
fTAn mOndeT"eCatmdan mesulivet kabul edilmez.. 

Suikast davasına dün de devam edildi 

Pavlof komünist partisin,
den olmadığını söyledi 

Souyet çetecileri bir bıukm untuıftda 

Akdeniz 
Hikinıiv~ti 

----w 
haJya sonuna fıadat' 
Almanya yamnda 
s1111asmağa meclJurdur 

Alman - Rus harbi 
----*·----

Sovyetler 
'' Burok,, u 
aimamışlar 

Ankara, 30 ( Telefonla ) - Suikast 
davasının muhakemesine bugiln de An
kara ağır ceza mahkemesinde devam 
edildi. Dinleyici sıralan evvelki celse
lerdekine nazaran daha az dolu idi. 

Ön sıralarda Tas Ajansı mUmessille
rine ayrılan yerlerde Moskovadan mah
keme safhalannı takip için sureti mah
susada gelen hukuk mütehassısı göze 
çarpıyordu. 

Sabri Yoldaşın reisl!ği altında ua Re
şat Bayram ve Cemil Alonbükeden mn
teşekkll ağır ceza heyeti ve Ankara ciim
huriyet mOddeiumumisi Cemil Altayla 
baş muavin Kemal Bora saat 9,45 te 
yerlerini aldılar. 
Kısa fasılalarla da maznunlardan Ab

durrahman, Pavlof, Komilof ve berber 
Süleyman sıras!le salona alındılar. 

Müdafi avukat ve tercümanlar da gel
diler. 

Bu celsede maznunlardan Povlof, Ab
durrahman ve Süleymandan bazı şey
ler soracaktı. Reis maznunun suallerine 

SEVKET BİLGİN ----* Abdurrahmana ait olanlarla başlamasını 

Kırımda ı-ok şı.ddet- tercüman vasıtasile ihtar etii. 
Alıdenix durumundan bahseden ital- ~ PAVLOFUN SUALLERİ 

Yan gazeteleri. İngiliz donanmasının Ak- ı · h l 1 \..] Pavlof, maznunlara mahsus yerin 
denizdeki hakimiyetini büsbütiin kay- 1 mu ar~ le er o uu- ikinci sırasında ve sağda oturmakta idi. 
l.ettiğini, müttefiklere aft kon\'oylann d 1 Fakat tercüman tarafından yüzü görül-
•rtılt Orta Akdenizden ~et;meğe cesaret j!;U 8 ya an m1Ş memektc idi. Yerini değiştirmesi lflzım 
edemediklerini, bu yiizden An~losak- --*- geldi. Pavlof. bastonuna dayanarak aya-
ııonlann Hind denizinde zaten cok tchli- ğa kalktı, Süleyman ve Abdurrahmanla 
keli olan vaziyetlerinin bir kat daha Almanlar tayyarele• bir hizaya gelmemek için öne oturmak 
~rlaştığmı iddia ediyorlar. Fakat diin- rinln merJıez JıeSi• ist(!mcdi. Arka sırada sol tarafa, Kotnl-
Janın bu mevzu etrllfındnki tcrcddiifJe- }ofun yanına geçti ve suallerini şöylece 
rini yok etmek için. f talvanın neden tıa- minde bÜl)Ülı net2ceıer sıraladı : 
li Ubya ile ikmal işlerini kolayca yan- alOJı~ını söylÜ'10Plar 1 - 3 mart tarihli ifadesinde Abdiır-
llıağa muvaffak olamadığını. neden Si- Berlin, 30 (A.A) - limen gölünün rahman. Süleymanın ve Ömerin Anka-
c:Oyanın komşu kapısı sayılan Malta batısında Burok şehrinin kızıllar tara- raya yerleşmesi sebebini bilmediğini 
ldasmda bir avuç mildafiin hal,kıııdım fından zaptedildiği hakkında Anglo sö:vledi; 4 mart tarihli ifadesinde bu se-
1e1emedifini, n8911 olup ta 200 hin nii- Sakson kaynaklarından verilen haber bebi bildiğini söyledi. Bu tenakusu izah 

Bomba patlayınca Pav
lof Süleymanın Anka

radan dönmesini istemiş 
Tcıwa,.eln bW hedefe hüeum eürJıın 

ATES YACMURU! 
man da Paolofa Jıomünlst gllll değU, lllr Rus gllll +---

lıarelıet etınefıle itham eylediler iki taraf ta se-
• 

birler üzer·ne 
ateş ve ölüm 
saçıyorlar 

-*
JngUfzler maldellf 
alımlar yaptdar. Bir 
İngUlz şehri çofı fld· 
detll hücuma af)radı 
Berlin, 30 (A.A) - tngiliz hava kuv-

vetleri dün gece Almanyaya hiç hllcum 
yapmamışlardır. Batıda işgal lıltmdaki 
arazide ve Alman kıyılarında gece hU
cum eden iki d~ bomba 'açalı dG
§ÜrillmUştUr. 

Londra, 30 (A.A) - Bava Naznhtı 
bildiriyor: 

fa..,111 kilelik bir adamn koskoca ltalvan tekzip edilmiştir. Kırımda üç günden etsin. 
ordulanna -ve donanma!llna kafa tuttu- beri çok şiddetli muharebeler olduğuna ( Bu sırada Abdurrahmanın avukatı 

1 
Jrcmdlof ,,. Pamof ~ ~ ff"P eerimrbn 

iunu iyzah edemiyorlar. dair aynı kaynaklar tarafından verilen Rus maznunların b:rbirile mütemadiyen mnı.nunlara ihtarda bulundu. ) desinde Süleymanın temasta bulundu~ 
~er bu mUdafaanm bir mucize oldu- haberler yalanlanmaktadır. konuştuklarının tesbitini rica etti. Reis 2 - Abdurrahman 3 mart tarihli ifa- Uç Rustan ancak TUrkçe bilen Rusla 

iunu söylemek istiyorlarsa. kimse siip- (Sonu Sayfa 3, Sütün 2 de) - - - ( Sonu Sahife 4, Siitun 1 de ) 

Diln öğleden aonra DOnkerk havuzla. 
nna bomba tayyarelerimiz hücum etmlt 
ve bunlan avcılar desteklemiştir. tkl 

(Sonu Sayfa 3. Sütün Z tle) 

lae edeme-z 1d bu mucizeyi her şeyden Ek k k ti d w d 1 ------------------------
f!Vel rilrefli ve ahl(an İn,-iliz a?emiciJeri Mu··nt.orı·ı sulh?. ..m~ ar arının agı 1 ması K 1 A h . l d Yaratmışlardır. İngiliz donanma~mm , , - _______ __...,..,. -------- iZi ay UmUml eyetı top an 1 

1-skm olmMRvdı, ftalvan donanması * B f k • d ~==~ae~etalHni0denPmcktence- 1 1 l e u se er 1 agV ıtma i leri 
1'-f<>H- ,..1 11 mi.ida(aa \a.,ıtalm'Ull fıll\'8-1 ta ya şayı- ş 

;nh~:.::e!~.::eı::a~:~~:.::;:d'~~ ı·yı· bı·r yolda gı·tmed· 
/(ızıla yın dün.ya ölçü

sf nde hizmetleri şükran 
ve takdirlerle anıldı 

=·;;..~!: :-.:::h~::::·.:~ al arı yalan- ı 
'911!-er taraftan f talvan milletinin Orta 
Akden~ durumundan duvmalcta oMu- l 
ha endi"e1eri dağıtrıab ~ah1fhır. Zira f ''OT 
fndım konvovlan. ltalyanm kalbi sayı- T • • • 

Bllllassa ağ• lf~ler mü ,ııuaı çelıtlJer • Elımelı· 
fere llalıla 11e mu• ana fıcıtdması dewım ediyor 

lan bu snlardan her istedikleri zaman 
re.-tikce, lta1van erkin Jrendi dnnımma
lonnm varltfmdan hrılc:lri1,. siinhe et
lllelrl,.dirlcr. 

'Rillıııssa simdi Akdmi:alcki lıakimi-
)'etin her :zamandan ııiya,le hayati ehem
lrıi:vet ta<ndılı muhakkaktır. Runun 
L-indi1' ki Sinyor Virlini C.avda .. hir da
kika ftalya:vı' yok farzediniz. Akdeniz
ille İnı-ilterenin mutlak hMcimiyc•inden 
-.eı~r doiacallını ~öreceksiniz. • diyor. 

Mnlmrrir. İtalyanın cölnnesirti bek1e
)'enlcre cevap vermek i~ter ~ibi, ayni 
YazıS1nda, Almanya - ftalva arasındaki 
İlavamsmadan memnunlukla bahseden 
• FühreT • in SÖ71erini senet ittihaz ede
tek dünvamn en kuvvetli ve en zenıdn 
İki devletine karşı savaşan iki mihver 
devletinin neden avnlma7. hir birlik t~
~1 ettiklt>rini anlahyor. ihtimal ki bu 
lahrlar, ltalvanın ikinci planda kalma
"1lını ve dünvanm mukadderatım i1ri
lendiren her ~eselede Almanya kadar 
IÖz 58hibi olduğunu belirtmek i<:in ya-

fSonu Sahife 2. Sütun 6 da) 

-·Son zafere kadar 
• harhetmek azmın-

d~yiz diyorlar 
-*Demolırasl • Yahadllllı 

Bolşeullılllı lllrllği 
it al yanların 
elledi düsmam! 

Dün sabah belediye reisi B. Reşad 
Leblebicioğlu, vali muavini B. Nuri 
Atay ve iaşe mUdilrU B. Fahri belediye 
mıntakalarında ve ekmek kartı dagıtı
lan muhtelif merkezlerde tetkikat yap
mışlardır. Alsancak, Kemer, Basmaha
ne, İkiçeşmelik, Eşrefpa.şa ve merkez 
belediye mıntakasında ekmek kartı da
gıtan memurların faaliyetleri tetkik 
ed!lmiş, yapılan şildlyetler üzerinde 
ehemmiyetle durulmuştur. 

Üzerinde durulan şikayetlerden biri 
ağır işçilere ma.lısus ekmek kartı mev
cut olmamasıdır. Buna bir formül bu
lunmuş, ağır işçllerden benUz ekmek 
kartı a1mıyan1ara ağır işçi kartlarına 
muadil başka kartlar verilmişt!r. 

Bu defa ekmek kartı dagıtılması işle
rinin gösterilen hüsnUniyete rağmen iyi 
gitmediği ve bazı mıntakalarda halkın 
sızlanmasına seht!biyet verild'.ği görül-

(Sonu Sahife 2. Sütün 2 de) 

Roma, 30 (A.A) - İngiliz ve Ameri
kan Ajansları münferit sulh müzakere
lerinde bulunmak üzere ltalyanlann 
gayret sarfettikleri pyialannı yazıyor
lar Stefani Ajansı bununla alikadar ola
rak şu ciheti belirtirken bu şayialar mu
vaffakıyetsizliklerini böylece örtmeğe 
çalışan Britanya ve Amerikanın hakiki 
niyetlerini gizlemek için teşebbüs ettik- "".'~--------------
leri bir manevradır. Anglo - Saksonlann 
bunu anlamalan gerektir ki: İtalya ken-~~ 

(Sonu Sahire 2, Sütun 6 da) SON DAıtJKA 
••••••••••• 
Arınerikan filosu Mal· 
tanın müdafaasına 

iştirak ediyor 
----*·----

Alıdenlze lllr 
Amerllıan açalı 
11emlsl de qeldl 
Londra, 30 (A.A) - Akdenizde bu

lunduğu :reis Ruzvelt tarafından açığa 
vurulan Amerikan filosu Maltanm mU
dafaasına iştirak edecektir. 

lnarla dolasan aulh arzusu şay•alart resmi A;ana tarafından te'Jczip 
ediln 1tal11anın merkezi Romadan bir aörümlı 

Stokhilmden gelen haberlere göre 
Maltada müdafaa hissedilir şekilde art
mtf bulunuyor. Maltaya aynı zamanda 
Amerikadan mühim takviyeler gelın.iş
tir. Akdenizde bir Amerikan uçak gemi
sinin varlığı da anlaşılmaktadır. 
,..-~xır~~..o=ccı:ıcıcoı 
)"(.: 

1 cccıcı ı:ı c:ıec!' CI cıı:~cıcıccıcıcıcı cı cı c CICIC)CCCCICC 

Japonlarla harp 

* 

____ * ___ _ 
Ankara, 30 <A.A> - Kızılay umumt YENi BiR E~DtŞE !ıeyeti bugün yıllık toplantısını yapml§- n . 

tır. Kongre reisliğine Seyhan mebusu ----·*---
Hilmi Oran, ikinci reisliğe Bingöl meb-
usu Feridun Fikri, katipliklere de lspar- A vustralva da 
ta mebusu Kemal Turan ve Kütahya 
mebusu Sadri Erten seçildikten sonra .,.. d k 
wnumi rapor üzerinde konU§JDalara baş- 1\.8 agas ann 
lanmıştır. 

~z~AN ŞEVKlNıN vaziyetinden 
Bursa mebusu Osman pvki Uludağ 

dikkatle okuduğu raporda son yıhn faa- k k 
liyeti üzerinde tenkit edilecek hiç bir or uyor 
nokta bulamadığını ve kızılaym daima -*- temiz ellerde bulunduğunu görmekle if- --*-

Yağmur mev.sind tınar duyduğunu .söylemiş ve bundan CllHll'dcılıl .Japon 

Rirn•aııya
da durum 
fenalaştı 

nı sonra yapılan yardımlan birer birer tet- h- Jıetl-..a ı.ınıenema-
geldlğlnden .Japo arın kik ederek Türk kızılayınm dünya öl- ... -e C"r• u 

15
-

Rlndlstana saJdlPanu• çilsünde hizmetlerini şükranla anmış ve meJıle lleraller Auas· 
yaealıları umuluyor söderini umumi merkez heyetini tebrik traJya Jı1111vetlendl 
Çungking, 30 (A.A) - Dün akpm- ____ <So_n_u_Sah __ if_e_z_._s_u_tün_5_te_>_ Kambera, 30 (A.A) - Avustralya 

ki Çin tebliği: Binnanya cephesinde va- :11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111&: başvekili Kortin mümessiller meclisin
ziyetin vehimlettiğini gösteriyor. Min- EB •• 1 • • S deki izahatında müttefik kunetlere 
dal.ay - l..atYo demiryolunu kesmek için ~ uguh l\.'....Byıs§ karıı Pordarvin, Yeni Cine ve diier 
Çin kuvvetlerinin doğusunu dolqan Ja- E 5 yerlerde hareketleri sırasında Japonl .. 

csonu sahife 3. sutün 3 te) ~Bahar bavramı~ <Sonu sahife 3. sutihı 3 te\ 

s s ~{~~=}~~1"ftom~ 

BinncıRyadcı harp e'1-en Hint 

~""'--

~ Mefdepler ue HSmi ~ 
~ daireler llagiin w e 
~ yarın Jıapalı e 
S Bugiln, 1 mayıs bahar bayramıdır. E 
E Ötedenberi ldet olduğu üzere hal- 5 
E kımız bugün kırlarda ve mesireler- E e de eğlenecek, istirahat edecektir. e 
5 Rcsmt daireler ve okullar bugiln 5 
i ve yarın kapalıdır. Bu sebeple E 
§ umumt muvazeneden ve mulıase-E 
: bei hususiyeden maaş alan memur- 5 
E lann maaş ve tıeretleri dUn öden-E 
= miştir = 
~ Bu ~e İzrnirde bahann pek kısa e 
5 sUreceiti ve hemen yaz sıcaklarmm 5 
5 başhyacağı havaların gidişinden E 
! anlaşılmaktadır. Dün gölgede su-e 
E hunet derecesi sıfır Uzerinde 28 eti. 5 s derece 30 zu gösterince yaz mev- E 
E simine ırirlmis o1acalctır. ~ 
:W•MIM11111«ngagıt1tu911M1•1MH'Ml-"lllC 
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z siluhımı hazırladım 1. Ve bek
le · 1 •• 

Ar süvan1er bize pek ziyade yak-
la dı .. Onlıır da bizi gördüler!. En 
önde giden atlı atını durdurdu.. Arka-
sı gelen atlıları yanına çağırdı ... 

O.lcr herhalde bizden bahsediyor
lardı ... Çünkü önde giden atlı elini uza
tarak yenına çağırdığı atlılara bizim bu
lundwğ.muz yeri işnret etmişti. Ben bu-
nu bir surette seçmştim .. 

ba bunlar Memlük aüvarilerimiy
di'? .• Yoksa Türk atlılıın mı>.. 

bir türlü kestinneğe muvaffak 
dıınf .. 

rın Memlük olmaları ihtimali 
bana dnha kuvvetli gibi görünmüıtü .. 
Kavı fft)c.makla tutuşturmak için bir ha
reket yaptım.. Fakat yakmağa vakit 
Bulamadım. Çünkü atlarını dört nala 

kaldıuarak siivariler o sırada benim ya
nıma pek ziyade ynklaşmış bulunuyor
lardıa.-

Birden bire şaşırıp kaldım! Çünkü o 
dak:lbda önde ilerleyen atlıyı birden 
bire tanımıştım.! 

Sekm görllşUm beni yanıltmış olma
sın diye düşündüm! 

Fakat hayır!.. Çilnkü yanıma yaklaşır. 
yaklaşmaz abnı durduran süvari de an
zıs:m beni tanımışf.ı: ve sevindiğini aıı!a-
tan k, heyecanlı '&ir sesle haykırdr. 

- Koca Hızır!.. Bak görüyor nw.sun? 
Bu benim Elba.sanda dev ir
meye aldiğım askerin ta kendisidir! Adı 
ne idi onun?_ Hatırımda kaldığına göre 
"Galiba LGzar.i olacak! 

Soma bana döndü ve sözüne devam 
etti: 

- l"akat UlZarit sen burada ne arı
yorsu.? Yanında bulunan ve bizi görür 
görwu!ll: hemen yere yatan bu adam 
kim? 

Bea o dakikada ümitsiz, tehlikeli bir 
vaziyete düşmUş görünürken birden bire 
HıU1'9 rastlıyan bir adam gibi sevin
miştim. 

Ç1inlrli bana seslenen adam Tumaci 
BSŞl Sanca Mehmet beyin ta kendisi 
idi! O hiç değişmemişti! El.basanda. ba
ba kulesinde gördüğüm vakitki gibi 
dinç, Jıeşeli bulunuyordu... Yüzündeki 
çizgilerden taşan belirtiler bu umulmaz 
tesadiifün benim gibi onun da hoşuna 
gittiğini np açık anlatıyordu. 

Koca Hızır da onun yanında bulunu
yordu. Beni Turgut reise :tavsiye eden 
ihtiyar askeri de tanıdığım vakit sevin
cim bir kat daha artmıştı. Hemen yerde 
yataıs Çalık Kemale seslendim: 

- Ayağa kalk! .. Bu gelenler yabancı 
değil, bunlar bizim dostlanmızdır. Beni 
devşirmeye alan Turnacı Başı hazretle
riyle karşılaşmış bulunuyoruz! 

Çalılı:: Kemal yattığı yerden kalkarak 
Tumacı Başının huzurunda saygılı bir 
vaziyet almıştı. Ben arkadaşımı Mehmet 
beyle Koca Hızıra tanıtmak için de-
diın ki: 

- Bu benim acemi oğlanlar bölüğiln
dc arkadaşımdır! Adı Çalık Kemaldir. 
Dün bölüğilmilz buraya konmuştu. Mem. 
ilikler bozulduktan sonra herkesin yap
tığı gibi biz de bö1Uktcn ayrılıruştık. 
Şimdi b01üğUmilzU bir türlU bulamıyo
ruz!.. 

Sanca Mehmet bey kaşlarını çatarak 
yüzüme baktı. Sonra dedi ki: 

- Bu sizin yaptığınız çok fena bir iş! 
Böyle savaş yerinde, bir asker bölüğünü 
kaybedecek derecede uzaklara gitmez. .. 

Böyel yaptığınızdan ötürü zabitleriniz 
belki de sizi cezaya çarptırırlar. 

Yeniçeri yasasına göre kıtasından ay
rılan kaçaklar idam olunurlar. Sizin ta
lüniz çok parlakml§!... Hiç umulmadık 
bir zamanda Allah sizi benim karşıma 
çıkardı! 

Çabuk atlayınız bu yedekte getirdiği
miz atlara! .. Şimdl acemi oğlanlar bölll
ğü Halepte bulunuyor! 

Bizde oraya gidiyoruz! .. 

(( lepn e 

Şimdi biz her yeri arıyarnk sizin gibi 
asker kaçak]arını ve ordunun döküntü- ---------
!erini buJmnk vazifesiyle mükellef bulu- Kemerde Sürmeli soka[,rında 16 sayılı ele B''emizin malı" vazı· e. i 

ı kahvehane müsteciri Ali Ketencinin .; 
nu~~:

7

Sarıca Mehmet beyin başka bir kahvehanesinde stok şeker ve kahve bu- miz işleri ta afıfıi J10 1 O y .. Ü)'CJ' 
söz söylemesine vakit bırakmadım. Bir lunduğu ihbar edilın:ş, yapılan arama- Belediye meclisi dün akşam saat iyi başarılar başarmış ve şehrin iınarm-
soluktn hoş atlardan birisinin üzerine da bir buçuk çuval kahve ve ayni mik- 16,30 da bu içtima devresinin son top- da yardım etmiştir. Hepiniz bu dört se-
atladım. Çalık Kemal de benim gibi 1 tarda toz şekerle on kasa kesme şeker lantısını yapmıştır. nelik devrede hassasiyetle çalıştınız. 
yaptı. l ' -ımuş, bunlar musadere edilmiş ve Evvela Kültürparkn, İzmir Enternas- Şehrin imarı, sıhhi tesisatın iyileşmesi 

Meı-cid~bık sahrasındruı ayrıldık. Ve Ali Ketenci milli korunma müddei- yonal Fuarı ve turizm idaresinin bütçe ve şehrin temizliği hususunda elden ge-
sonsuz kırlarda atlarımızı dolu dizgin umumiliğine verilm:ştir. muvazene kararntımesine bir madde ila- len her şeyi tahsisatlamak suretiyle te-
sürerek Halep istikametine doğru ilerle- * ve edilmiştir. min eltiniz. Bunun neticesi olarak şclı-
mcğe koyulduk. Birinci Kordonda müskirat bayii ESKİ BELED1YE RE1S1N1N BüSTO rin ağaçlanması, kanalizasyon işleri iyi 

Ne uzun bir yol! .. Tam sekiz saatten Akü Muhiddin ile Fevzlpaşa bulvarında Bundruı sonra eski belediye reisi De- bir düzene girdi. Fuarımız her sene bir 
beri yolculuğumuz devam ediyordu. Bu- 1.05 sayıda b::ıkknl Şnkir oğlu Hüseyin nizli mebusu Dr. Behçet Uz'un lzmir kat daha tekamül gösterdi. lzmire ge-
na rağmen Halep hala görünmüş değil- ÖZkaya haklarında dükktınlarında be- şehrine ynplığı hizmetlere bir mukabele !enlerin gözüne çarpan tekfunül şehrimi
di. Mola yerlerinden hayvanlarımıza so- yannume haricinde şeker bulunduf!lı id- olmnk üzere bir büstün Kültürparkın zin daha çok güzelleşmesine yardım etli, 
luk aldırmak için yarım saatten fazla diasile adliyece takibata başlanmıştır. Loznn kapısı giriş kısmına konulması varldatımız arttı. 
kaldığımız. olmuyordu. - - hakkında evvelce teşekkül eden muhte- lzmir belediyesinin mali vaziyeti bu-

Nihayet akşam zamanına doğru ilerde Fazla iıa f ve elımeıı lit komisyonun hazırladığı r.:ıpor okun- gün mükemmel denecek bir haldedir. 
yüksek bir dağ göründü. Dağın üzerin- muştur. Bankada paras1 vardır. Borçlar öden-
de, kulelerin ve burçları gökyüzüne bi- aimtı İS~i'lVenler Meclls umumi heye1in rekzini tam bir miştir. İstikraz borcunu da he rsene öde-
lişıniş gibi duran gayet metin, büyük bir Çorakkapıda Mağaralı sokağında 1 O ittifakla kabul ettiği büst hakkında bir mekteyiz. Bu defa kabul ettiğiniz bütçe 
hisarın yükseldiğini farkcttim. Koca Hı- sayılı evde oturan Süleyman Dnrıcı çok aza söz almıştır. B. Haydar Arbal ile şehir işleri için çalışmak imkfinlarını 
zır bu görünen yerin Halep şehri oldu- kendisine ait ve biri arap, diğeri Türk inşa hususundaki proje ve formaliteler bahşetmiş oldunuz. Bütün bu mesaiıni-
ğunu bana bildirdi. hnfleriy)e ynzılı iki nüfu, hüviyet cüz- tamamlandıktan sonra bu işin tekrar zin bize daima yakın aiaka ve tezahürat-* daniyle iki ~kmek kartı almnğa teoeb- mecliste müzakeresini teklif etmiştir. larda buulnan p"rti tcşkilfitımıza ve kıy-

Acemi oğlanlar bölilğü, Halep şehri- büs · ettiği iddiasiyle tutularak adliyeye Dr. Mithat Orel söz alarak Dr. Behçet metli valimiz Fuad Tuksala, matbuat 
nin içinde merci denilen bir meydanda, verilmiştir. Uzun otuz senelik arkadaşı olduğunu, erkanına, bütün vekillerimize, mebusln
büyülc bir binaya yerleşmişti. Burası bir * Balcılar çinde Hüseyfo oğlu Kadri buna rağmen büstünün dikilme.sine şah- rımıza teşekkür ctmeği bir vecibe bili
saray kadar büyük ve bir kale gibi metin Armutluya götümıek üzere Anafartalar sen taraftar olmadığını, fakat rekzine riın. Hepinize sıhat ve saadetler dile
görünüyordu. Binanın duvarlan, yalçın caddesinde Şerifin ve l lüseyinin fırınla- karar verildiğine göre büstUn belediye rim.> 
kayalar yontularak ve örülerek vücuda rındnn kart mukabilinde 20.5 kilo ek- dairesinin iç klsmına konulmasını teldi! B. HAYDAR ARBALIN 
getirilmişti. mek aldığı iddiasiyle tutulmuştur. etmiştir. MUKABELESİ 

- B t TM E D t -- Ktiğıt ihf·yacı Belediye reisi izahat vererek büstün Bu hitabeye B. Haydar Arbal muka-
------tt- t f d dikilmesi preruip olarak kabul edildiği- bele ederek demiştir ki: 

Ek k k ti e .~a lft a . . . 1 ni söylemiş, fakat yer ve proje üzerinde - Belediye meclisimiz Dr. Behçet Uz m e ar arın 1 n o~ a~a'!1 ~!ım:zdekı '!1atbaıı.cı ve tetkikat icap ettiği anlaşıldığına göre gibi kıymettar bir reisi takiben siz reisi

dağıdı 1 ması -------
(Bnştarnfı l inci Sahifede) 

milşlür. Bilhassa ekmek karlı bordro
sunda ağır işçi muamelelerini yaptıran 
vatandaşların karşllaştıkları müşkilat 
pek büyük olmuştur. 

Gerçi ticaret vekaıcti, ağır işçi kart
lıınnı hamil olanların sıkı kontrol al
bnda bulundurulmalarını, her türlü su
ilstimallcrin önüne geçilmesini verdiği 
emirle .istemiş bulunmaktadır. Bu iti
barlad.ır ki bazı ağır ~cıçilerin vaziyetle
rinin yeniden tetkikine lüzum görül
milşlür. Fakat işçiler knrt bordrosunda 
memurlann bnzı muamelelerile knrşılaş
mışlardır. Büro :şefi ağır işçilik vaziyeti
nin iaşe müdürlüğünce tasd:kine lüzum 
göstennlş ve bütün müracaat edenler 
iaşe mUdürlüğüne gönderilmiştir. Ek
mek kartlan işi tamamen kart bürosu
na verildiğinden iaşe müdürlüğü tasdik 
muamelesinin kart bürosunca yapılaca
ğını bildirerek müracaatlara cevap ver· 
memiştir. Bu suretle istihkak sahipleri 
akşama kadar iaşe müdürlüğile kart bü
rosu arasında mekik dokumuşlnrdır. Bil
ahare belediye reis!.nin verdiği emirle 
bu suitcfehhümün önüne geçilmiş ve 
hak sahiplerine kartları verilmiştir. 
EKMEKLERİN EVSAFI 
İzmire getirilen mısır ve buğdaylar

dan bir kısmı dün köylere gönderilm!ş
tir. İki gündenberi olduğu gibi bugün 
ve yarın da ekmeklerin vasıfları tebdil 
cdilemiyecek ve buğday ununa bakla 
t:nu karıştırılacaktır. Bunuıilıı beraber 
İz.mirde buğday ununa bir miktar da 
mısır unu katılncaf!ı haber alınmıştır. _____ ,.,.,.,.. ----------
Çolı cocııhl 
annelere müJıtif tt 
Çok çocuklu üç anne iç.in Sıhhat ve 

içtimai Muavenet vekfı.letinden vilayete 
otuzar liralık tahsisat gelmiştir. 

-------t1----------
inönü lise inde 
bugünlıü merasim 
İkinci Erkek Lisesine • İnönü Lisesi • 

adı verilmesi merasimi bu snbah saat 
onda yapılacaktır. 

kırtasıyecılenn tıtirakiyle hır toplantı tetkikatın riyaset makamınca tamamla- mizi belediye mekanizmasının başına 
yapılmış, Jzmir vilayeti emrine verilen narak meclise bildirilmesini teklif etmiş seçmekle ne kndar isabet ettiğini gör-
kağıtların tevzi işleri görüşülmü§tür. ve bu teklif kabul edilmiştir. müştür. Riyasetiniz altında son sene için-

• 8- MECLİSİN KAP ANIŞI de şehir aynı terakki yolunda yürümüş-
Bır lıumGJ satı• Bundan sonra belediye reisi, meclisin tür ve yürüyecektir.> 
~ından mahfıtimi"et kapanışı hasebiyle şunlan söylemiştir: Belediye .reisi, B. Haydar Arbala şah-
..,.B. · . k d d K la .1 Bugün dört senelik devremizin son sen teşekkür etmiştir. 
" ırıncı .0 r ~n a. . u me~ucnta toplantısını yapıyoruz. Büyük partimizin, DÜN AKŞAMK! ZİYAFET 

Turk _Anonım şırket~nın sah§. ~ngazası- zın bizleri namzet göstermesiyle ve se- Belediye tarafından dün akşam bele
na muracaat eden hı~ za~ ikı y buçuk çimcilerin reyleriyle meclise geldik. diye meclis azası şerefine Kadifekale ga
metre kumaş almak ıstemış, magazanın Dört sene zarfında meclisimiz olduh·., • ., inosundn bir ziyafet verilmiştir. 
satış memuru İsmail oğlu Şerif bu mik-
tarda kumaş satamıyııcağını söylediğin- ZABITADA 
den cürmü meşhut yapılarak Şerif milli 
korunmn mahkcme.!ine verilmiştir. 

Cereyan eden muhakeme neticesinde 
mnğezanın 7 gün kapatılmasına ve suç
lu para cezası ödemeğe mnhkum edil
miştir. 

inciraJtına 
va ur seferleri 
Haziranın lk gününden itibaren her 

gün lncira1tJnn vapur seferleri baıılıya
caktır. 

Göztepe vapur iskelesi tamir ettirile
cek ve bu iskeleye de vapurların uğra
ması temin edilecektir. 

Her gün sabah ve akşam bir vapur 
lnciraltına :ikişer sefer yapacak, cu
martesi ve pazar günleri seferler arttırı
lacaktır. 

A tü lı lisesi 
ta,,e e!!i ydında 
cAtatürk lisesi> talebesinden mürek

kep bir grup bugün Aydına ,gidecek ba
har bnyramı tatilini orada geçirecektir. 

lzmMn !::~~~cdn!n KAğd- ~ 
cıların kerimesi bayan Kadriye Ka

ı ğıtcı ile lstanbul gazeteleri muhar
rirlerinden ve basın istihlak koope-

1 kamyon parçalan
dı, 6 yaralı var 

-*-
Dün sabah Konak istikametinden Al

sancağa doğru gitmekte olan b!r kam
yon Pasaport iskelesi önünde önüne çı
kan Emine adında bir kadına çarpma· 
mak için direksiyonu sola kırnuş, vapur 
halatlarını bağ1amağa mahsus u baba• 
t.&bir edilen demirlerden birine şiddetle 
çarpmıştır. 

Kamyon bu sademe ile parçalanmış, 
kamyonda bulunan beş kişi muhtclü 
yerlerinden yaralanmışlardır. Emine de 
hafif yaralıdır. 

Bir hahvehane 
Jıapatıldı 
İkiçeşmelik caddesinde 259 sayılı kah

vehanede Sait oğlu Zekeriyanın yUzde 
25 nisbetinde mano almak suretile ku
mar oynattığı haber alınmış ve memur
lar bu kahvehanede 9 kişiyi kumar oy
narken cürmümeşhut halinde tutmuş
lnrdır. 46 lira para ile oyun kağıtları ve 
hesap plakaları ele geçm~. suçlu adli
yeye verilmiştir. Kahvehane knpablmış
br. 

ratifi müdürü bay Kemalettin ire- JAfman GVC farı JtOU"'ııJl 
nin oğlu bay Cihat frenin evlenme 3' 
töreni Jzmir belediye evlenme dai- çizmelerini orduya 
resinde şehrimizin yüksek muhitine verecelıler 
mensup güzide davetliler huzuriyle 
yapılmıştır. Stokholm, 30 (AA) - Ofiden : Ma-

Genç evlileri samimiyet iJe kutlar{ reşal Göering blitün Alman avcılanna 
ve kendilerine saadetler dileriz. l kauçuk çizmelerini orduya vermelerini 
y;;:-><:::::.<::-:.<::-:.<::><::><::::ı,..<::::ı,..c;:::ı..<;:::ı..<;:::ı..<;:::,.-::::>< , em re tınişti r. 

l\ızılay umurniheyeti 
toplandı 
(Bnştarafı 1 inci Sahifede) 

ve yenisine muvaffakıyet dilekleriyle bi
tirmiştir. 

BERK TOKERlN BEYANATI 
Mütcakıben Afyon mebusu Berk 

Türker söz alarak bu ulvi cemiyete men
sup olmağı ve onun hizmetinde bulun
mağı kendisi için bir iftihar sebebi saya
rak halkımızın kızıfaya yaptığı yardım
ları şükranla karşılamış ve aza sayısı
nın arttırılması için ne lazımsa yapılma
sını temenni etmiş ve sözlerini kızılay 
idarecilerine teşekkürle bitirmiştir. 

RE1S1N CEVABI 
Bunu müteakip kızılay cemiyeti reisi 

İstanbul mebusu Ali Rana Tarhan hatip
lerin teşvik edici sözlerine teşekkürden 
sonra ileriye sürülen bazı tahminlere ce
vaplar vermiş ve bu arada memleketin 
umumi sıhat durumu ile pek yakından 
alUkalı olan kinin meselesi üzerinde is
rarla durmuş ve kızılayın üzerinde bulu
nan bu işi muvaffakıyetle eriştirmek için 
her çareye baş vurulmuş ve bazı yerler
den ümitli cevaplar alınmış olduğunu 
söylemiştir. 

MOTALEA VE TEMENNJLER 
Rapor üzerinde nzaya etraflı bilgi ve

ren Ali Rnna Tarhandan sonra Kocaeli 
mebusu Salah Yarğı ve Kırşehir murah
hııası Müfit, Kızılaya yapılan bağışlar
dan mahallinde istifade edilmesi husu
sundaki mütaleılln.nnı. Manisa mebusu 
Faik Kurtoğlu da bilhassa kinin ihtiyacı 
üzerinde düşündüklerini söylcmi:tlcrdir. 

YE.Ni SEÇiMLER 

l --·4-•4
·-·-·--·----------,,..,,.._ .. ,,._ .. , .. __ ,,. __ , ___ ,.,. __ , ___ •·-·-·--· ---·-·-••••-•••-••••---<ııt cck vapurla bckliyordukl dedi. Şapkamı çıkardım ve baıımı aalla· 

1 1 YUK I• K yr ı i Bülend baııını eğdi! dım: } _ A ,,.. - Biliyorum, fakat daha evvel kur· - O kadar sıcak ki... Biraz yorgu-
•:·----------------------------~--:. tulabildim. Hanım nerede~ num. Önce biraz istirahnt etmek isterim. 

···7 ........... Çeviren: Vç Yıldız 
Hizmetçi sıkıntllı görünüyordu. - Şüphesiz, §Üphesiz. .. Serin bir §ey 
- Şey ... Bilmiyorum efendim. içmek Lotcr misiniz~ 
- Bir yere nü çıktı? Çok mu olu- - Memnuniyetle. Siz bunu hazırla· 

Yeniden söz alan cemiyet reisi ve Js
tanbul mebusu Ali Rana Tarhan bu mü
talea ve teminnilere de cevaplar verdik
ten sonra. umumi merkez azasından kı
dem aırasiyle yenilenecek bet az.anın ye
rine yeniden aza seçilmesine geçilmiş 
ve ittfaJcla Erzincan mebusu Saffet Arı
kan, Maliye vekili Fuat Ağralı, divanı 
muhasebat resi Feyzi Oran, İzmir meb
usu Rahmi Göken, Erzincan mebusu 
Mehmet Ali Apak eski azalıklarında jp
kn edilmişlerdir. yor? tırken, ben biraz kendime çeki düzen 

Hizmetçi kız cevap vermedi ve men- vereyim. 
dilini evirip çevinneğe başladı : Sesime lahit bir ihtizaz vermeğe çalı-

Bülend sabırsızlandı : şıyordum. Fakat içimde bir üzüntU var· 

enm başka türlüm! 
K:ı-brını çattL 
-- Zannettiğiniz kndar değil Sizi 

sevm '·ten hiç gerik lmadım, Gül. Yok 
canım, böyle utanmı~ bir tavır takınma
yınız. Si7.r: aşk il:m ediyor değilim. Kn
tımı ıı1datmağı düşünmiyorum. Hayır, 
sızi oir kıırdeş gibi, çok sevgili bir dost 
gibi seviyorum. ~izin mesut olduğunu
:zu, emelinize kavu!ltuğunu:zu görmek is
tiyorum. Geçici maceralar, sizin için di
lediğim bu s adeti size veremez. Beni 
düşündünnü!I, kııygılnndınnı§ olan bu 
idi. 

-- Bülcnd, böyle güzel bir günde 
böyle çetrefilli düşüncelere kapılmak 
yazık olur. Bakınız. ne güzel bir yat! Ki
,min acaba? 

Bülend ufuktn görünen yata göz atb: 
-- Süleyman Cürlemiş'in yatı. 
- Süleyman Gürlemiş mi dediniz? 

Bu ismi bir yerde duydum r.ibi u·Jivor 
brı.n.'l. 

- Ne oluyor sunuz Size çok sade dı. Bülbülün yine bir münasebetsizlik 
- H'lfh.~de pek iyi olarak duymuş bir ıey sordum. Hanım dıtarıda mı? y:-pmakta olduğundan şüpheleniyordum. 

olmıyau.lsmız. J\1erhum babanızın ar• - Hayır beyefendi, çıkmnmıgtır... Birden bire korkuyordum ... Müthh: kor-
knda~larından biridir ve böyle olmasına Yani, bugün çıkmadı demek istiyorum, kuyordum. 7 

müteessjrim. Bülbülün mevsimi burada çünkü burada değil. Hani dün gelme- Bülent hizmetçiyi aramagwa gı"tti. Ben 
geçirmesini pek istemeyişimin sebeple- mişti de 
rinden biri de budur. O kiminle olursa Bülen«İ. gülümsedi : de sakat ayağımın imkan verdiği kadar 
oburı rörücomekte beis görmez. Çok pn· B h .. l N d" süratle merdivenden yukarı çıktım. Bir 

.. ,.. - unu emen soy esana. e ıye telefon ... Bülbülün odasında her halde 
rası olan, fakat kafi derecede ahlak1 ağzında geveliyorsun? f 
duygu.su olmıyan insanların meclisine gi- Ve bana dönerek ilave etti : bir tele on olacaktı. Buldum, annemin 
rer. Meseli\ "U Süleyman Gürlemi" bu· H" .. h . . . d numarasını çevirdiın. " .. -- ıç ıup eaız geceyı nnnenız e ge· - Anne~ Ben Gül çabuk söyle, Bül-
radaki takımın elebaşısı odur. Karısı çirmiş olacak. bül orada mı? 
adada annato:yumdadır. H erif ise bura- Hizmetçi kız hemen atıldı: _Yok canım! Neden buradn olsun? 
da eğlencesine bnkıyor. Bu kıratta insan- - Ha, öyle efendim. 
ları hiç sevmem. -- Öyle ise, Deniz nerede diye sır- musu~;ceyi nerede geçirdiğini bilmiyor 

Otomobil köşkün önünde durdu. Bu- dum 
rnda çiçekleri düzeltmekle meşgul bir _ · Dııdı ile pliijdndır. Onu çagmıyım - Aman Gül, neler soruyor sun? Bil-
bahçıvandan ba ka kimse görünmüyor- mı~ sem bile ona ihanet etmem. Bana böyle 
du. Bül•nd otomobı"lden ı"nmeme var- B··1 d b k bir şey nasıl sorabilir sin? .. ., u en saatına a tı : K lb" b k ld t tahm" t · d tti b ·1 d k H h ld . d. r l a ım ur u u. yı ın c mış-
dım te dveŞ agkaJ nhrımll"wb.vehr~n ay~ ka- -S erh.a e ş:m ı kgle ır er. hm. Bülbül büyük bir felakete do<rru 

ar nŞl ı. a~ ın a ı ır ızmetçı ız onr ızmctçı uza · aşınca : 1 ·a· " 
önümüze çıktı. - Annenize kadar bir gitsek mi? gı ıyor. 

- Küçük hanımla beyefendiyi ~ele- I Bülbülü biran evvel görmek i!tiyorum. _ B f T lH E D 1 -

Bundan sonra umumi merkez heyeti
ne seçilmi:t olan Edirne mebusu doktor 
Fatma. İzmir mebusu Şehime Yunus. 
ba§ vekalet müsteşarı Cemal Yeşilin 
seçimleri tasdik olunmuştur. 

MiLLi ŞEFE TAZiMAT 
Tetkik komisyonuna Feridun Fikri, 

Kemal Turan ve Hazım Okay eeçildik
ten ve umumi merkez heyeti tarafından 
yapılan bazı teklifler kabul edildikten 
sonra Milli Şef lsmet lnönüye ve diğer 
büyüklerimize tazim ve bağlılık te}graf
lan çekilmesine karar verilmiş ve top
lantıya son verilmi:ttir. 

32 • 328 d ğaml lara 
iZI\IİR ASIUmLİK ŞUBESİ!l.'DEN : 
325, 326, 327, 328 doğumlu ihtiyatların 

senelik yoklamalarına başlnnmıştır. Bu 
doğwnlu eratın her gün şubeye müra· 
caatln yoklamalarını yaptırmaları liizım
dır .. 

Gelıniyenler hakkında kanunun ceza 
hükümleri tatbik olunacaktır. 

________ ,.. ______ __ 
'JJG sonuna adar 

r a a ı da 
ağ ecburdııt 

$EVKET BİLGİN 

(Basiarafı 1 inci Snlıüede) 

zılmıştır. Fakat bu kabil hassasiyetler 
ola) lann gerçek mahiyetini değiştire
bilir mi? 

İtalyruun Afrikadaki imparatorlutrıı· 
nu l.aybettiği. kendi teşebbüsüne dala· 
nan snvaslann hepsinde ağır yenilgilere 
uğradığı günden beri. diinyn efkanndll 
yerleşen kanaat, Almanynyn nazaran 
İtnlynnın cşid mcvkiini kaybettiği nıcr· 
kezindcdir. İtalyan donnnnı.-ısmm atcs 
kuvveti ve sürat itibarile fmµlizic.rin 
Akdeniz donanmasına faile olmasına mi:· 
men hiç bir nıuvaffnldyet kn7.anmamtŞ 
olması dn hu kanaati ku'V'•ctlendimt~· 
tir. 

Filhakika italyayı Yunnnistana ka~1 

miicadelcsinde feci bir bozguna uğra· 
mnktan kurtnrnn Almruıyn olduğu gibi, 
Libya cephesinin tac;fiyesine mnni oln~ 
da genernl Rommel J...•ımandasındnl 1 

Alman tümenleridir. Alman semalarını 
koru~·an bir tek İtalyan tnyyaresindcn 
bahsedilmediği halde. bugün hfıla itnl· 
l'"lllı şehirlerini. Orta Akdenizde İtalrnn 
konvoylarını konıynn daha ziyade .Al· 
mnn han kuvvetleridir. Anglosakson· 
lar. hu yardımları Almanyanın İtnlynrn 
el koyması şeklinde telakki etmişlerdir. 
Bu fikir mubalagnlı olsn bile, batıda, do· 
ğuda, Akdcnizde ve Lih~·ada bütün bn· 
rekntın sevk ve idaresi Führerin elincl" 
olduğu ıneydandadtr. Yani Almnnya tel~ 
haoıına kıtadaki duruma hakimdir. 

Siyasi bakımdan vaziyet dnha f nrkh 
sayılamaz. 

Me<>ela Fransa ile yanılan anlaşmalar· 
da Almanya istediği gibi hareket etnıis· 
tir. Vişi ile iş birliği yapmak icin İtalya· 
nın Nis - Savun • Korsilm ve Tunus 
6zerindeki müddeiyatını gerçekleştir· 
mesine mani olmuştur. 

Biitün bunlara İtalyada iktisadi duru
mun ağırlır,'lnı ilih·e elnıck lazımdır. F.o;· 
ya ve emlak fiatleri b~öndüren bir şc· 
kilde )iiksclmi , Liretin harpten evveli? 
iştira kudreti kii~ük tasarruf sahipler•· 
ni endişeye di.i ürecek kadar azalmıstır. 
1tıılyan milletinin maneviyatım ba1tnln· 
:ran hu bir yığın sebep, ban Ameriknn 
ı:azetelcrinde Avnınada ikinci bir ceplıc 
açıldığı takdirde ilk inhidam isaretinin 
İUılyndnn geleceği iimidini doğurmu<;· 
tur. 

İtalyanların bu hnrbc girerken besle
dikleri şevk ve heyecanı tamamen kny
hcttilderi mulınkkak olmnlda beraber, 
biz İtalyanın hiç bir zaman mukaddera· 
tını Almaı1yadnn ayıramıyacağınıı. bu· 
nu istese de yanamıyacağınn Jtaniiı. 
Olaylar ne renk alırsa alsın, ltıılya so· 
nuna kadar Almauyanın ynnındn savaş· 
rnak zorundn lcııfnfA'lktır. 

SEVBR'r BİLGiN 
~------- ,.,.,.,.. _____ ___ 

Deniz Vfl' kara volla· 
rinda tnar tarifesi 

ka,<f ırıtdı 
- -tr-

Deniz ve kara yolculuklarında ten
zilli ve fuar b:letleri kaldırılmıştır. Mil· 
oakalat Vekili runiral Fahri Engin bu 
hususta demiştir ki : 

Malum olduğu veçhile son sene zıır
fındo. yolcu nnkliyatı gerek ~miryolları 
ve gerekse Dı:nizyolları vasıtalanncln 
ikinci plana bırokılmı~tır. Her iki idare 
de günün en mühim meselesini teşkil 
eden kömür, hububat ve malzeme nnk
liyatiyle meşgulclür. Bütün nak1iynt pro
gramlanmız çok ziyade artmıı olan bu 
naHiyatı karşılıyacak şeklde tanzlrrı 
edilmiş bulunmaktadır. Eğer es1tide11 
olduğu gibi yolcu nakliyatını birinci 
plana alacak olursak eşya nakliyatını 
başarmamak. vaziyetinde kalacağız. Bu 
l'ebepten denizde ve karada yolcu nak
liyatını arttırım tenzilli ve fuar tarifele
rini muvakkaten tatbik mevkündcn kal
dırmak mecburiyetinde kaldık. 

- -----------------Yerli mallar pazarın• 
dan mensucat 
armalı i~in 
Sümer Bank yerli mallar pazarından 

mensucat alınmnk üzere ekmek kartla· 
ryle dağıtılmakta olan numaranın tevzi
ine yarın ve öbür gün de devam edile
cektir. 

Münferit sulh? 
(Baştnrafı l inci Sahifede) 

di serbest reyle harbe girmiştir ve h~ 
zamankinden ziyade harbi DemokTası 
- yabudil'.ik - Bolşeviklik Birliğine karşı 
son zafere kadar götürmek azminde bu
lunuyor. 

1TAL YA AMERiKA DONANMA
SINDAN DA KORKMUYOR 
Milano, 30 (A.A) - Koryera Del-

lasera gazetesi, Akdeni:zde bulunduğu 
anlaşılan Amerikan filosundan bahse
derek diyor ki: 

cAkdenizde Amerikan harp gemile
rinin bulunması ltalyayı korkutamaz. Bu 
İtalyanları asla hayrete düşürmemiştik 
Filhakika Amerikan deniz.altılnn ç~ 
zamandnnberi beynelmilel kaideleri ~
neyerek Akdenizde lngilizlerle iı birli.it 
yapmışlardır. İtalyan kuvvetleri müda
faaya hazırdır> 





Suikast davarına dün 
de devam edildi 

~~~~~-~~-----~-~----

(Baştarafı 1 inci Sahi( ede) 

(yanı KornHofla) tanıştığını ve 4 mart 
tnrihl! ifadesinde ise diğer Rus Stefani 
da tanıdığını söylüyor. Bunu kat'i şe
kilde izah etsin. 

3 - Abdurrahman benimle 940 senesi 
cyliil avında tamştığını ifade etmiştir. 
Halbuki ben teşrinievvel ortalarına 
dr ~u Türkiveye gelmişimd~r. 

4 Yine 4 mart tarihli ifadcc;indc Ab-
clurrah~nn Süleyınanın maddi menfaat 
mnkabilinde ic;e sevkedi1miş olduj'{unu 
">övlemic;tir. Slile~:manın maddi menfaat 
pcı.'ndc olduğunu nereden istihraç et
mic;tir? Anlatmasını rica ederim. 

5 - Abdurrahman bavulları iadeye 
( yani M. Pilotise ) gönderildiğini nn
lattıktan sonra, bavuUarı yerine teslim 
etmekle komilni7me hizmet etmiş oldu
funu söylemiştir. Ayni Abdurrahman 
bu iadenin bir avnnturistc ve Troçkiste 
yapıldığını bilmektedir. Bunu da ifade 
ctmistir. Troçkistler, komilnizmin alcy
hinde çalışan bir beşinci koldur. Abdur
rahman bunu nasıl izah edecektir? 

6 - Abdurrahman ifadesinde Türkçe 
bilen Rusa kendi düsüncesinde olan nr
kadaşlannm bir l!stesini verdiğinden 
bahsediyor ki bu listede Vahit Kıvıl
cım, Cevval Öner, Hüsnü Baki, Muam
mer Taner ve Mehdinin isimleri vardır. 
Bunlardan Cevval ve Muammer Tıp tıı
lcbesidir. Bu ifadeye göre bu adamların 
düsünceleri ne gibi noktalarda Abdur
rahmanın dilşünC<'sine uygun düşmek
tedir? 

7 - Abdurrahman ifadelerinde 1938 
ve sonra 1940 ta Üskübe gittiğini söyle
miştir. Uskübc gidiş tarihlerini katiyet
le söylemesini rica ederim. 

8 - AbdUITahman Fahri ile görUşür
ken Fahrinin kendistne bavulJan Rus
lara vermemcs!ni ve iade ebnesini he
yecanla söylediğinden bahsediyor. Bu 
hevecanı ne i1e izah edecektir? 

KORNlLOFUN MüDAHALSt 
Abdurrahman bu suallere cevaba ha

zırlanırken Kornılof ta avağa kalktı ve: 
- Benim de Abdurrahmana soracak

larım var. ömeri nerede ve kimin vası
tasiyle tanımışım? Abdurrahmanın şim
diye kadar söyledikleri ve ifadesi arasm
da tezatlar var, d~di. 
Baş muavin Kemal Bora söz alarak bu 

sua11Prin eksPricinin varit olmadığını 
söyledi ve dedi ki: 

- Abdurrahman ifadelerinde sualle
rin hemen hepsine sarih cevaplar ver
miştir. Bu ifadeler okunsun. MUbayenet 
görülürse suallerin bundan sonra iradı 
daha muvafıktır. 

Mahkeme bu isteği muvafık gördU. 
ABDURRAHMANIN CEVABI 

adam vermiştir, altında imzası da var
dır. Ve zabtın altı ifade alan şchsiyetler
ce ele imzalanmıştır. 

Zabıt hakkında sayın müddeiumumi
nin şimdiki iznhını bir az acnİp buluyo
rum. Eylül sonu ve teşrinievvel başı gibi 
bir ynnlııılık olmus nihnyet kabul edile
bilirdi. Halbuki Abdurrahman sonra
dnn benimle tanışma tarihini teşrini ev
vel sonu olarak tasrih ediyor. 

Bu arada Kornilof ta söz istedi ve 
kendi-i tnrnfı'ldan Abdurrahmnnn 3 ve 
ya 4 binrici kD.nun 941 tarihinde tak
dim cdi1di;;i Abdurrahman tarafından 
ifade edildiği cihetle Abclurrnhmnnın 
bu sözlerinde de ıttırat bulunmadığını 
söyledi. 

Abdurrahman şöylece cevap vereli: 
- Not defterime kayderek günü gü

nüne tesbit etmek o zaman hatırımdan 
gecmediği için ufak yanlı1jlıklnr olabilir. 

Kornilof - Ben kırtasiyeci değilim. 
harfiyen talep etmiyorum. Abdurrah
man o zaman katiyetle söylemişti. Şimdi 
tavzihten bah!lediyor. Kat'i olarak söy
lesin. 

Abdurrahman - Zjhnim dağınık, fa
kat bir hadiseye bağlayarak kat'i tarihi 
söyleyebilirim. Pavlof Sta,anla Oskü
dara geldiği günden bir gün evvel Ja
ponlar taarruza geçmişlerdi. Hatta o 
gün görüşme arasında Rusların Jnpon
lara karsı taarruza geçecekleri bahsi var
dı. İşte Pavlof ve Stafanla Osküdüdar
dn görüştüğümüzden 5 - 1 O gün evvel 
Korni1of beni Pavlofla tanıştırmıştı. 

Komilof - Simdi hadiseye bağhya
Tak anlatıyor. Faknt o zaman 3 birinci 
kanun çarşamba günü saat 15 diye saa
tine varıncaya kadar katiyetfo ifode etti. 
Bunu izah etsin. 

MODDEIUMUMININ 
MODA HALESi 
Kornilof ve Pavlof tekrar tekrnr ııöz 

aldılar. Tarih meselesi uzayıp gidiyor
du. Müddeiumumi muavini Kemal Bora 
söz aldı ve şöyle dedi: 

- Tarih meselesine nihayet vermek 
için maruzntta bulunacağım. Bugüne ka
dar elde ettiğimiz delillerden bir haki
kat olnrak anlaşılıyor ki tanışmışlardır, 
göriişmÜ!ılerdir. 
Şu halde tarih meselesi üzerinde ne 

için bu kadar oynayıp duruyorlar? Bu
nu en doğru ve sarih olarak söyleyecek 
yine kendileridir. tşin kestirmesi de bu
dur. 

Anlatsınlar, ne zaman tanışmışlar, ne 
zaman görüşmüşlerdir? 

SÜLEYMAN VE 
MADDt MENFAAT 
Abdurrahmana Pavlofun dördüncü 

suali de soruldu bunda Silleymanın mad
di menfnnt güderek işlere karıştığından 
bahsolunuyordu. 

Bundan sonra Pavlofun ilk suali tek- Pavlof tekrarladı: 
rarlandı ve Abduı-rahmana : 

- Bu ifadeleriniz hakkında ne diyor 
sunuz? diye soruldu. 

Abdurrahman - Ben ifademde Ömer
den ayrılırken kendisinde blr garabet 
hissettiğimi s<Sylemiştim. Ömer bana kat't 
olarak bir şey söylememişti. Bunu tek
rarlıyorum. Ben bildiklerimi ifade et
tim. 
Abdurahmanın müdafü - Her hangi 

bir sahsın baskı altında muhtelif za
manlarda verdiği ifadede ufak tefek 
farklar olabilir. Bundan kaçınmanın 
rnUmkUn olamıyacağı malumdur. Mesc
]l\, Pavlof elbisesi üz.erinde ne kadar 
düğme olduğunu söyleyebilir mi? 

P~vlof - Bu kadar gUrültü koparmış 
olan mühim bir suçu, böyle düğmelerle 
mukayese etmek doğru değildir. Milda
liin sözleri ne pisikolojik ve ne de man
tıki delillere dayanmıyor. · 

Abdurrahmanın müdafii Şakir Ziya, 
Türk adliyesinde vazife almrş avukat
ların vazife ve salnhiyetleri çok iyi bil
diklerini, şehadet müessesesi hakkında 
söylediği söz.terin Pavlof tarafından bu 
tarzada karşılanmasına şaşmadığını, çün
kü Pavlofun günlerdenberi kapı man
dallarına ve tenasül aletlerine kndar dil 
uzn ttıS!ını söyledi. 

Abdurrahmanın Pavlofun ikinci su
alini alfıkadar eden ifadesi de okundu. 
iddia makamı bu ifndelerde mübaniyet 
olmadığından sualin tevihlne lüzum 
görmedi. Mahkeme aorulmasına karar 
verdi. 

Abdurrahman - Süleyman Stefanı 
tanıyabileceğine hükmediyorum. Süley
man Komilofu evvelce tanıdığını ben
den gizlemiş olduğu iç.in buna ihtimal 
verdim. Pavlof bomba hadisesinden 
sonra bana sarih olarak Süleymanı An
knradan çağır demişti. Buna istinat ede
rek Siileymanın Pavlofu da tanıyabile
cı-ği hükmünü çıkardım. Demek ki Sü
leyman benden bnzı şeyleri gizliyormuş 
diye düşündüm. Muhakkak olan şudur 
ki Süleyman onu tnnısın tanımasın on
lar Süleymanı kat'i §ekilde tanımakta 
idiler. 

Pnvlofun üçüncii suali de Abdurrah
mana soruldu. 

Abdurrahman cevabında Pavlofla 
ilk görüsmesinin birinci teşrinin sonun
da olduğunu, eylülde görüştüğüne dair 
hiç bir ifadesi bulunmadığını söyledi. 

Pavlof buna cevaben şöyle dedi: 
- Abdurrahmanın bu husustaki ifa

dc.tıini kendi laflarından çıkardım. 
Müddeiumumi baş muavini Kemal 

Bom söz alarak dedi ki: 
- Abdurrahman tahkikatın ilk gün

!erinde çok perişan bir vaziyette idi. Bu 
mebeple muhtelif zamanlarda ifadelerine 
mttracaat zarureti hasıl olmu~hır. Ab
durrahmanın bu ifadesi Süleymanın İa
!anbula eylül ayında. geldiğini zan et
tncsindendir. 
· PAVLOF VE KORNILOFl' 

rı ı H ı\ZLARI 

_ Süleyman maddi menfaat mukabi
linde böyle işlere sevk edilebilir bir 
adam olarak gösteriliyor. Abdurrahma
na sorulan böyle işlerden mnksadı ne
dir~ 

Abdurrahman: cSüleymandan ıt0rsun
lnr, ben ne bileyim> diye cevap verince 
Pavlof yine itiraz ettl: 

- tinde onun, imza onun, Süleyman
dan neye sorayım. 

Reis - Abdurrahman söylemiyor. 
Pavlof - Söyleyemiyor değil, söyle

miyor. Abdurrahman komunlst midir, 
yoksa troçkist midir ve beşinci kola mı 
hizmet etmiştir? 

Abdurrahman - kendisinin hiç bir za
man Süleymnna ne bavul hakkında, ne 
de başka yolda talimat vermemiş oldu
ğunu söyledi. 

Pnvlof tekrar söz alarak şöyle dedi: 
c - Sillcymana bavulu teslim etme, 

muluıfaza et demekle Abdurrahman 
komunistliğe yardım maksadını mı gilt
müştür? Bunu öğrenmek istiyonım. Not 
nlacağım. 

Abdurrahman - Bavulun muhtevi
yatını bilmiyordum. Vesikaların mUnde
rccatııuı da vakıf değildim. Bu sebeple 
bir kastle hareket ebniş değilim. 

Pavlof mütemadiyen soruyordu: 
« - Komunistliğe mi, beşinci kola mı 

hizmet etmiştir? Öğrenmek istiyorum. 
Cevabını alamadım.~ 

PAVLOFA GÖRE 
ABDURRAHMAN 
Pavlofun altıncı suali de Abdurrahma

na soruldu. 
Bunda Abdurrahmanın kendi fik

rinde addettiği arkadaşların isimlerini 
Ruslara verdiğinden bahsedilerek isim. 
leri geçenlerin hangi noktalarda Ab
durrahmanla müşterek düşilncelcri ol
ğu soruluyordu. 

Abdurrahman - Evvelce def atle söy
ledim. Sabahtan akşama kadar hatırları
na gelecekleri sorup duracaklar mı? 
Beni imtihan mı etmek istiyorlar? Her 
suallerine cevap vermek mecburiyetin
de miyim? 

Pavlof - O halde mademki burada 
cevap vermekten imtina ediyor. Tevki
finden itibaren ve ilk tahkikatta komu
nist fikirli olduğunu iddia ettiğine göre 
mahkeme Abdurrahmanın arkadaşları
nı da ayrıca dinlesin. Benim tesbit et
mek istediğim cihet şudur: 

Abdurrahman komuni.stliğe yardım 
fikrini gilttUğünü söylemişti. Halbuki 
Faşizme hizmet etmiştir. 

Pavlof sesini perde perde yükselterek 
adeta bağırıyordu: 

c - Ben iddia ediyorum ki Abdurrah
man komunist fikirlerini taşımak söyle 
dursun bunların yanından bile geçme
miştir. Abdurrahman troçkisttir. Faşist
tir.> 

ABDURRAHMANIN MUKABELESt 
Bu esnada Abdurahman csöz istiyo

rum> diye ayaf,"ll kalktı ve heyecanla 

1 
şunları söyledi: 

J' .. v1nf - Ru ifadeyi müne\•ver bir - llk duruşmadan beri yanımda otur-

YENi ASIR 

FİRARI BEKLENiYOR 
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Fransadan 
birçok şey 
istediler _..,._ 

A.Emanya Fı~ansadan 
şarap, yüEz binlerce 

J M A Y 1 S C UM A 1942_ 

"Ankara,, Devlet opera
sı Istanbula gidiyor 

İstanbul, 30 ( Yeni Asır ) - Ankara ı faahna konserler vermek üzere bugiİll" 
Devlet operası heyeti, Eminönü Halkc- lerdc istanbula gelecektir. 
vi sosyal yardım şubcsi)c Kızılay men-

gene aEı · 119E te-e.cede 
&o1deniycır 

ton gu:fa ve u 600 n il 
rc&om$~if istemiş icra Vekilleri ey eti dün toplandı 

Londra, 30 (A.A) - Britanova Ajan
sı bildiriyor: Sanıldığına göre 9 ncu 
Fransız ordusunun eski kumandanı Ge
neral Jirod lngiltereye gelmek üzeredir. 
Generalin Fönigstayn kalesinden kaç
mağa nasıl muvaffak olduğu bilinmiyor. 
lsviçrcde 4 ny kalan Generalin tngiltere
ye gelmek üzere yolda bulunduğu söyle
niyor. Bu tahmin geçen harpte aynı su
rette kaçmnğa muvaffak olan General 
Jirodun beraberinde mühim Alınan 
planlarını getirmesine dayanıyor. 

Londra, 30 (A.A) - Britanovn ·-------------
ajansı bildiriyor: Ankara, 30 (A.A) - İcra vekilleri heyeti bugün saat 15 te başveMilctie 

Nazilerin Fransadan son istelde'ri başvekil Dr. Refik Snydamın riyasetinde mutad toplantısını yapmıştır. 

Londra, 30 (A.A) - General Jirodun 
tngiltereye geldiği kanaati kuvvetleni
yor. Batı cephesi arazisini en iyi bilen 
bu kumandan aynı zamanda Fransız Af
rikasında çok sevilmekted.İ!'. General 
Jirod Fransız Fasında ve bazı Fransız 
mahfillerindeki hissiyatı değiştirebilecek 
kabilivettedir. 

Vişi, 30 (A.A) - HükUmet reisi Laval 
dün Cezayir ve Fas umumi valileriyle 
uzun müddet görlişmilştür. 

'* Radyo gazetesine göre Fransız 9 ncu 
ordu kumandanı General Jidonun Al
manyada buluntluğu esir kampından ka
çarak Vişiye gitmesi, Petenle görüştük
ten sonra İsviçre yoliyle Londraya hare
keti manalı göril1mektcdir. 64 yaŞlnda 
bulunan General Jido şimdi Degol hare
ketine katılmağa karar vermiştir. 

mamaktan başlıyarak bana her türlü is
tinadda bulundular. Kendi1eri de bir ko
munist olarak değil, bir Rus gibi hareket 
ediyorlar. Ben ise bir Türk gibi hareket 
ediyorum. 

Bu esnada Kornilof ayağa kalkarak 
lakırdıya karıştı. Ve Türkçe olarak sor
du: 

_ Evvelce niçin Türk gibi hareket 
ebncdi? 

Pavlofun 'üskübe gidiş geliş tarihleri 
hakkındaki suali ile sekizinci suali de 
Abdurrahmana soruldu ve cevapları 
alındı. 

Pavlofun tavır ve hareketleri, reis 
Sabri Yoldaşın ihtarlarını mucip olan 
intizamsızlıklar gösteriyordu. Her ihtar 
karşısında maznun toparlanıyor, biraz 
sonra yeni bir ihtara sebep çıkarıyordu. 

Vakit geçikmiş, saat onilçe gelmişti. 
Bu sebeple celse tatil edildi. 
İKİNCİ CELSE 
Snat 14,30 da ıkinci celse açıldı. Pav

lof beı·ber Süleymandan sordurmak is
tediği sualleri sıralamağa başladı: 

1 - Tütilncil Yusufa bıraktığı bavul 
hakkında Yusufun kardeşi İbrahim.in 
malumatı vnr mıdır? 

2 - Fahri, Süleymana yazmış olduğu 
mektupta Abdurrnhmanı şayanı itimat 
ve eski bir arkadaş olarak tavsiye edi
yor. Acaba Süleymanın yeni ve eski bu 
gibi şayanı itimst arkadaşları kimler 
miş ve bunlar ne işe yararlar mış? 

SÜLEYMAN CEVAP VERMİYOR 
Pavlof üçüncü suali de knydettfreccği 

sırada berber Süleyman ayağa kalktı ve 
söz istiyerek dedi ki : 

• - $imdiden söyliyeyim ki beyhude 
zahmet etmesin. Bu belalı adamların hiç 
bir sualine cevap vermiyeccğim. • 

Fakat Pavlof sorularına yine devam 

Almtmyanın iaşe bnkımındnn Fransa-
yı ne kadar istismar ettiklerine ve 
ümitsiz vaziyette olduğunıı delildir. Na
ziler en kı:ıa bir zamanda teslim edil
mek üzere \tişi hükümetinden 150 bin 
ton et, 230 bin ton sebze, 800 bin ton 
saman, iki milyon 250 bin hektolitre 
hububat, 500 bin ton ot, 700 bin ton 
şarap, 600 lokomotif istemişlerdir. Ay
ni liste ile büyük miktarda süt hulasası 
da istenmektedir. Jstenilen sütlerin 
Amerikadan gelen stok.. mallardan ol
ması muhtemeldir. Buna mukabil Al
manya Fransız endüstrisi için taahhüt 
ettiği ağır makine yağını vermediğinden 
bir çok fabrikalar işlerini tatil etmişler
dir. 

Alıdenlzde 7 İtalyan 
uapara batırıldı ue 
tahrip edildi 
Kahire, 30 (A.A) - Akdenizde bir 

İtalyan mUnakalesine yapılan taar
ruzda 7 İtalyan vapuru batınlmış 
veya tahrip edilmiştir. 

bir maznunun söz söylemeğe kanunen 
icbar edilemiyeceği reis tarafından Pav
lofa bildirildi. 

Pavlof Süleymanın istinkMı zapta 
geçirilmesini istedi. Bu cihet zaprta ya
z.ıldı. 

KtRKOR HAKKINDAKi RAPOR 
Bundan sonra, dünkü celsede dinle

nen şahitlerden kapıcı Kirkor hakkında
ki adli tabip raporu okundu. Raporda, 
Kirkorda hafif derecede belahct mev
cutsa da kendisinin melekiitı akliyesine 
sahip bulunmakta olduğu bildirilmekte 
idi. 

PAVLOFTAN SORGULAR 
Müteakiben Avukat Şakir Ziya söz 

istiyerek Pavloftan ıu suallerin sorul
masını talep etti.: 

1 - Svanetce gemisine gitmiş midir 
ve son gidiş tınihi nodiri' 

2 - Hariç memleketlerdelci komü
nist teşekküllerin ellerindeki vesikalar 
Pavlofun bulunduğu memuriyeti ne de
receye kadar alakadnr eder) 

3 - Pavlof komünist partisine men
sup mudur) 

Avukat, Pav]ofun mahkemeye gelir
ken elinde daima Mayakofııkinin kitabı 
bulunduğundan bahsederek diğer ba21 
lann da eserlerini okuyup okumadığım 
Rus şailrlerinin isimlerini zikretti •e on
Pavloftan sordurdu. 

PA VLOFUN YAŞI VE HALI 
Sualler kendisine tercüme edilen 

Pavlof şöyle dedi: 
- Bu suallere cevap everecegım. 

Fakat daha evvel bu suallerin bana so
rulmasının esbabı mucibe.sini öğrenmek 
isterim. Zira ticaret ve yük gemisi olan 
Svnnetcenin bu dava ile biç bir alakuı 
yoktur. Rua pirlerine dair dördüncü 
sualleri de böyledir. 

Pavlofun ıarariyle avukat Şakir Ziya 
suallerinin eı;babı mucibesini §U §ekil-

etti: de anlattı: 
3 - Abdurrahmana verilen bavullar _ Bu adam 51 yaşındadır. Namzet 

hakkında Fahriden alınmış talimat mev- memurum, stajyerim diyor. Halbuki 
cut mudur? Svanetce vapuruna giderek konferanslar 

4 - Abdurrahman Üsküp dönüşünde dııhi vermektedir. Saydığım şairlerin 
Fahride" talimat getirmiş midir? eserleri ise hariç memleketlerde münev-

5 - Bavullar Niyaziye verilmek ver ve fakat fakir gençliği dalalete aü-
üzere gönderildiğine göre N!yazi fstan- rüklemek için kullanılır. 
buldn iken ni~ te~lim etmemişler? PAVLOF NEDEN GELMtŞ? 

6 - Niyaziden Fahriye veya Fahri- Pavlof - Svanetce gemisi ben tstan-
den Niyaziye gönderilmek lizere kaç bula gelmeden önce dahi limanda demirli 
mektup almışlar, mUndcrecatına vakıf bulunuyordu. Bu gemiye gitmek üzere 
mıdır? mahalli makamlarca müsaade veriliyor. 

7 - İstanbula g:tmekte olan Ömeri du. Sovyet bahriyeli arkadaşlarımın ri
uğurlarken Ömer kendisine neler söyle- ca.siyle gemide dört beş konferans ver
miştir? Ömerin hareketlerinden ne gibi dirn. 
intibalar edinmiştir? Ben uzun seneler Rusya evrak mnh-

PAVLOF A GÖRE SÜLEYMAN zenlC'rinde tetkikatla meşgul oldum. 940 
Bu sualler Süleymandan soruldu. Sü- senesinde büyilk bir diplomasi ansiklö-

leyman şu cevabı verdi : pedisi çıkarılmasına karar verildiğinden 
- Biraz evvel söyled:ğim gibi cevap çalıştırılan elli kadar mütehassıs ve ta

vermiyecef,tim. Ben kendimi müdafaa- rihçi arasında buradaki Sovyet Başkan
dan acizim. Değil ki başkalarının müda- soloshanesi mahzen evrakındaki vesika
faasına yardım edeyim. lan tetkike de ben memur edildim. Tür-

Bunun üzerine Pavlof, Süleymanın kiyeye gelişim de bunun içindir. 
mahkemede şifahen hiç bir ifade ver- Başkonsolosluk kadrosunda bu yolda 
med!ğini, eski ifadelerini okutturduğu- bir memuriyet olmadığından bana veri
nu, bunun da zabıttnki ifadeleri kendi- len stajyer vasfı bir unvandan ibarettir. 
sinin olmavıp öth'etilmiş lakırdılar oldu- Yoksa diplomasi sta1ı yapmakta değilim. 
ğuna delalet ettiğini, nctekim suikast Bu vazifemden başka bir Sovyet vatan
meselesi hususundaki f!kir ve kanaatını daşı sıiatiyle de hemşerilerimi tenvir et
eski ifadelerinde de uzun uzadıya felse- mek vaz.ifemdir. Bir tarihçi olarak bil
ft bir tarzda izah ettiği halde durusma- diklerimi anlatmak için gemide konuş
da cahil olduğundan, aklı ermcdiğin- malar yaptım. Aynı zamanda İngilizce
den bahsetmesi de bunu gösterdiğin!, ye de merakım olduğundan mürettebat
esasen ceza mahkemeleri usulü kanunu- la konuşurdum. Gemiye böylece beş al
na göre de eski ifadelerin okunması ve- tı defa gittim. Hatta yılbaşını ve Teşrin 
ya vnzı ile cevap verilmesi diJsiilerle bayramını vapurda geçirdim. Geminin 
mallıllere, ölen ve kaybolanlara mUn- güvertesinde her zaman zabıta memur-
hasır olduğunu söyledi. ları bulunuyordu. 

Berber Süleyman cevap vermemekte PAVLOF KOMUNtST 
FIRKASINA DAH1L DECilL ısrar etti. 

Pavlof, verilecek cevapların kendi Komunist fırkasına mensup değilim. 
müdafaası jçin değil, mahkemenin ten- Fakat bir tarihçi olarak fırkanın fikirlc
viri bakımından elzem olduğunu söyle- rine tamamen iştirak ederim. Fırkaya 
di. girınemekUğimin sebebini burada izaha 

CEVAP VERİLMEMESi mecbur değilim. 
HALiNDE KANUN Sovyet memurları memuriyetlerini 
Suallere cevap vermediği takdirde alfikadar etmeyen.işlerle kanunen alfıka-

Merkez ankası hissedarları 
umumi heyeti içtima etti 

Ankara, 30 (A.A) - Türkiye Cüm
huriyeti Merkez Bankası hissedarlar 
umumi heyeti yıllık toplantısını bugün 
yapmıştır. 
Bankanın onuncu hesap yılına ait ida

re meclis raporu okunmuş ve tasvip edil
miştir. Bundan sonra 1941 yılı bilanço, 
Ur ve zarar hesapları incelenerek kabul 
edilmiş ve idare mecUsinde milli ve ec-

Istanhulda maden 

nebt bankalarla imtiyaz.b şirketleri teır 
sil eden azalıktan münhnl olan yerf•e 
Emin Güngök ve murakıplıklara da Ha-
san Can ile Emin Fehmi Barlan seçilnıit' 
}erdir. 

Banka umumi heyetince kabul edilınif 
olan teklif mucibince yüzde yet.ıni§l 
ödenmiş her yilz liralık hisseye 1941 ~ 
lı için 7 lira dağıtılacaktır. 

kö mü rü i htiyacı ____________ .,.. - -
İstanbul, 30 ( Yen! Asır ) - Şehrimi

zin odun kömürü ihtiyacı gibi maden 
kömilril ihtiyacını da temin etmek için 
esaslı tedbirler ittihaz edilmiştlr. İstan-

Hint işleri 
------"k---~~~ 

Kongrede 
de ayrılık 
baş gösterdi 

~------k-'---~ 

.• ~OSLO:vlANLARIN A lRI HÜ· 
KO.nET KURMASINI iSTi· 

lENLER DE VAR 
-*-Allaha bat. 30 (A.A) Hintliler ara-

sı kongyesi tetkikat yapmak için dün Al
lahabadda toplanmışhr. Azad, Kripsle 
yapılan müzakereler hakkında izahat 
vermiştir. Umumiyetle iyi mal\ımat alan 
mahfillerden öğrenildiğine göre bazı 
parti üyeleri gizli bir toplantı yapılma
tıını istemişlerdir· Müslüman ve Mecusi 
Hintlilerin birleşmesi meselesinde bazı 
üyeler arasında görüş ayrılığı belirmiş
tir. Madras eyalet meclisi reisi Rajo 
C ojo Alaşara ltongye icra komitesi reis
liğinden istifa etmiştir. 

lı olamazlar. 
Umumiyetle edebiyatı sever ve bu

nunla meşgul olurum. Mayakofskiden 
başka kitaplan da okurum. Fakat söyle
diği şairlerden bir kwnının eserlerini 
sevmem ve okumam. · 

MAZNUNLARIN lSTEKLERt 
Bundan sonra mahkeme maznunlar

dan tahkikatın tevsii hakkında bir talep
leri olup olmadı~mı sordu. 

Komilof ve Pavlof evrakın tetkiki 
müsaadesini almış olmakla beraber hep
sini tetkike vakit bulamadıklanndan 
mühlet istediler. Tevsii tahkikat hakkın
da bu tetkikleri ikmalden sonra talepte 
bulunup bulunm1yacaklannı bildirecek
lerini de ilave ettiler. 

Abdurrahmanın vekili müvekkilinin 
karakteri, tahrikçilik yapıp yapmadığı, 
memleket duygulan aleyhinde hare
keti görülüp görülmediği hakkında Ja
tanbul zabıtası marifetiyle talebe yur
chrıdatı tahkikat yaptırılmasını rica et
tt 

Süleyman dosyalan gönnek istediği
ni ı1öyledi. 

DAVANIN T ALlKI 
iddia makamı şimdilik tevsü tahkikat 

hakkında bir talebi olmadığını beyan 
etti. 

Muhakeme maznunların mühlet ta
lebini ve Abdurrahmanın müvekkilinin 
de lstanbul zabıtası vaıııtnsiyle tahkikat 
isteğini kabul ederek duruşmayı 6 ma
Yll!I çarşamba sabahına bıraktı. 

1 - (İzınirdc İlk defa) 

YILDIZ 
YAÖMURU 

bula maden kömürü getirilmesi yalar 
da bugünkü miktara göre yUzde altınıf 
nisbetinde artacaktır. 

Makineye 
' ' erilirken 

BlR lSVlÇRE GAZETES\NIN 
TO,~ KIYE HAKKINDA 

YAZ11Kl tRI 
Bern, 30 (A.A) =- !sviçrenin Nat1ona1 

Heimung gazetesi Türkiyenin tarafsıs
lığını mucize olarak vasıflandıran bir 
İtalyan gazetesinin yaz.ısını bahis mev· 
zuu ederek diyor ki: 

Türkiyenin kendisine komşu diğer 
btitün devletlerin aksine olarak tarafsı.ı-
hklarını her türlü taarruz ve tecavüzden 
korunmak 'hususundaki azminde :r.erre 
kadar şüpheye yer vennemiş olmasıdır. 
Esasen devamlı askeri hazırlıkları da 
mütecavizin cesaretini kırmamıştır. ln
gilterenin Türkiyeye taarruz etmesi için 
hiç bir sebep yoktur, bilakis Türkiyenin 
tarafsız kalması tngilterenin Akdenizde 
ve orta şarktıı tamamiyle lehinedir. ~
kiyenin tarafsız kalabilmiş olması mucı
zcsinin diğer bir sebebi de Almanyanın 
Türk meselesini ortaya koymak için ne 
sebep ne lüzum, ne de fırsat bulmamış 
olmasıdır. Almanya öyle umuyor ki bu 
seneki muharebeler Alman zaferiyle ne
ticelenince Türkiye meselesi kendiliğm. 
den hallolacaktll'. Fakat bu zaferler eJde 
edilmezse Türk tarafsızlık mucizesin~ 
harbin sonuna kadar sürüp gitmesi lbti,. 
mali vardır. 

AM ıRAL STARK LONORIOA 
Londra, 30 (A.A) - Amerikanın 

Londra büyük elçisi M. Wlnnnt yanında 
Amerikan Atlantik filosu kumandanı 
Amiral Stark olduğu halde tayyare ila 
Londraya gelmiştir. 

ÇINLILER B R SEHIR 
DAH ~ BOS ft LTTILftR 

Çung King, 30 (A.A) - Resmi tebliği: 
Birmanyada Çin kuvve'tleri Lashioyu 
boşaltmışlardır. 

HE ı NKEL ATELYELERI 
ALEVLER ICINOE 

Londra, 30 (A.A) - Gazeteler Ahnaıa
yada Rostokun Cwnartc.si gecesi yapılan 
bombardımanından sonraki resimlerini 
neşretmektedir. Yangınlar Pazar giln~ 
hfill devam ediyordu. Ve Pazar gecesı 
tekrar Rostoka akın yapılmıştır. Resim
lerde Heinkel atelyelerinin Alevler için
de ve dumanla kaplı olduğu 6örülmek
tecllr. 

ı. KENDERIYEOE OLENLER 
Kahire, 30 (A.A) - Mısll' Dahiliye 

Nazırlığının tebliği: Dünkü tebliğin neş
rinden beri tskenderiyeden alınan ha
berlere göre şehir lizerine Salı geeesi 
yapılan hava akınlarında 102 kişi ölmil§:' 
tür. Dünkü tebliğde 58 kişinin öldUğU 
ve 111 kişinin yaralandığı bildirilmiştir· 

RUGUN 
:MnüncJcrdcn itibaren 

I• KJ Birbirinden güzel 
büyük Şaheser birden 

2 - (İzmirde i lk defa) 
... 

1 L I~ 
GENÇLİk 

Lindn Damcı - John Payne Mickey Rodney - Cecilia Parkor 
SEANSLAR : 1.30 - 3.10 - 4.40 - 6.25 - 8.00 - 9.30.-

Cumartcsi - Pa7.ar 12 de-


