindc bir taaarrul iddıuında 
i>ulunanlar mevcut oldufu takdirde veuikt.. . 
riyıe bırllkte tahkikat ıününden eYvel Kartal 
Tapu ıiciı Muhafııhfının ve tahkikat ırünü 
mahalline ıidilecek memura mUrac11tları al'n 
olunur _ 

talebinde bulunulmuıı ve dairemizin 
941-2664 No. lu oosyasmdan tarafmı
za gönderilen ödeme emirleri adresle

rinizin meçhul kaldığı şerhiyle iade 
edildiginden icra tetkik merciince ö
deme emrinin 30 gün müddetle ilanen 
tebliğine karar ver.ilmi~ir. 

İşbu ilan tarihioden itibaren 30 gün 
ıçinde borcu bütün faiz ve masraf ve 
sair teferrüatiyle bırlıkte ödemeniz, 
§ayet borcun tamamına veya bir kıs
mına veya alaca.ldınln takibat icrası

na dair bir itirazınız varsa yine bu 
müddet zarfında bildirmeniz, itiraz 
etmediğiniz takdırde aynJ müddet i

çinde mal beyanmcla bulunmanız, bu-

lstanhul hinci tcra 
1141/ı402 

memurlu;'!uııd;ın lunmazsaruz hapisle tazyik edileceği

Çarııkapıda, ijll•eylnağa mıhıllnlnı!e, Ca. 
mi •o katında 1 O No. ha netle iken, h llen İka· 
mrıaihı mechul olan ren,ber Ha11na: 

Dairemizin Hı/1402 aayıh doı.ıruiyle Ali 
Memduh Ucfuna (lOO> Qç .ırD• lira !tauna 
borçlu Safıyenin ıiıe kıralad>ft haneli bedeh 
icarı memuriyetimiıce hacredilmlıtl. 'l'ahtı 
ltacse alınan bedeli icırın tarafınızdan tedi.ıre 
edilmeınul llıerine, 11.10.941 tarihinde ıo 
.ıdet ııkele kllui hacıedilmlıti. Buıiine lı:a· 
dar paranın idemi tediyesi Uaerine, mahcus 
kalaalınn para.ıra çenllıncal cbetlne cidllece
iinden. meıkQr hacze karıı bir diye~efniz 
vana, icra hUlmliliniıı 4.4.942 tarihli kara-

niz ve hakikate muhalif bey nda lfu-

lundugunuz takdırde hapisle cezalan

dırılaca&ınız ödeme emri makamına 
kaim olına kilzere 11Accn tebliğ olu
nur. (2171) 

iHTiRA 1LAN1 

Enverden sonra şahit Ahmet Kaya-
sabah saat 9,30 za talik etmiştir. kında bir şey söy eme<; ıgını ve nı 

çin milletine yeru zaferler v~~d.et 
mediğini daha kolay anlıyabılırız. 

rına tevfikan ( 20) ıtUn sarfrnda bildirilmek 
il&ere keyfiyet icra .,. iflh kanununun 1 OS cll 
madduine tevfikan illnen tcblil olunur. 

•• Tek ıekilde mermi., hakkında a
lınmtş olan 13.4.1936 günlü ve 2083 
sayılı ihtira beratı bu defa mevkü 
fiile korunak üzere ahere devrll.ferat 
veya icar edilecellnden talip olanla
rın Galata'da İktısat hanında Robert 
Ferri'ye müracaatları llln olunur. 

lar davet edildi. Ken<'isinin Taksim:\e ZAYI - Valide batı un1toryoıu ve Pre
vıntrlomun yol inıaatı için defterdarlık verne 

Tnflan lokanbsim isldtmekte oldu- alne teminat oiarılı: yatırmıı oldufum ı,ıı!ıda 
~ nu ve kinunusanlden şubatm 22 si- ya~rlı tarıh. v:e numarah makbuıbn'! nyi 
gu • ·• ·· d b' d 'kk• ~ttım. Yenisını çıkıracafımdan eskıaının hlik 
ne kadar iki uç gun e ır u anına mD yoktur. 
Pavlofun reldiğini söyledi. Tarıh 

Ahmet Kayalara göre Pavlof, her i~~! :::~ 
7tme!i beğenmiyen, garsonlara çıkı- ao/5 /1940 
' "n bir adam olduğ~ndan kendisi onıı 
h .ımct etmek mecburiyetinde kalmıs-

No. Lira 
360Ul/73Sı 123 00 mDıeahhlt 
360881 /7881 ı ı.e 50 Kırlo Pr•ı:• 
36l326/11326 ~4 00 

285 50 

-,_t DROLlK PRES SATIN ALINACAK 

Elinde yeni veya kullanılmış idrolik yağ presi .bulunup 
ta satmak isteyenlerin !stanbul Tütün Gümrü~;l Kemerli so
kağı No. 21 de Nazif Özarca'ya müracaatı. Telefon: 24197 

... 

KAYIP: Fatlhttn aldıfım nüfuı cOıdanım 
ile yine Fatih 11kerlik ıubuindtn aldıiım 
ıtrhiı te~kertml, tramvay pasoaunu hybutlm 
Yenilerini çıiıaraulımdan etkilerinin hil~mil 
yoktur. 1329 doiumlu Muaula Hicri Yucel 

Sermayeli · 
Kantin idarecisi Aranıyor 

Anadolud.ı 500 ila 700 işçisi olan ve bir iki sene devam edebilecek 
bir inşaat mahalJınde kendi hesabına öğleyin ve nk~am ye..-neklerl ve

rebilecek ve bir kantin kurabilecek sermayeli kimselere acele ihtiyaç 
vardır. Taliplerin her gün 17 den sonra Galatada Btiyük Tünel Ha
nmda 6 numara.va milracaatlıırı, 

İŞÇİ ARANIYOR 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

lıletmeleri Umum Müdürlüğünden , 
İşletmelerimiz Şi~li tamirhanesi için imtihanla göstereceği llyakata 

aöre saatte 35 kuruşı:: kadar ücret verilmek suretiyle 6 tornacı, 3 bobinör 
3 elektrikçi, 8 elektrik tesvlyeclsine ve yine imtihanda gösterecdi liya
kate göre saatte 15 kuru~a kadar ücret verilmek suretiyle 10 .slllciye 
ihtiyaç vardır. 

Askerlikle alfıkası olmıyan isteklilerin nUfus hüviyet ctlzd3nı, hOmil• 
hal kağıdt. 4 adet vesika fotogrnfı ve şimdiye kadar çalışmış oldukları 
milesseselerden alınmış iyi hizmet vesikaları ile birlikte 4-5-942 tarihine 
kadar saat 14 U:n 17 ye kadar idarenin Metro - Han zemin katmdnki 
Zat işleri ve sicil müdurlüğüne müracaatları lüzumu bildirilir, (4983) 

Kadıköy ve Üsküdar kazaları belediye hudutları dahilinde toplanan 
çöplerin, Üsküdar çöp iskelesinden mavnalarla altnarak denize dökülmesi 
işi Mayıs 942 gayesine kadar devam edecek müddet için açık eksiltmeye 
konulmuştur Tahmin bedeli beher gün için 50 lira ve ilk teminatı 90 li
radır. Şartn~me zabıt ve muamelat müdürHlltü kaleminde görülebilir. 
İhale 7-5-942 Per~embe günü saat 14 te Daımt Encür.ıende yapılaeaktır. 
Taliplerin ilk temmat makbuz veya mektupları ve 942 yılma ait Ticaret 
odaı:ı vesikalariyle ihale günu muayyen saatte Deimi Encümende bulun-
maları. (4813) 

ANKARA VALILIGINDEN 
1 - Ankara Cihan palas oteli kıırş~mda husus! idareye ait hal ve 

mağaza inşaatının ihalesi 11/5/942 tarihıne rastlıyan Pazartesi günü saat 
15 de Vilayet Daimi Encümeninde yapılma küzer kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmu~tur. 

2 - Keşif bedelı (98209) lira (67) kuruş ve muvakkat teminatı 
(6160) lira (48) kuru5tur. 

3 - İsteklllPrirı tek.lif mektuplarını teminat mektup veya makbuz
lariyle Ticaret Odası vesikalarını ve ihale gününden en az (3) ıiin evvel 
Villyete istida ile müracaat ederek bu iş için alacakları fenn! ehliyet 
vesikalarml hılmile:rı yukarıda adı geçen gilnde saat 14 de kadar Dalml 
Encümen Reisliğine vermeleri. 

4 - Bu ise ait keşif ve şartnameyi her gün Nafia M!.ldürlüğilnde gö-
rebilecekleri. (2P!'i0) (4883) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
İlAn No. su 165 

137 No. lu lllna ektir. 
Kepek perakende fiyatına nakliye bakımından uzak semtler için bir 

kuruş ilAvesl kabul edildiğinden Adalar, Kadıköy, Bakırköy, Beykoz, 
Sarıyer ve Sur h&rici semtlerde kepek perakende fiyatının 9,5 kunııs 
olduğu ilAn olunur. (5040) 

Belediye Sular idaresinden 
1 - İdaremizce ııan madenden 675 adet muhtelif kuturda nümuncsl 

bi boru bileziği döktilrülecektir. 
2 - Sarı maden hıırdac:ı idarece verilecektir. 
3 - Dokülecek bllezikler idarenin atelyeslnde işlenece~lnden yalnız 

'.iöküm için fiyat verilecektir. 
4 - Bilezik nilmuneleri idaremiz levazım dairesinde her gün görü

lebilir. 
5 - Bu dl>kilm l~lnl üzerine almak istiyenlerin 5 Mayıs 942 Sah gü

nü saat 12 ye kadar bir mektupla fiyatlarını Taksim Sıraservilerdeki i-
dare merkezinde mu amelAt dairesine aöndermelerl. ( 4978) 

Devlet Limanları lıletme Umum Müdürlüğünden 
Mevcut yeni buhar kaı:ıuıı için muhtelif evsaf ve eb'atta Valf satın 

q lına caktır 
Eller~de haztr malı mevcut olanlarm ve fazla izahat almak isteyen

lerin 6 5 942 tanhine kadar Umum müdürlük Levazım e-ubeslne milracaat 
etmelerl · illln olıJnur. (5024) 

Sahip ve nçşrlyat müdürü: Halil L~tfi Dördüncü. 
r.u e tedlik ve nf''!Tİvat T f. ~ T AN mathrıaıu 


