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f'ln mündP.T'eC8tından mesulivet kabul edilmez.. 

Bir uzlaşma Suil-..ast davat"ına dün devam edildi 

Sulhu "P 1 f ''K ·ı f Kabil mi? av o " ve ornı o ,, 

llarbia nihayee.ls feliletleriyle m.. ::!5•=· ............. ..,..,. Jlliicadeieo
~ .. hl,ak fedalılılddan lmtlannutia 
~ ... u.ı. pyenin .._... 

f.a.lanMlm korayabileeek Mr ni
.... Ye ~ bir INlnş btmalct ~ olnla&a ııöy~. 1111 id-

kııwtl ae eluna olsun, ytls 

~ •-· ıercekten suDıu 
haet1e temeani ettHderi şipllesizdir. 

..
..... ea da Jllahakkak ki. 'buc&nldi 

um.., en a taamlan ~ '1IUl'lu " 
~yetB 1tlr 'banşa dair olan haber
~. Nbam ve adalet tellkldlerl 'bini· 
~ .. ~ban ta.._ ıat olan, 'blrlnln 'beya 
-ıtine tflteri kara diyen iki ıdimre 
ltaınnc!11 banş mtnl lmralaMliT? 
.,_,knıd '8fleri, --~ 
~ ... ,. .......... iua .. 
... tebar ....... mlh'Vfteiler tle diş-
~ llnlbvemetbie 818m tlarM-
~Yn deftm~ 

tahliyelerini istediler 
-------------------·-----------------"Kor n ilof,, un yakalandı~ "Kays,.ri,, d~ nP. işi varmıt? 

•Pavlof•an ıeeen ~hede 
.......... hlr ıeıanl 

Ankara. IS (Telefonla) - Atatürk 
l'allllye faleplePI redw btalnnnda Alman biyük elçiai Fon Pa· 
dedDdL • AJldld'l'Glı- pene karp yapılan aaibet aerinin mu-

bakeme.ine Ankara ain' cea mabke
..... ftddlseye lulPıf'I- meeinde bu sabahtan (düa ..blahtan) 
,,.... nadlın.. • Parilof itibaren müteaddit celaelerde devam 
,,,,. .... _. _.., •eulıff olundu. l>urupnaya gece ~ doi-

cr• •-• •' ru nihayet verildl 
edlldllfnl .,,_.,,,_ YENi BiR RUS DtNLEYta 
p p ..a-'• IJıl , Salon erkenden dolmuttu. So-.yet on •..--· ue maznunlara hukuk mütavirliii yapmak 
~ fÖNll r..... &zere Kan yoliyle cetirilmit olan B. 
SIZ sef11Petflaned me- levtezlin de dinleyeciler arumda ve 
--·----- 8._. _...__ Rua R&Zetecilerinin yanmda idi. ... _.., .,..... .... n-••• CELSE AÇILINCA 
lıa olıanda • Fen ••• Sabri Yoldatm ret.liiinde Retat 
..... lıondHaan _....,._ Byram oilu ve Cemı1 ökeden müte
r- ,._, tekkil alır ceza heyeti tam saat 9, 3S te 
Ylf ....... .....ı ,,,,,,,,... •lona gireli. iddia makamında CenıiJ 
~IA•9 Altay ve muavini Kıemal Bora huluno-
• .,.,.-.. ~u. 

P1111Jofmt ...uıat flalı• Tercümanlar ve maznunlar çainldı. 
Jıatdald ld........... Bir baha zarfında maznunlara Ruaça,.a 

( Sona W.ih ....... 2 .. ) 
~ t.anlan ralmen ae111Na 1ııir m-

.... a bWI delll •htir! ;.;:;::;;:;:;;:;;:;;:;;:;;;;:;;;;:;;;;:~-,------------------------

..::ı.:~=-= =.=.~ su.ı HARP SORECEK ~ 1 FECi B*IR K' Zl 
Aln.anıann BUqada lklnd Mlytlk ta· ~ 

§?.?:Ei.=E Mihver2-3 l5vatanda~ı-.......... ~. 
.. ~::=:..........._... senesonra mı~ parça
~...._ ........ ftrl .. Diler 1 ··ıd·· .. A:w=Ah nhr mailtıJ yenı·ıecek anıp"' u c...... ...... ..ıplannm Aftll· 

GiZLi S LlHLARI YOK 
---- -·-

Japonlar harp 
gemilerini na

sıl babn
yorlar? 
-- -·-

YENi ASIR MatbaU1nda basılmıshr-

Almanlarla harp Vişinin vaziyeti 
-----··--- + 

Rusyada 2 Almanlara 
bin Alman yapacakla
uçağı var rı yardım _,.._ _._ 

Bir tahmine ~öre Al· Am~rikanın s .. tirini 
manlar h_avada gt'çen gt'rİ ~arması 
yıldakindPn zaif b~kl~niliyor 

'* -·--~ llaqada....,. LcaJalln l'Pansm ,.. .... 
... ..,,~ •d .................... .. 
lıcmandddaPUll ............... .. 
~ ltaflsecllllpw. -. 

Berl!n.15 (A.A) -8-nl tablil: ı...dra. 1S (A.A) - ..... ...... 
Aım.. 'bomba uceklen Rm kuvvede- La Frwe adla Ur Fw ... •••-' ~ ~9:, ıın•"1• ille Wır .....ı W. -+-

. . A.,.._ .... '- Belıte- llwGeltln kyanat... .... IJlllyal' da .. facı. 
~.ıeaeektlr. Bllalds ...attefllrler harbi AınePDıanın """P •---.ıa •ee•s~n-

Londra, 15 (A.A) _ Britano1'a rlnin gerisine ve milnable yollarma fldekl hGkGmet dılifllrHll w• .. 
aj bil..J'-'- hücum ederek buralarda nakliyatı 1ek- ..nı.n 7UJ1119br: _,,...,lene Slll'ı tehlike Mltihı Asya R--9---- • • MrU 

'- ,......,..,.,. hAldm olduktan IODl'L IH»PçlCll'I 1944 te 280 den c1nslzın fltizlerlnl :=;1n1 ~ w Avru .. ya ~ ndlycll'I lıaklccdı.. ıw..-.a ,.___.,_ 
11.:.:.-:• Ba ~ .Almımllar, 1U1 teh· •-.r- 1-•-
~ ı..aatam -~Je ... Vq!ngton, 15 (A.A) - Pan Ame- Tramon. 15 (Hususl) - SUrmenenin 
_-..,...... soranda kal.Ulanhr. Ba _. rikan gUnU mtlnaaebetiyle Beyaz sa- Cıvra köyünde feci bir kaza olmuttur. 
~ heDd .... ,.,.ı.- )lld bt ... rayda yapılan kabul resminde cUm- Bu köyde balıkçılık yapan Hamdi 
~ ....._._ ..... IWlrilefl elaeütar hurreisi Ruzvelt cenup Amerika Karabacak Gç taife ile beraber Yunua s--:;..YIChr ld Japon aferler_..; devletleri mümessillerine mUUefik baJıiı avına çıkmlf, bunlar motörle av· 
~~dk tevlnc. _.... --8 milletlerin mihverin kuvvetini kır- dan dönerwken Vakfıkebir sahillerinde 
~ .._. YllVllt ,..._. 'bir ..,.. ması iç!n ild, Uç senenin yetişeceği- pmandıra sibi cörünen bir ciaim sör-
~ -vauu olmaktaıilr. Zira~ n1116ylenıi~ ve demiıırt.lr ki: mütler ve hunu ~itmek iatemitlerdir. 
""' ~ _.... mtıD'-t ........._ 'ı/-Y:.::::><:::.<:( :::.-SOM~~•::::::.rf<::a:><2~.at.~c::::::2...<:d:><e::::::.),,ı::;:::,,u Bunun demir telle batka bir ciaıne baib 

(S-. s.hlfe z. Sltun 1 .. ) olduiu anlaplınca her iki claim de çeki-
~~--------------~ --H-IN_D_l_S_T_l_l_M_E_S_E_L_E_S_I ___ lip,.:::~u::.m=;..:~::::;:~ 

Sl·ıaA albna ---··--- tön:ülar aileleriyle birlikte motörii bo
fll}tmaia baflamıılar, denizden çıkan-

J=n ~ harp gemilerine teye ~. 12 trene alır ı..r- (Son 8-.Yfa 1. Sltb 1 .. ) 

breı bzanclı1rlan muvaffakıyetler ı.ru=':n":· ktl~ ftlolu 1ut1lade 
mahiyeti bilinmiyen yen! bir torpil merkez cephesinde ildnd derecede ._ 
kullanmaktan ileriye gelmiyor_ Bu 

MOHll KARARLAR 
daha ziyade çok bi1yUk mikdarda tasyonlarda dolu bmyonlan tahrip et-

'- 11a mlşlerd!r. 
::ı~';:." nmak sayesinde elde Bu hOcumlarla Sovyet ıa.e faa)lyetl-

İki İngiliz baf!f kruvazörUyle bir ne alır darbeler lndirlbrıqtir. 
tayyare gemisinin batırılması hldi- ALMANLAR HAV ADA 

ZA.tFLEDtı..ga 

~ =..:!::. ~ ~~-\~fuır ~~taarruza oe-
veti karşısmda kaldddan dt1şünil- 11

- - t fiiJ 
ınne bu bldisenln hayretle brtıla- ama ve .-.U ta)yaya hOemn ederken • 

_na_cak_bir_eey_o_lmadı_1ı_anı_ .. _1ır_. __ ~~ııı; .r çccek gibi 

---·---
Müttefikler 

Zeytin ve pirjna yağı fiatleri Marf'Ş&iAİmanyaya çinl• I eT Rintı• lan iki meçhul ciaim kumsala bırakıl-çaiınlanlar ) i • nuttır. Bir az eonra bunlar infıllk e~ 
hemen taarruz edil· ----·---

Motörcü ve kansı da dahil olarak al- a JIJ • JJI dofanda 
Gayptlsl......,.. 

lere havret ı;~~il:rt:!!~~ ~im~~~: Yemeklı·k ve sabunluk 
eclivorlar b ~~:.~-=tTciı.e mahalline ce- J f k Jd -•mesine taraftar 

IZM
8 

lR ASKERUK ŞUBF.Sl --•-
AŞKANUCINDAN : .w 

1 - 313 - 331 doiumlu sailam Cu.Ollfll'8 wd olda da 
:L~at pyri ial&ınlar .ıllh altına ........,,.,., teMll eden 

klardır. Bu doiumJu erlerin __... ............ _ .. 
ee.kecliJmek Uzere 21/4/942 ..ı. .......... •111:' ... SH~.r-
l&n& eabahı askerlik pbeehıde ba- .....,,......, .. ,. 
ı.r 1-lunmalan 11.zımdır. 
2 _ Ba eelpte 9.f I :Jl]mda celp Zurih, 15 (A.A) - Noye Zuriher 

.._ Çaytungun Cunking muhab!ri bildirl-.,. .. ~k-~~t~~!-. erat tekrar celp yor : SWford Kripsin vazifesinde mu-
~~ v8ffaıayetaizlile u~aın Cunkingte ili.,- Bu erlerin ekmek kameleri- bUyi1k hayal lmıklııma sebep olmuştur. 
4 lrllkte cetinnelerl Jlzımdır. SalAhlyetll mahfiller Hindistanı bu-

- Gelmeyenler alkert mahke- ccUn tehdit eden müthiş tehlikeyi göz 
~ere verileceklerdir. önilnde tutmıyan kongren!n akıl erdiril-

"""--=----- ------ (Sona Sahife 2. Sfltun 8 dal 

Bitd cuJcerleri bir talim elRGlltMic& 

~:~"r:-1:ı:i:=n!e;:1::n~ yagv ara iat 000 ll Ylfl,to....,,,_.,,_,. 
den kalbi durarak ölmüttür. ...,,.,.. • .AmePIJıan p-
----------------------- Ankara, 15 (A.A) - 'lkwet ....... ,,.........,.. ,,,...,,. ,,..,. :·········:·····················--······v ............................... , ........ , ~e~n.ı=o!ı 1rararma isti- uetıep1yıe rı .. ,. i " 1 Askeri azi yet i • i - memlebt ılalıUlnde ,.....ı.ı!k .. ııo~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••• sabunluk ~~~ ~~ ~arlla, ıs (~) _ ~ ~~ sabuna aealıQ41A& _. a&'e ~ D&..1-&L ...._ ~ -' ---

Rusyada kara harpleri 
ağırlaşıp durakladı 

Rasyada ad ,,,,..elıdt il oyu oPlal,.,.,,,,.a IN&tlı· 
,,acu • Amel'llıa yözlePce talatellHıldP YGPIYOP-
Radyo gazetesine göre, japon umumi 

karargihının Bataan adası harekAhnwn 
neticelerini bildiren resmi tebliğinde 
dkrolUIUUl esir ve harp levazımı mikda
no1nmurken kahraman Amerikan as
kerlerine kup daha fada hayranlık du
yulmaktacbr. Bu teblii, 100,000 kıfilik, 
her türltı harp malzemesi mübmm41 
bir orduya az kuvvetle, fakat an~ak 
iman kuvvetiyle kaı,ı durulablleceğinl 
de göstermektedir. Her askerin bunu 
ıözönünde tutmuı icap eder. Bu kahra
manlıkları, kendi subay ve erlerimize 
As1A hatırlatmıyoruz; çilnkU kahraman 
ukl!'l'lerimizin kabiliyetini herltes bilir. 

BtRMANYADA 
Blrmaı:ıyada japon taarnızlan devam 

etmektedir. Fakat cephelerde önemli bir 
dellflklik oldutuna dair bir işarette yok· 
tur. Sittang vadisinde Tonguda bir ay
dan beri harp olduğu halde japonlar an
cak bu tehrln 30 kilometre §imaline ge
çebilmi,ı.trdlr; hareklt pyet alır dnam 

(s.alQfal.lldaltle) 

fiatlar teabit olunmuetur : 1111111• : .... ...,... aevweuer .- ~ 
Madde 1 - Azami yüzde bir buçuk may ................... " •• ,. ·-

t.ıtu. ...... ~ • 1 ..... 
asitli ekstra ebtra 101 kurue. azami 2.5 Wdm kararlar -'-1-H- Be lhil 
ult1l ekstra 97 1curue. azam1 3.5 uitll • .--......---.. L 
blrlnd nevi ve azami 4,5 asitli ildncl ne- bu bnıllan MWirmek lcia ~ill 

(Solla Sahife!, Stltln ı .. ) Amerika,. d&Mcektir. 
· (Sona Sahife 1. S8t11a l te) 

••••••••••• 

Bulgaristanın duru
mu ve lngi lizlt'r 

--+-
........ lı•P gelen M..,.,.. ,_,edlldl 

denlJlyoP. 
Londra, 15 (A.A) - Deyli Henld p

zetesinin yazdığına göre Kral Borla. 
memleketin cliktatörU oldu n Almmya
ya bajlı kahyor. 

Berlinin emrine lt!raz eden her nazır 
az1edilm1t ve yerine krala ve Naqonal 
Sosyalist1ile taraftar kimeeler ~ 
mı.tir. 

Bulaar lata1arı Y11nan•stewh w Y• 
goslavyadald Almm MbrJeılııfn ,_mi 
almıpw. 



'J'a'4ihi Roman 
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-- Beni köyüme götürünüz! 
CadırdaJıi esmer güzeli lıadın, hö31üne götürül· 

mesfni bizden r k:a edi~ordu.. 
Ona elimi dokundurmaktan çekinerek 1 hitap ederek: 

bir a dargın gibi bir tavırla esmer gü- - İşte mesele kararlaştı, dedim, sizi 
2el• adına dedim ki: buradan köydeki evinize götürüp hıra-

- I:Iayıd Rica ederim!.. Gerdanlığı- k:acağız! Fakat acele ctmeli.sinizL Böyle 
IllD yenideb boynunuza takınız! Güzel açık saçık bir halde dışarıya çıkamazsı
bir tadın bu gıöi süslere dallna muhtaç- ruz! Başınıza bir baş örtüsü ve arkanıza 
tır_, Erkeğin süsü i<>e temiz bi.r yürek, örtünecek bir şey alınanız lazım! Çadır
scmra da silahlandır! da almak istediğiniz başka şeyler bulu-

Bayle müşkül bir vaziyette bulundu- nursa onlan da burada bırakmamalı..-,ı
ğlJll• bir sırada sizin bana vereceğiniz nız... 
ufak bir hediyeyi bile kabul etmekte Benim bu sözlerimi duyarı genç kadın 
mazurum! bir çocuk sevinciyle üzerime atılarak el-

Ş&.di siz. ne yapacaksınız? .. Bana bu- lerimi yakaladı ve onlan göz yaşlariyle 
nu stiYleyiniz! Burada yalnız başınıza ıslatarak uzun uzwı öpmeğe koyuldu. 
kalamazsmız!.. Biz de uzun boylu sizin Dünyada bir insan için, yaptığı h er 
yanınızda dw.ramaytt! Bu yakınlarda si- bangi bir cyiliğe mukabil bunun ~ibi 
zin sııiJnacak bir yeriniz yok mu? Civar- taşkın bir şükran nişanesiyle karşılaş
Öa hiç bir bildiğiniz bulunmuyor mu? maktan daha temiz, daha üstün bir zeyk 

.Naciye birden bire sözümü kesti: olamıyacağına, ben o d:ıkikada bunu tat
- Ah, durunuz, dedi, benim evim bu- tığım için trur.amiyle kanaat getirmis bu

raya çok yakındır! Bu tepenin aşağlsm- lunuyordum. 
da bir köy görünüyor! tşte ben aslen Naciyenin gösterdiği .sevinç tezahür
oralıyım! o köyde doğdum ve büyüdüm. !eri kaqısında derin bir surette mütees
Kocam Kurtbay, bundan iki sene kadar sir olmaktan kendimi alamadım. Benim 
evvel Halep valisi idi. Beni bu köyde gözüm de onunkiler gibi sednç ya~l::ı
görd~ onunla tanıştık ve Kurtbay oda- riylc dolurn tu. Hüviyetimi baştan ba.,a 
lık olarak 'beni yanma aldı! kaplıyan şiddetfı bir heyecanın ti tretti~i 

Sonra kocam valilikten çekilerek Mı- sesimle: 
sır Sultanının ncdimliğine tayin olundu- - Bırakını:(, AlJahaşkına ayağa kalkı
ğu için Halepten ayrıldı. Mısıra gittiği nız! .. diye ona yalvarmağa başladım, be
vakfı beni köyUmde brrakmıştı. Bu sefer nim size yaptığım ubık bir- h.i.Zmete hiç 
Tiir'klerle memlüklar arasında savaş bu kadar özlü VC! candan bir teşekkürle 
çıkması üzerine Mısır Sultaniyle birlik- mukabele edilir mi? Bunun o kadar bi.i
te tekrar buraya geldi, beni yanma ça- yük bir değeri yok!.. Benim ye:rimde 
ğırdl. kim olsa size bu yardımı yapacaktı!._ 
t~ bunun üzerinedir ki ben kocamın Burada beyhude yere va!cit geçirıniye_ 

refakatinde bulunuyorum. Şimdi siz ba- lim, siz benim dediklerimi hemen yapı
na yudımda bulunmalısınız! Bunu sizin nız btt tehlikeli ye-rden bir an eYve] 
insanlyetinizden beklerim! Vakıa kö- uzakla§alım. 
yüm buraya çok yakın ise de ben oraya Naciye benim gösterdiğim bu ısrar 
yalnız gidemem! Beni köye kadar götü- üzerine ellerimi öpmekten vaz geçti 
rüp bualunalısmız! Yüksek ve tem.iz bir ve ayağa kalktı: 
duyg\muz olduğunu bir az evvel söyle- - Hayır, böyle demeyiniz! Sizin bana 
diğiniz sözler bana anlattı... yapt.ığınız bu eyilk o kadar büyük ki 

Her halde bana bu son yardımr da ya· bilinceye kadar size cariyelik ederek 
pacağıruzı umuyorum. hizmetinizde bul m bile yine ben bu-

Ve böyle dedikten sonra elleriyle yü- nun mukabili olan btırcumu ödeyemem! 
tünU kapıyarak yeniden hüngür hün- Bundan sonra siz benim velinimetim. 
gür ağlamağa koyuldu .. _ efcndirnsiniz. Ben dain:ıa sizin azad J,Q_ 

O zamana kadaı- 1Ma karışmayıp sade bul etmez bir cariyenfa olacağım! 
bizi dinlemekle iktifa eden Çalrk Kemal Ah, yalvarıı:ı91 si'ze.! Bu şereften. ben i 
artık sabredemedi. Söze müdahale ede- mahrum etmeytniz~ ölünceye kadar .si-
rek bana dedi ki: ze cariyelik edeyim! 

- Vakit &eÇiyorL Ne yapacak isek - Rica ederim, yet.er artık, bırakınız 
bemen şimdi yapmalıyız! Bana kalırsa bu sözleri! .• Vaktimiz çok dar! Söyledi
bu hawmın dediği hemen yerine geti. ğim gibi: üstünüze bir örtü alınız:. Bura
Jilmelidir! Bi2 bmadan ay:nldığuıuz ve dan bir an evvel uzaklaşalım.... 
onu yalnız bıraktığımız. takdirde yeni- Naciye bir~ kuşu çevikliğiyle se
ttea teeavüze uğrayahilirl O zaman ken- kerek yanımdan aynldı. Çadırm köşe
Öisini kolay kolay kurtaramaz! İşin en sinde duran bir sandığın yanına gitti. Be-. 
Jyisi., biz onu köyilne kadar götürüp bı- linde bulunan ipek kuşağının ucunda 
rakmal)J'.ızL bağlı bir anahtarla sandığı açtı. Bu sa.n-

Gallba Çalık Kemal kendisine karşı chğıu iç.inde para keseleri. bunların ara
Öuydu~um öfkeyi ve kırgınlığı bana sında da, kapağı Fil dişinden kakm.ılarla 
unutturmak arzusuna kapılarak demin ~lenmiş, gayet sanatlı, küçük hir çek
laarruz ettiği kadına ~mdi yatdımda bu- mece bulunuyoı·du. Para keselerini ve 
lunmamız lüzumundan 'bahsediyordu. çekmeceyi dtFJJa ç.ıkardt ve bana: 
Seıı o dakikada böyle tahmin etmiştim - Bunlar kocama aiL. Keselerin nı.p
.ve onun. gevşek iradeli bix insan olduğu- sinde de Mısır paraları bulunuyor. Yani 
pu dayak hldisesinden sonra bana b& eşrefiye altm.ları! ( '*' ) 
aefa daha anlatan bu teklif esasen ken- - B l T .H .E O İ -
Cli duyguma ve arzuma da uygun bulun-
~uğg için, Çalık Kemale doğrudan doğ- ( ~ ) Aıuırda, memü.ik devl0 ti :ama-
l'Uya cevap vermedim. ve genç kadına nıncla kesilen bir nevi altın sikke. 

z~ytin ve pirina 
yağı fiatleri 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

vi iyi kokulu yemeklik zeytinyağlar 93 
lturui ve 89 kuruştur. 

Azami yüzde yarını nisbetinde ecnebl 
anaddell IApaııt m&l 87 ~ yüzde beş 
l\sitli ve. azamt yijzde bir ecnebi maddeli 
sıra mah 85 kuruş, yiizde sekiz · asitli 
sabunluk 82.5 kuruştur. 

Rafine yağlar 100 kuruş, pirina yağı 
65 kuruştur. 

Madde 2 - Bu fiatlar Edremit, Ayva
lık. Kilçü)dmyu ve İzmirde muamele 
~ dmıil, ~ kapsu olarak depo 
veya mağıtza satlş fiatlarıd.ır .. Bu mahal
lerde ayrıca ikinci bir topdmıcı karı ve
rilemez. 

Madde 3 - Körfez ve Ege bölgesi ha.
ricinde diğer tAU istihsal bölgeleri mer
kezlerinde zeytinyaftı ve Piriııa yağı fi
atlan birinci maddede yazılı fiatlaı:m 
üstünde olamaz. 

SABUN FİATLARI 
Madde. 4 - Birinci nevi kokulu ça

ina$tr sabununun çıpl:ık azami fiatı 68 
kuru:rtur. Bu fiat yağ istihsal bölgele
rindeki sabunhar.elerin toptan sa~ fi
atıdır 

FİATLARIN BULUNMA TARZI 
Madde 5 - Bilfunum istihlak bölge

lerinde ı:eytinyağı ve sabun azami top
tan satış fiat1arı yukarıdaki esaslara gö
ı-e tesbit edilmiş en :rakın menşein fiat
lanna ve ambalii masraflannın, hakilô 
nakil ücretlerinin. normal fira karşılı~
nm ve yüzde beş istihlak merkezi top
tancı gayri safi kArının ilavesiyle bulu
nacaktır. 

Madde 6 - Perakendeci azami satış 
(iat.ları. toptancının satış fiatJarma nar· 
ınal fira karşılıltmm ve yüzde on gayri 
safı perakendeci kftrının ilavesi suretile 
bulunacaktır. 

Madde 7 - Hacim esasına göre ya
pılan ı:>erakenda yağ satJşları 6 ıncı 
maddede gCisterilen tarzda hesaplanacak 
kilo satıs fiatlanndan yüzde on düşül-

Harı) siirecPk 
( Baştara(ı l inci Salıilede} 

• - Medeniyetimizi kurtarmak ve 
ya.ı;amamızı temin etmek için Hit.le
rin kuvvetlerini ezmek Iazımdır, bu
na 2, bclki de Uç sene lflzım gelece
ğine ~sen kaniiın. Mühim fedakar
lıklara katLmacağız. f.akat sonunda 
kat'i zafer bizımdir.• 
Ruzvclt Riyo de Janei.o konferan

sının mukarrcratı mihver dedetleri 
için ağır bir darbe olduğunu da ila
ve etmiştir. 

ZAFER VE Aı\fERİKANIN 
HARP BORÇLARI 

Vaş:.ngton, 15 (A.A) - Nevyork 
borsası komiseri Şiran Amerikanın 
harp borçlarının bu sene sonunda 
110 milyar dQlara baliğ olacağını ve 
1944 te bu rakamın 150 - 200 milyar 
dolara çıkacağını söylemiştir. Komi
ser şunları. ilave ciıniştiı' : 

ıı: - Harp hiç bir zaman kolay ka
zanılmaz. Fak::ıt onu kazanmak kay
betmekten bir milyon defa daha 
ucuza mal olur.• 

mek suretiyle perakendecinin litre fiat
ları bulunacaktır. 

Madde 8 - Billutıum fiat mürakabe 
komisyonları bulundukları vilayetin 
müstahsil veya müstehlik bölge oldu
ğuna nauıran zeytinyağı, rafine yağ, 
p:rina yağı ve sabun fiatlarını bu esas
lara göre hemen tesbit ve ilan edecek
lerdir. 

Aı?-•-•-• •• • • •-•-·-·-·-·-·-·-•";-
ARŞAK PALABIYIK· 
Y AH ue arfıadaşftn'ı 
Cuma giinüllden itibuen 

E L ff A M R A'da 
İzmirlilerüı dertlerini umrttura

caklaruu muhterem hallrnnrz-a bil
dirmekle kesbi şeref eyler .. 

ı;,~-rıı-o_cı_•_ -11-.a~- _c:_o_a._.a--)-

YENi ASIR J6 NiSAN PERŞEMBE J94L 
!L! 2i2!2222 

ŞEHİR HABERLERi B · r uzlasnıa _, 

Sulhu 
1,5 aylık çocu

"' guı.u kasten 
&İ düşürmi:ş? 

-*-
BiR ANNE HAKKINDA ADLI· 
YEYE iHBARDA BULUNULDU 

-*-Karataşta oturan ( E) adında ve evli 
b ir kadının bir buçuk aylık çocuğunun 
ölümü hakkında adliyeye bir ihbar ya
pılmıştır. ihbarda, Eminenin bu çocu
ğundan ku!lulmak için onu öldürme~, 
tasmim ettiği ve yatakta üzerine yatarak 
çocuğun boğulmak suretile ölümüne se
bebiyet verdiği ileriye sürülmüştür. 

Bunun üzerine çocuğun cesedi dün 
memleket hastahanesine nakledilerek 
adliye doktorunun önünde otopsi yapıl
mıştır. iddianın doğru olup olmadığı. 
adliye tababetinin cümhuriyet müddei
umumliği ma1'nmına bugün vereceği Ta
pordan eonra anlaşılacaktır . 

---o---
İKİ DOKTOR 
TERFİE!'Ti 
Çeşme hükümct tabibi İsınail Safa 

Adalı maaşı 50 liraya, Torbalı hükümet 
tabibi Cafer Re"! maaşı 40 liraya çıkarı
arak bin•r dereL.-c terfi ettirilmişlerdir. 

---o---
Su biriJıintilef'i 
lıurutu!ııyor-
Bclediyece ~ehr:ıniz.i.n muhtelif seınt-

1erindcki: .::':l lıirikinlilerinin ve bataklık-
1.ou-ın kurutulmasına devam edilmekte
dir. Bu meyanda me:ıbaha karşısındaki 
bataklıkları kurutmak üzere faaliyete 
gcçilmil;itir. Bura.va okaliptüs fidanları 
d:kilecektir. ---o-----

COK COCiJKLl1 
Anne!ere mühcifat 
Çok çocuklu 24 anaya Yerilmek üzere 

Sıhhat vekaletinden otuzar lira nakdi 
mi.ikruaL gcinderilıniştir. Bu analardan 
on sekizi şehrimizde, ikisi Bergamada, 
ikisi Dik~lide-. biri Kemalpaşada, biri de 
Karaburun kazasındadır. 

- --o---
Bir i!ı ... iJia':f davası ıntti 
Fazla fiatla çimento satarak ihtikar 

yaptığından dolayı fiat JV!ürakabe me
murları tarafından tutulan Taşçılarda 
Kireçc.;i Fettah 60 l:ra ağır para cezasına 
ve 12 ,gi.iıı müddetle. dükkanının kapatıl
masına mahkum olmuştur. 

~--- ........... '9_...., _ _ _ 
ZABITA : 

Rir kaıl11n odasında 

sıkışta rıp zorla 
ııara ·ını aldılar 

-*-
Karantinada -96 ncı sokakta bir hır-

sızlık olmusutur. Bu sokakta 1 sayılı 
evde otwan Bn. Nesihe adıoda bir ka
dın sabıkalı Mustafayı evine kiracı ola
rak alauştır. 

Mustafa evvelki gün iki axkadaşlyle 
birlikte. evin bir oda~d.. yalnız hulu
:ıan Nesibenin yanına giderek bir yatak 
c;ıuşafını kadının başına dolamış ve için
de 100 lira para ile veraset ili.mı bwu
nan cüzdanını koynundan almıştır. 

Zavallı kadın, suçlulardan korkarak 
evvela hadiseyi zabıtaya haber vereme
miş, fırsat bulunca evden çıkarak kara
koln gitmiş ve haber vermiştir. Mustafa 
ve ark?.d!'~lnrı aranmaktadn. 

Ekmek ve un Kabil mi? 
Dün fırınlara elli çuval 

daha fazla un verildi 

----*----
Bugünlıü daram bunıı 
ümitetmeğe 
el11e,.işli değildir .. 

ŞEVKET BİLGİN 

--~~--~~~~------ (Baştarafı 1 inci Sahüede) 

w suurlandıran bir anlaşma bile beniiı 
mevcut değildir. 

Dün herlıesin elımelı alabildiği beyan ediliyor ••• 
Balıluıııar elıstra un satacalılltl'-

Bir, iki gündenberi fırınlarda mahdut 
saatler haTicinde ekmek bulunamaması 
üzerine vilayetin tetkikat yaptırdığını 

yazmı~tık. Vilayetin aldığı tedbirler üze
rine fmnlar dün öğleden sonra da çalı-
~arak ikinci defa ckme1' çıkumışlar ve 
ihtiyaca cevap vermeğe çalışmışlardır. 

Dün İzmir fırınlarında fazladan elli 
çuval un işlenmiştir. Salahiyettarlarca 
kart mukabilinde her ailenin ve her 
~absın dün ekmek ihtiyacını temin ede
bildiği beyan olunmaktadn. 

Bir. iki gün içinde vaziyetin tekrar 
normal bir hal alacağı da temin edil
mektedir. 

Müteaddit defalar kayt ve i~a:ret edil-

Önünıüzdeki 
günlerin spor 
hareketleri 
~--"'------*"~~~~ 

İlıinci lisenin spor IHıy· 
raını • Cıa11artesi ve 

pazar günü yapılacalı 
müsalJcılıalar-

Aylardanheri büyük bir titizlik ve 
gayıetlc çalışmakta olan ikinci lise genç
lerinin atletizm bayTamı hazırhkları ta
mamlanmıştır. 

Gençler bayram günü programlarına 
ilave olarak jimnastik gösterileri yapa
caklardır. 

22 Nisan çarşamba günü saat 14,30 
da Alsancak stadyumunda yapılacak 
olan bayrama ]isenin bütün talebe veli
leri de davet edilmiştir. 
CUMARETESt VE PAZAR GONO 

YAPILACAK MOSABAKALAR 
Cumartesi ve pazar günleri Alsancak 

sahasında yapılacak olan müsabakalar 
şunlardır: 

Cumartesi günii voleybol. Altmordu~ 
Karşıyaka arasında, saat 15 te. Hakeı:t\ 
M. özbey. 

Hentbol Dcmirspor - Şark Sanayi 
arasında, saat 16 da. Hakem Be1'im 
Böke. 

Basketbol. Altay - Ateş arasında, 
saat l 7 de. Hakem Kemil özerdim. 

Pazar günii voleybol. Yün mensucat
Şark Sanayi atasında.. saat 15 te. Ha
kem Hıfzı. 

HentboJ. Pamuk mensucat - Demir 
spor arasında, saat 1 6 da. Hakem Mu~ 
ammer Pamuk. 

Basketbol. Alt:ı.nordu - Göztepe ara
sında, saat 1 7 de. Hakem Sait Odyak. 

Pazar günü saat f 3 te Karşıyaka -
Ateş ikinci takım1an lik müsabakası ya
pılacak ve hıtkem B. Osman Ercngin ta· 
rafından idare edilecek.tir. 

---o---
beraat 

diği gibi elinde ekmek karb bulunan· 
lardan hiç kimsenin ekmek tedariki hu
susunda darda kalmasına meydan ver· 
memek esas vazifedir ve bize verilen 
~aliimata göre bu temin edilmiştir. 

EKSTRA UN TEVZ1A Ti 
Şehrimizin muhtelif semtlerinde yir

mi beş bakkala ekstra un satmak için 
dün iaşe müdürlüğünce vesikalar veril
m~tir. Her bakkala bireT çuval un ay· 
rılmaktadır. Bakkallar, ekmek kartları 
mukabilinde bu unları balka satacaklar 
ve kartları iaşe müdürlüğüne teslim ede· 
rek giriştikleri taahhütleri ödeyecekler
dir. 

Uun~rın Hatları tayin ve fiat müTaka
be komisyonunca ilan edilmiştir. 

Yunanlı çocuk
lar yakında 
geliyorlar 

-*-
COCUKLAR ((KIZILAY)) lMI· 
ZIN MiSAFiRi OLACAKLAR 
Yakında Yunanistan.dan memleketi

mize getirilecek çocuklardan bir kısmı
nın İzmfr ve civarında yerleştirilmesi 
derpiş edilmektedir. Bu çocuklaT Kızıl
ay cemiyetimizin himayesi alunda ve 
oir program dahilinde toplu halde ba
nndmlacal.lar, ha:rhin devamı müdde
tince Kızılayın misafiri olacaklardır. 
laşe ve ibatelerine azami üina gösteri
lecektir. 

Vilayet makamı, bu çocukları yer
leştirmek üzere rnüsaait binalaT aTat
maktadır. Bazı binalar ayrılıruş ise de 
en münasibi hakkında henüz bir karar 
verilmemiştir. ______ , __ _ 

Urla Hallıeuinde tören 
ue Konferaıu-

Urla (Hususi) Büyük şair Abdül
hak Haınidin ölümünün beşinci yıldö
nümü münasebetiyle Ralkevinde mü
nevverlerin ve halkımızın iştirak ettiği 
bir tören yapılmış, büyük şairin hayatı 
ve eserleri anılmııttır. 

Yine Halkevinde aHava taarruzlarına 
karşı Pasif ve ak-tif korunmalar ve bun
dan hasıl olaeak faydalar• konulu bir 
konferans verilmiştir. 

--·ıw··~· 0Nllllıı9ıf--
URLADA. 
Mahsul Vaziyeti •• 
Urla (Hususi) - İki gün Urlaya az 

mikdarda yağmur yağmış ve çiftçiyi 
memnun etmiştir. Kışlık mahsul ekimi 
memnuniyet vericidir. Yazlık ekim için 
de hayırlı faaliyetler vardır. 

Bu sebepleri, muhakemelerinde bir 
hareket noktası olarak ele alanlar Al· 
m:ınyatwı Anglo Sakson ilemiyle anla§· 
makta menfaat gördüğünü söylemekte· 
dirler, Bu mi.itaJaa hakikaten büsbiitüı1 

uzak sayılaınaz. Gerçekten Almanya içiıı 
en büyük flüşman Rusyadır. Alman or· 
dusu, Kızılorduyu czemezse yalnrz har· 
bi kaybetmekle bJmıyaeak, ayni zıı· 
manda, rejimini kaybedecektir. 

Alnıaıı propagandasının bir müddet· 
ten beri bütün dikkatini Sovyetler aley· 
bindeki neşriyat üzerinde toplamış bu· 
lunması da bunu göstermektedir. 

Bir Alman mecmuası bugünkü b3r· 
bin psikolojik mahiyetini tahlil eden bit 
~·a:ıı:.ında diyor ki : . 

•Bolşevizm aleyhindeki mücadclenrn 
Almanya - Fransa ve Almanya • YUJlil· 
nistan arasındaki harplerden bambaşk• 
bir şey olduğunu kabul etmek lazımdır. 
Bu har1)ler. biiyük Avrupa ailesi ~e 
hısun alttaba kavgalarından ibarettir· 
Harbin devamı müddetince muhasımJat 
birbirlerine karşı insaııca muamele et· 
mcği bilruişlerdir. Zira müşterek garP 
medeniyetinin kültür ve gelenek bai).a• 
riyle birbirlerine yakın oldiıklarını his
setmişlerdir. Bwıa mukabil Avrupe~·J 
Bolşcviz.me bağbyan hiç. bix şey yoktur: 
Demokratik hÜl'riyet ve ferd büniyCÜ 
So-.yet atmosferi içinde bir saniye ya§&• 
yamaz. Doğuda, A \.TUpanm şeref ve iti· 
harını korumak için dövüşen millederı 
tnıilterc ve Amerikanın da hayat ve 
mevcudiyetlerini müdafaa ediyorlar. Zi· 
ra Bolşevizın A vrupada muzaffer otur• 
sa Britanya adalanndau veya Amerik'I 
kıyılanndan ricat edecek değildir .• • 

Bu satırlar Alınan muhanirlerinde9 
"E. A. JobannMtn bir makalesinden abo' 
~tır. 

Bir uzlaşma sulhu bahia mev:ıuu ol· 
duğu bir sırada Almanların Anglo s.k· 
son alemiyle yakınbk vesilesi aradıkla· 
rma bir işarettir. 

ŞEVKE'J' Biı..Gilf 
--........... 0---

K 1 y metli bir dokto· 
rumuz vefat etti 

-*-İzmir askeri hastanesi asabiye müte-
hassısı binbaşı Doktor · Suat EravCJDlD 
vefat ettii?i büvük teessürle haber alın'" 

mıştır. Doktor Suat 
Eravcı ihtiSasındaıı 
çok büyük istifade-
ler edilen kıymetli 
bir doktordu. Dah• 
genç sayılabilece1' 
bir yaşta ölümü at'" 
kadaşları kadar keıt 
diSini bütiin tanı'" 
yanları müteessiı' 
etmiştir. 

339 senesinde as· 
keri tıbbiyesindeO 

Merhum S. Eravcı mezun o~. 
Staj devresini ikmalden sonra Gülha· 

ne hastanesinde asistan olarak çalışını~ 
ve ihtisasını yapmıştır. Sürt, Diyarbakırr 

Mevsuk haberlere röre Marşal müt· Manisa, Balıkesir askeı·i hastanelerJ asa· 
tefik ordulann Almaayaya karşi derhal biye mütehassıslığında bulunmuş. ve 93g 

Mühim kararlar 
(BaştaraCı linci Sahifede) 

taarruza geçmelerine taraftardır. İ 
Amerika şimdi 3,5 milyon kişilik bir de zmire tayin edilmiştir. 

Merhumun cenazesi bugün saat U dl! orduya maliktir. _1 

Milli korunma kanununa mulialif ha
reketinden dolayı evvelce mahkam edil
miş olan tüccardan Nafız Şamlt h.akkm
dalri kararın temyiz heyeti ceza heyeti 
umumiyeai karariyle hozularalc: lı:mir 
ı:nilli korunma mahkemesince yeniden 
yapılan nıuh&kemcsi neticesinde. berae-

Kad ;n yanlıesiciler tine karar veTilerek hük.üm kat"ileşmi~ 
Anafartalar caddesinde tatlıcı Ab- tir. 

RUSYANIN MUKAVEMETİ askeri hastaneden kaldırılarak Kemel'CJ'' 
tı camiiııde namazı kılındıktan sonr• 

Askeri mütehassıslar şu kanaati bes· asrı kabristana nakledilecektir. 
dülkadirin cüzdanı yankesicilik sure
tiyle 'falınmıthr. 22 yaşında Ayşe ve 40 
yasında Fatma bu işi yaptıktan zanniyle 
tutulmuşlardır. 

H emurıaıı ta.si"""' ... 
Hasan oğlu Fethi Can admda biri, 

lkiçeşmelik caddesinde Alinin dükkanı
na giderek kendisine kontrol süaü ver
miş ve şarap istemiş, zabıtaca tutulmuş
tur. 

KARANTİNADA 
BİR HIRSIZLIK 
Karantinada 203 ncü sokakla Şükrü

ye adında bir kadının 60 lira kıymetinde 
bir elmas yüzüğü ve T 8 lira değerinde 
bir kol saati çalınmıştrr. Çamaşırcı Ha
san kı21 Emine adında bir kadın suçlu 
sarulanık. tutulmuştur. 

isrANBULLU 
Rallisi yine ,,.,_ 
Sunada paraauıa tamaaıı bir şoförü 

öldürüp cesedini bir kuyuya atmak ve 
Üsküdar ceza evinden kaçmak suçlann
dan hakkında tevkif karan mevcut olan 
sabıkalı lstanbullu HulU.si geçenlerde 
İzmir zabıtasınca yakalanJll.1§ ve Bursa
ya ırevk.edilınişti. Ötedenberi yakalan
dıktan sonra eberiya kaçan Hu!Usinin 
lnegölden Bursaya götürüldüğü sırada 
muhafazaam.a menıur olanlann ellerin
den yeniden kaçtığı haber aluunıştır. 

Dı;terı,,iz i sabah akşam sabunla ~ırçalayır.ız,' 
Tamiz oır ağızda m elT' mF• ru bu ~arınamaz.· 

·_ . · • ~).n"' M~cıacie!e't·~l?!iy-eti · ·"· 
.- .. . .;..~·~'\ -~ . . .. 1: ~ .. _ ..... . . ~:·: .,.·•.:-.,:--.'-.:: '·. 

Almanlarla harp 
~:°;;!:'~:== b=ui~ Bu elemli kayıptan dolayı Suat Era'"' 

cmın rnatemzede ailesi erkanına ve bil'" 
lan yerde tutmağa muvaffak olurlarsa tün arR:adaşlarına samimi tiitlyetleriı:nl'" 
Bolşevikler Ahnan taarruzuna mukave-

(Baftarafı 1 inci Sahifede) 

bomba uçağı göndermemiş olmaları ha~ 
va kuvvetlerinin batıda müdafaaya çe· 
kildiğini göstennektedir. 

met edeltileceklerdir. zi sunarız. 
General Mar.şal orta şarka devlet na.. ··-------------

zın olarak tayin edilen Keys ile görüş- Hindistan m~s~lesi 
Ahnanla:rın şimdi ellerinde bulunan 

hava kuvvetleri geçen sene şark seferi 
başlarken ellerinde bulunan kuvvetin 
dunundadır. O zaman Almanların 5000 
uçakları vardı, şimdi bu mikdar ancak 
400() dir. Bunun yansı Rusyaya gönde
rilmiştir. Bin tanesinı batıda alıkoymuş
tur. 700 - 800 kadarı da Malta hücumla
rına ve Romel ordusunun desteklenme
sine tahsis edilmiştir. 

mii.ştür. 
VİŞİ ALMANYAYA TEMİNAT 
VERMİŞ 
Londra1 15 (A.A) - Taymis gazetesi 

Fransız topraklarına karşı bir Ameri
kan - İngiliz çıkartma hareketine Fran
sanın elindeki bütün kuvvetler ve vası
lalarla mukavemet edeceği ve hatt! bu 
maksatla Vişide bir kısmi seferberlik 
plaru yapıldiğı hakkında Berline tem.i
nat verildiğini bildiriyor. 

TEL: 36·46 
16/ 4/1942 Pe~mbe günü 

matinelerden itibaren 

Bütün gönüllere saadet ve ıstll'abı tattıracak, her kalbte aşkın en ilihi 
destanını yaşatacak ahliki bayat ve gençlik FİLM i 

2'ÜRKÇE SÖZLÜ • ARAPÇA ŞARKJLI 

ELMACI GUZELi 
BAŞ ROLDE : İlk Türkçe sesli (İSTANBUL SOKAKI.ARI) filminde 

baş rolü alan l\USIRIN en ıİıeşhur yıldızlarından AZ i Z E E M i R.. 
filimde her.kesi teshir edecek zengin ŞARK MUSİKİSİ.. 

Herkesin rahatc:a görebilmesi için bu programımız yalnız bir filimdir" 
Yer bulmak için lütfen seans saatlerinde gelinmesL. 
MATİNELER : 1.30 - 3.30 - 5.30 - 7.30 ve 9.30 da.. 

---··--(Baştaraô 1 inci Sahifede) 

enez hareket tarzına hayret etmektedit'" 
ler. 
BİR TEESSÜF . 
Büyük Britanyanın müzakerelere (l' 

rişmek için son dakikayı beklemesine d• 
leessüf edilmektedir. 

Beslenen kanaate göre müzakere~ 
akam.ete uğramasına sebep Hint ko~· 
re Şf'!lerinin mesuliyetten çekinmeJeı?
dir. Kongre liderleri iddi~m tel'\'lç 
edilrniyeceğinl biliyorlardi. Buna raı~ 
men bu iddiaları serdetmiş oıınataı1 
müzakerelerin suya ~esinden nıüW 
veUit mesullyet.i İn~iliz de·det ac;la.ınİP" 
rına yüklemek istemeler:dir. 
HİNDİSTANDA BİRLİK YOK .... 
Delhi müzakereleri kat'i surette göl'.ı 

tenni.<Jtir ki Hindistan bir birlik teŞIC 
etmiyor. 

Bu Akşam 
PERŞEMBE EGLENCELERi 



J6 NiSAN PERSEMBE 

.Askt'ri vaziyet 
(Haştarafı 1 inci Sahıfcdc) 

e~r; gerçi japonlar yağmur mevsi
~ evvel Birmanyanın §imdi.iti baş 
şehri olan Mandalayı elde etmek için 
b gayretler sarfediyorlarsa da bu
nu. gecikeceği gÇ)rillüyor. 

ALMAN. RUS HARBt 
Almnn - Sovyet harbinde kara hare· 

ketleri nğırlaşmıştır; bunun kış mevsi~ 
minin sonu olmak milnasebetiyle hare
kitt ~abasının çamur deryası halini alma
sında ileri geldiği anla;iılıyor. Her iki ta
ı·af da hazırlıklarına son hızı vermiştir. 
Saa günlere kadar her iki taraf tebliğle
rinde görülen şiddetli hlicumlar, yer a1-
ma1ar, püskürtmeler haberleri, artık 
görülmez olmuştur. Yalnız kara harekl
tuua bu durgunluğuna mukabil hava 
hareketleri, bilha~ Alınan hava kuv
vetlerinin cephe gerilerine şiddetli akın
lan devam etmekte ve hızlanmaktadır. 

Bugünkü tahminlere göre asıl harek~-
ta Mayıs ortalarında başlanacaktır. 

CESET YIGINLARI 
ff HASTALIK 
Gclen haberler Rusyada haıp sefaleti 

yüıdmden Tifo ve Tifüs hastalığının art
tığı bildirilmektedir. Ruslar bu husus.. 
ta adzrıt tedbirler almışlardır. Fakat 
karlarlll çözülmesi ile karlar altında ka
lan blnlerce cesedin tefessühü yüzünden 
her iki tarafta da bir çok hastalıklar çı
kacaktır. Harekatın melhuz şiddeti kar
~ıpJM1a her iki tarafında bu cesetleri 
deme imkA.n bulacakları şüphelidir. 

KAFKAS KIYILARINDA 
Ahnan hava kuvvetlerinin Kafkas kı

yılarmda Novoziniden Poti limanına ka
dar olan limanları şiddetle bombardıman 
eWkleri anlaşı11yor. Poti, Batum lima
nına 80 kilometre uzaktadır. Yakında 
Batuma da hava taarruzları beklenilirse 
de Ruslann buradaki uçak savar teşki-

- litomı Almanların fWa zarar ve hasar 
yapma.sına mey<lan vermlyeceği tahmin 
ediliyor. 

AllER1KAN TAHTELBA.H1RLERt 
FAAL1YETTE 
Amerikan deniznltılıırının faaliyetleri

ni arttırdığı bildirilmektedir. Harbin 
bqlaııgıcından beri batırılan veya batan 
215 japo.'1. gemisinin ancak yüzde 22 si, 
yaai 48 i Amerikan tahtel.bahirleri tara
flndan batırılmış ve hasara uğratılmıştır 
ki bu mikdar çok azdır. Alman denizal. 
blarının muvaffakıyeti daha bUyüktür. 
Ne son 1914 • 1918 harbinde Almanlann 
denizaltı tecrübelerinin büyüklüğünden 
do~maktadır. 

Amerikalılar 125 yeni deni?.altısl daha 
inşasına karar vemılşlerdir. Bu lıışaat 
plAnındaltl 180 denizaltısmdaıı başka ise 
:Amerikalıların japorilarla mücadele için 
denizaltılara verdikleri büyük kıymet 
.ve ehemmiyeti gösterir. 

Yugoslavyada 
mücadele de-
vamediyor 

-*
SmtGylNwta Ue dJğa 

ıeldl'Jerln ~eler tara· 
fllldan ~eorildiğl 

IJlldfl'Dlyol' .. 
Loadra. 1 S (A.A) - Yugoslavya

da\i çeteler, Almanlan yeni bir yenilgi• 
Ye airatmıJlardır. Çetelen imha için 
ıröııdc:riJ.ınlt olan 5000 kifilik kuvvet 
Yenllmiıtir. 

Suay Bosna ve diğer ıehirlcr, Kara
dağm büyük bir kısmını elde tutmakta 
olaa çeteler tarafıadan çevrilmif ve 
italyu kıtalarınm i~e yolları ltesilmlt
ltir. Çetelerin ellerinde müteaddit taıık· 
IJar vardır. 

Vişinin vaziyeti 
-*-(Bııştarah l inci Sahifede) 

cHitler emrini verdi, Vişi itaat etti. 
Laval vaziyetten hakim olarak Vişiye 
dönüyor. Bu avdet Alman generalleri 
tarafından istenmiştir. Generaller Rus
ya savaşı b&Jlamadan evvel ordularının 
gerısını emniyette bulundurmak ve 
Fransa da her ihtimale 'karşı hazırlık1ı 
olmak istiyorlardı.> 

1NG1LTEREDE T AHMiNLER 
Londra, 15 (AA) - Bugün gazete

ler B. Hitlerin tazyiki altında Lavalın 
başvekil muavinliğine getirilmiş olması
nı ehemmiyetle kaydetmektedirler. Ga
zetelerin ileriye sürdükleri kanaate göre 
B. Hitler Fransız işçisinin Alman istih
saline daha büyük ölçüde iııtirakini La
valdan istiyecektir. 

Serbest bölgenin Almanlar tarafın
dan göze görünmez surette i~gal edile
ceğini, bütün askeri tesisata, doklara el 
konacağı, iktisatçı kontrolcüler gönde
rilerek işgal edilmemiş olan kısmındaki 
Fransız kaynaklarının da Alman kontro
lü altına gireceği tahmin edebilmekte
dir. 

Polis Lavala tabi olacaktır. Bugünkü 
rejimin aleyhdarlanna kar/il tedbirler 
şiddetlendirilecektir. 

FRANSIZ FiLOSUNUN 
VAZIY:ETt 
Fransız filosıına gelince, gazeteler bu 

hususta tahminler yapmak istememekle 
beraber Lavalın Alman iste1derinin ger
çekleşmesi kollaylqtırmak için elinden 
geleni yapacağı kaydedilmektedir. 

Deyli Herald gazetesine göre Alman
lar bazı Fransız gemilerini batıracak ve 
bunun mesuliyetini İngilizlere yükleme
ğe ça1ı,acaldardır. 

AMERiKA NE YAPACAK~ 
Vaşington, f 5 (A.A) - Lavalın ik

tidar mevkiine dönm~inin Va.,ington
da uyandırdığı ilk aksülamel Vi§ideki 
Amerikan büyük elçisi Amiral Leyhinin 
hükümetle istişarede bulunmak için Va
fİngtona çağrılması olacaktır. Amiralın 
tekrar Vişiye döneceği ~üphelidir. 

AMERiKAN NOT ASINl 
lADE ETMiŞLER 

Vişi. 15 (A.A) - Fransanın Vaşing· 
ton büyük elçisi Hami Heyin protestosu 
üzerine Sumner V elsin gönderdiği nota· 
ya Fransanın cevabı neşredilmiştir. Bu 
cevapta Brezevile bir Amerikan konso
loıunun tayininden dolayı Fransız pro· 
testosuna cevap olarak Amerikan nota
Blnda vatanperverlik tavsiyeleri yapıl
ım§ olması infialle karşılanmakta ve 
böyle bir not.anın iadesine mecburiyet 
huıl oldu~ bildirilmektedir. 
ViŞtN!N MOTECA vız POLİTİKA 
TUTMASI BEKLEN!YOR 
Vaşington, 15 (A.A) - Hariciye Na

.zırlığı dün geç vakte kaciar Fransa hak
kında malumat almamıştır. Şimdi Vi,şi. 
nin mütecaviz bir politika tutacağına in
tizar ediliyor. Esasen Vişinin Hür Fran
sız makamlannın tanınmasına karşı 
verdiği notaya Amerikan cevabını red
dinden de bu ..anlaşılmaktadır. Vişinin 
mütareke ahkimına rağbet edece~ hak
kındaki teminattan §iiphe ediliyor. Sala
hiyetli mahfillerde bildiriyor ki, Vişi
nin hareketi Amerikanın .hareket tarzın1 
hazırlıyaca ktır. 

ALMANLARA GöRE ViŞl 
MUKADDERATINA HAKıM 
Berlin, 15 (A.A) - D. N. B. ajan-

sı bildiriyor: Alman siyasi mahfilleri 
Brazevilcleki konsolosluk hadisesi hak
kında Sumner Velsin nota.sına Fransa
nın cevabını tefa.ir etmektedirler. Bu 
mahfiller Fransız milleti namına alınan 
tedbirlere müdahaleye Amerikanın hak
lu olmadığını ve F ransanın kendi mu
kadderatını tayinde biricik hakim oldu
ğunu kaydetmektedirler. 

ALMANY ANIN 1STED1KLERt 
Zurih,15(A.A) - N"ôuye Zuriher Zay

tung gazetesinin Berlin muhabirine göre 
Alınanyanın Vişideki yeni durumdan 
beklediği şudur: 

--uıw1ouıı111ıoo Oollıl«:at~J'Os""•--

lıtgllis Jıl'aJının lıardeşl ril~{:.vale çok geniş salahiyetler ve-

1111' tayyare lıazası 2 - Laval, yeni hükümetin teşkiline 
ne .. irm;• memur edilecek ve ihtimal Petene hale{ 
:. '.!' ...- olacaktır. 

Berlin, 15 (A.A) - D. N. B. bilcliri- B linde ·· l ·ıruv · Afm Yor: hıgiliz Knlmm kardeşi Dilk Dö er v soy e~ı gıne göre an;ra. 
Cluçeste • hamil olan ta Lizbon nın dogu cephesmde taarruza başlama
l'akmın~ mecbuıt İI1İf y~. Dük dan önce batıda arkasından emin olması 
başka bir u~kla yoluna devam etaıqtir. ~NLARiı.'l 

• oo•..., MEMNUN!YETt BELLl 
AMERİKA SEFİRi Beriin, 15 (A.A) - Yarı resmi bir 

· B. Kalenfne itimat• kaynaktan bildiriliyor: 
,.___..._. ••-.aL Yeni Fransız hükilmeti plaru gerçek-
-. • ...-.> .... ..,..,.-.. leşmektedir. 

. Moskova, 15 (A.A) - Birleşik Ame- 1ngiliz ve Amerikan xadyolarıruıı kul-
toiltanuı yeni ef.ri amiral Standley Ka- landığı lisan, bir zamanlar İngilizler 
lenin tarafından kabul edilmiş ve iti- mahfillerinin Dominyonlara kafa tutma-
~8tnamesinl vermiştir. sını andırıyor. Bu münasebetle Vişinin 

__ ,_ __ .. ,..,o--- Velsin notasına verdiği cevabın çok ke-
8 OL j V YA sin muhteviyatını belirtmek icap ediyor. 

DemoJırası diqrnan· 
ıa,.,,,. ezeceJı .. 
'Nevyork, 15 (A.A) - Bolivya hükü

hıeti neşrettiği bir kararla demokrasiye 
llluhaJif her hareketi kuvvetle bastır
tl'ıak salfilı!yetini hükümete vermiştir. 

%l1t»uwOt1Wllllılllllll--

MJSIR VE İRANDAN 
ÇıJıGPılan FransızlaP 
Vişi, 15 (A.A) - Mısırdan ve !ran-

dan gelen 140 Fransızı himil hususi tren 
Modana hadisesiz gel.ıniştir. 

BU HAFTAKİ 
EŞSİZ TAl\ '"~ 

TEL:4248 PROGRAI\I 
-• e--•:• 

iLK 
DEFA 1 -- Atlantik Katilleri 

2 - YALNIZLALEDE YALNIZ TANDA 

KANUNDA~ 2 - CİNGER DUGLAS 
ROGERS FAİRBANKS 

KAÇILMAZ Yarattıkları Gençlik, neşe filmi.. 

~EVl)A KAMPl VİLLAM BOYD 

3 ... Valt 1.Jısne yin yeni renkli .& ikisi -
A \ICJ KOPiGJ 

rENI AS'IR 

Borsa 
iZMiR BELED!YES1NDEN: 

ÜZÜM 
118 Albayrak 

76 H. Elbirlik 
52 75 
54 
49 
49 

1 - Behçet Uz çocuk hastahanesinin 
tanzimine başlanan bahçesine nebaU 
toprak nakli işi fen işleri müdürlüğün
deki keşif ve şartnamesi mucibince ye-

53 nidcn açık eksiltmeye konulmuştur. 
55 Keşif bedeli 4500 lira muvakkat temi-

28 Öztüı·k 
9 j. Koh ·1 

231 Yekı1n 

50 natı 337 lira 50 kuruştur. Taliplerin te-
4J) 50 minatı iş bankasına yatırarak 27/4/ 942 

192317 t Eski yekun 
192548 1 Umumi yekun 

,No. 7 
No. 8 
No. n 
No. 10 
No. ll 

ZAHRE 
18 çuval Börülce 
38 ton Fasulya 

155 ton Susam 59 

49 
50 
52 50 
54 50 
58 

30 
26 50 
GG 25 

--~~~~· '~~--~~-----~ 
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§ Ankara lladvosn ~ ., -
: BUGUNKllNESR,YAT ~ 
::i ı 11111111111111111111111111Pllllllllllll111111111111111111 j; 

7.30 Program ve memleket saat ayarı, 
7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pl. 8.15 - 8.30 Evin saati.. 12.30 
Program ve memleket saat ayan, 12.33 
Müzik : Şarkt ve türküler .. 12.45 Ajans 
haberleri 13.00 - 13.30 Müzik : Şarkı ve 
türküler 18.00 Program ve memleket sa
at ayarı, 18.03 Müzik : Fasıl heyeti 18.45 
Ziraat takvimi 18.55 Müz'.k pl. 19:30 
Memleket saat ayarı ve ajans haberleri, 
19.45 Müzik : Yurttan sesler 20.15 Rad
yo gazetesi.. 20.45 Mahur makamından 
şarkılar 21.00 Konuşma (Dertleşme saa
ti..) 21.15 Müzik:Şarkı ve türküler 21.30 
Konuşroa (Hikaye saati) 21.45 Müzik : 
Radyo senfoni orkestrası 22.30 Memle
ket saat ayarJ, ajans haberleri ve borsa
lar 22.45 - 22.50 Yarınki program ve ka-
~ruş. 

Disr~si~I 
HAMDİ GÖl.CVOOLU ~ 

1 Bir:nci Beyler sokak No. 41 1 
Telefon : 4118 1-13 (896) f· 
~ı:ı=ı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ı~'l 

tZMtR sıctLt TlCAru:I' MEMUR
LUôUNDAN: 

Pazartesi günü saat 16 da makbuzla
riyle birlikte encümene müracaatları. 

2 _ Barbaros mahallesi 349 sayılı so
kak döşemesinin esaslı tamiri fen işleri 
müdürlüğiindeki keşif ve şartnamesi 
veçhilc açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 899 lira 60 kuruş muvakkat 
teminatı 67 lira 50 kuruştur. Taliplerin 
teminatı iş bankasına yatıraralc makbuz.. 
lnriyle ihale tarihi olan 27/4/942 Pazar
tesi günü saat 16 da encümene müra
caatları. 

3 - Altıntaş mahallesinde 362 nci so
kakta 65, ve 365 sayılı sokakta 90, ve 
Barbaros mahallesinde 352 sayılı sokak
ta 60 ki cem'an 215 metre boyda kanali
zasyon yaptırılması, fen işleri müdürlü
ğündeki keşif ve şartnamesi mucibince 
açık eksiltmeye konulm~tur. Keşif be
deli 1528 lira 63 kuruş muvakkat temi
natı 114 lira 65 kuruştur. Taliplerin te
minatı iş bankasına yatırarak makbuz
lariyle ihale tarihi olan 27/4/ 942 Pazar
tesi günü saat 16 da encümene mU.ra
caatları. 

4 - Eşrefpaşada belediye mmtaka bi
nasiyle mektep arasındaki 80 metre mu
rabbaından ibaret yol fazlasının bir se
ne müddetle kiraya verilmesi yazı i~leri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
arttırmaya konulmuştur. Muhammen 
bedeli 40 lira muvakkat teminatı 3 lira
dır. Taliplerin teminatı iş bankasına ya
tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
27/ 4/ 942 Pazartesi günü saat 16 da en
cümene müracaatları. 

12, 16, 20, 25 (855) 

* itfaiye anbarmda mevcut muhtelif 
ebatta 31 adet hurda otomobil dış las
tiğinin satışı yan işleri müdürlüğündeki 
oartnamesi veçhile açık arttırmaya ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 620 mu
vakkat teminatı 46 lira 5- kuruıtur. Ta
liplerin teminatı iı bankasına yatırarak 
mılkbuzlariyle ihale tarihi olan 1 /5 / 
942 cuma günü aaat 16 da encümene 
müracaatlarL 

16 20 26 30 2139(694) 

Nesim Levi ticaret unvanı ile lzmirde 
Odun pazarında 903 ncü sokakta 6 nu- D o K r o R 
maralı mağazada 936 senesinden beri KEMAL M. y ALAZ 
manifatura ve yerli dokuma mallan ,,. 
üzerine perakende suretiyle ticaretle iş- DOuUM VE KADIN HASTALIK· 
tigal eden Nesim Levinin işbu ti~ret LARI MÜTEHASSISI 
unvanı ticaret kanunu hükümlerine gii- Birinci Be;rler Sokak 36 .. Telefon 2946 
re sicilin 4337 numarasına kayıt ve tescil EVİ : Karantina • Köprü .. 
edildiği ilan olunur. 2133 (890) Berat ap. 1.. TEL. 3888 

tZMlR stctLt TlCAREl' MEMUR-~'aM=~~§ 
LUôUNDAN: l °' S 

İsmail Erginler ticaret unvanı ile İz- ~ D O K T O R 1 
mirde Kuzuoğlu çarşısında 60 numaralı ~ LEOH BEMOARAS 
mağazada 938 senesinden beri gömlek § Muayenehanesini !kinci Beyler 
fanila ve kasket imal ve satışı ile iştigaJ \ sokağında 78 numaraya nakletmiş
caen lım.ail Erginlerin işbu ticaret un- g tir. 
vanı ticaret kanunu hükümlerine göre Hastalan her gün sabahleyin 
sicilin 4327 numarasına kayıt ve tescil 10-13, öğleden sonra 14 -17 arasın-
edildiği illn olunur. 2099 (892) da kabul eder. 

Muayenehane TELEFON 2506 
NAZıı..ı..t ASLİYE HUKUK HA- EV !998 

KtMLlôtNDEN: ~ICCll:ıocııaoc:ıocıccc:cooc::ıc::ıc:ıococ:ıoo~ 

• SAHiFE 3 

Gümriilı ue inhisarlar uelıtiletinden : 
1 - Taşra gÜmrüklerinde açık 1 O lira maaıılı kolculuklar için yapılan 

ilan sonunda istekli çıkmadığından Memurin kanununun 4 üncü maddesinin 
cD> fıkrası hükmüne uyularak ilk mektep mezunları ıarasında müsal>aka im· 
tihanı açılaCak.tır. 

2 - Müsabaka imtihanı 27/ 4/942 pazartesi günü saat 14 te Ankara, 
İstanbul, İzmir, Mersin, Edirne, Samsun, tskenderun; Trabzon: Kars: Van 
gümrükleri müdür ve baş müdürlüklerinde yapılacaktır. 

3 - Açık yerlere tayinler müsabakadaki muvaffakıyet sırasına ve kendi 
bulunduklara yer ile harcırah vaziyeti itibara alınarak yapılır. Müsabakaya 
girenlerin sayısı boş yerden fazla olduğu takdirde idare bunları daha sonra
dan açılacak yerlere tayin ile mukayyet olmıyacaktır. 

4 - Müsabakaya iştirak edeceklerin askerliğini yapmış bulunmalan ve 
memurin kanununun dördüncü maddesinde yanlı vasıfları haiz olmaları şart
tır. 

5 - Bu şartları haiz olup müsabakaya i~tirak etmek istiyenlerin yu)carıda 
yazılı gümrük idarelerinden birine 25 / 4 / 9 4 2 cumartesi gÜnü aqamına ka
dar dilekçe ile müracaatla phadetname nüfus, iyihal ve yurdun her yerinde 
çalışmağa mütehammil olduğuna dair resmi tabiplerden alacakları sağlık 
kağıtlarını ve askerlik terhis vesikası suretlerini vermeleri lazımdır. 

14 16 1867 (858) 

Gümrüfı ve inhisarlar velıdlettnden : 
- Merkez 'Ve ta:ira ğümrüklerinde açık 20 liralık memnrluklar için lise 

mezunları arasında müsabaka imtihanı ac;ılacktır. 
2 - Müsbaka imtihanı 29/ 4/ 1942 çar§amba günü saat 14 te Ankara, 

!stanbul, lzmir, Mersin, Edirne. Samsun, İskenderun; Trabzon; Kanı ; Van 
gümrükleri müdür ve ha, müdürlüklerinde yapılacaktır. 

3 - Açık yerlere tayinler müsabaka<ıaki muvaffakıyet sırasına ve kendi 
bulundukları yer ile harcırah vaziyeti itibara alınarak yapılır. Müsabakaya 
girenlerin sayısı boş yerden fazla olduğu takdirde idare bunları daha sonra 
açılacak yerlere tayin ile mukayyet olmıyacaktır. 

4 - Müsabakaya girmek istiyenlerin yukarıda yazılı gümrük idrelcrinden 
birine 28/ 4/942 salı günü akşamına kadar dilekçe ile müracaat ederek şa
hadetname, nüfus. iyi hal aakerlik kağıtlariyle yurdun her yerinde çalı~ma
ğa mütehammil olduğuna dair resmi tabiplerden alacakları sağlık kağıtlarını 
vermeleri icap eder. f 4 16 1886 (859) 

Denizli P. r. r. Müdürlüğünden: 
1250 adedi Denizlinin Kaklık köyü civarıodalt-i ka.bukdamı ve 400 adedi 

de yine Denizlinin Çambaşı köyü civarındaki Koca.çukur ve efekli ormanla
rından kesilmek ve Kaklık istagyonunda teslim edilmek prtiyle :prtname
sinde ebadı gösterilen 1650 adet çıralı çam telgraf direği kapalı zarf usııliyle 
t 5 gün müddetle 2 3 / _. /94 2 tariihne müsadif perıcmbe günü saat 16 da De
nizli P. T . T. müdürlüğü binasında ihalesi yapılmak üzere 9/4/942 tarihin
den itibaren eksiltemeye konulmu~tur. Beher metre millbı orman Tesmi 505 
muhammen bedeli sekiz lira muvakkat teminatı 990 liradır. tat.ekliler teklif 
mektuplarını ihale sa.atından bir saat evve111ine kadar Denizli müdürlüğünde 
makbuz mukabilinde vermeleri. Fazla izahat isteyenlerin :müdürlüğe mürca-
atlannın ilanL 14 16 18 20 2058 {868) 

...................................................................................... 
• • . . 
i Devlet Demır Yollarından i • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEVLET DEMiR YOu.ARI UMUM MODORLOeONDEN : 
Muhammen bedeli (24600) lira olan muhtelif eb'atta 13750 adet çimento 

künk (27/ 4/ 1942) pazartesi günü saat (15,30) on he§ buçuk.ta Haydarpa
§ada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile eatm 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ( 1845) liralık muvakkat teminat, kanunun tayia 
ettiği vesikalarla tek.liflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat ( 14, 30) on dört 
otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 

Buiş"! ait şartnameler komisyondan parnsız olarak dağıtı1ma\tadır. 
10 13 16 19 1950 (830) 

İZMİR ViLAYEri FiAT MÜRAKABE KOMIS· 
YONUNDAN: 
- Halkın un ihtiyacını temin etmeleri için İzmir belediye mnın içlıı

de muhtelif ıemtlerde bakkallar vasıtasile her haftanın pazartesi güDlerind• 
yalnız o günkü ekmek ietlhlcaklarının ellerindeki kartlara .göre k.arplığı ola
:rak 750 gramlık kart kuponlarına 430 gram, 300 gnnlılı: kart kuponlarına 
170 gram ve 150 gramlık kart kuponlarına 65 gram un verilecektir. 

2 - Bu suretle 430 gram unun fiatı ( 13.5), 170 gram unun fiah (5,5) 
ve 85 gram unun fiatt ( 3) kuruı olarak te9bit edilmŞtir. 

3 - Tesbit edilen Hatlardan fazlaya satanlar ve gerek kuponsuz, gerek 
pazartesi günkü kupondan başka kuponlarla aatıı yapanlar haklannda milli 
korunma kanunu gereğince takibat yapılacağı ilin olunur. 2' 46 (688) 

Nazilli hadnei maliyesine izafetle ve-
kili avu'k:at Hulusi Çoğulu tarafından v.ıocıacooc:ıoo:x1ı:ıcıcıcaooı::ıcocıoeıooı:X»Oı~ Fazla fiatla elımelı satan Kadri Eugin ifltl· 
eski mal müdürü Rifat ve eski maliye DOKTOR - OPERATÖR Jıardan maJı1ıtım Oldu 

memurlaruidan tbrahim Hulusi ve Şük- VEFİK ACAR ı"zmı·r ... =··~ x-•·• .. -IM maltlıeme ... nd- •• 
rü aleyhlerine açılan alacak davasının Doğum ve Kadm ~astalıkları l".llNN ..,.-...... - ı>• ~--
yapılmakta olan muhakemesi sırasında: _ Mütebaam Fazla fiatla demek satmak auretiyle milli korunma kanununa muhalif ha-
Müddeialeyhlerden İbrahim Hulusinin !ıl .reketten suçlu !zrnirde Şükrü Saraçoğlu bu1vannda 48 noda oturur ayni yer-
gösterilen adre.ste bulunamadığı gibi Telefon: Haatane 3 l96 saat 8-l S de kömürcü Muaa oğlu Kadri Evgin halckında lzmir milli korunma mahke-

2 nci Beyler ıolı:ak No. 79 1 
ikametgahı da meçhul olduğwıdan mah- Klinik 2727 saat 15 _ 18 Ev 3374 meaince yapılan dıırupna sonunda: 
kemece ilfuıen tebligat ifasına karar ve- >ec:ıaı:ıc;ı::ıı:ıı:ıı::ı=ıcıı::ıı::ıı:rn:ıı::ıı::ıcacı:ıı:ıı:ıı:ı~ Suçu sabit görülerek 4180 aayalı kanunun 21, 63 ve 4156 nolu kanunun 
rildiğinden müddeialeyhlerden Ankara 55 ilı:inci bendine göre 25 lira ağır para cezasile mahkumiyetine ve hüküm 
defterdarlık tahsil memuru iken ikamet- D o K T O B fıkrumın gazete ile ilanına lı:arar verilerek hükmün kat'i bu1unduiu ilan 
gAhı bulunamıyan İbrahim Hulusinin ya ar 1 C' _ _. GVVEREu olunur. 2J 36 (891) 
bizzat veya bir vekil ile dbasını takip nllP ye.nı>. n . A • 
etmesi ve yevmi muhakeme olan Hastalannı her fibı Tilkilik Akar -----------------------
24/4/942 Cuma günü saat 9 da Nazilli Çeşme karşısındaki muayenehanesinde KernaJpıqa C. MüddeiıınuımlUğinden: 
asliye hukuk mahkemesinde hazır bu- kabul eder. Telefon : 405'1 Fah.i, fiatla gaz yağı satmaktan maznun Para köyünden Ali oğlu 3 l 8 <!o-
lunması aksi takdirde gıyabında muha- ğumlu Ali Sün.gülünün yapılan duru,ma11 90nunda: 
kemeye devam olunacağı davetiye ına- KUŞADASI ASL!YE HUKUK HA- Suç sabit görüldüğünden 3954 sayılı kanunun 31 59/2, 63 ACÜ maddel.erim 
kamına kaim olmak üzere UAn olunur. KlMLtGlNDEN: • tevfikan 7 gün hapsine ve 50 lira ağır para cezası alınmasına n hükmün ııa-

Müddeialeyh: !stanbul Beyazıt bel~ K~adası orman idaresine izafetle m~ zete ile ilanına dair S/1 /942 tarihinde K . PA.f& aa}jye ceza mahk.c-mesinden ~ 
diyesi tahsil memuru lbrahim Koçana. muru Hüseyin Alp Arslan tarafından rilip kat'ileşen karar ilin olun UT. 2 14 2 { 89 3) 

(898) Konyanın Hadım kazasına bağlı Taşkent 
nahiyesi halkından olup Torbalının NAZ!LT.t SULH HUKUK HAKİM-

IZMiR iKiNCi iCRA MEMURLU- Sağlık istasyonunda turistik yollar iir· LtO!NnEN: 
öUNDAN : ketinde demirci ustası iken aynlan ve Nazilli Turan mahallesinden fırıncı 
Jzm.ir Eml.ak ve Eytam bankaınna Mlen ikametg~ meçhul bulunan İsmail Halil oğlu Ali paşa Akar tarafından as-

ipotelı:li olup satılmasına karar verilen oğlu Mustafa Tokdemirci aleyhine Ku- len Tavaslı olup Nazilli eski demirciler 
lzmirde Abdullah efendi ve Ayavukla şadası asliye hukuk mahkemesine açılan arastasında terzilik yapmakta iken hfilen 
mahhallesinin Sulu ve Rana ıoka.ğında tamıinat dlvasının yapılan duruşmasın- ikametgAh.ı bulunmayan terzi Ramazan 
1587 Adanın 5, 6, 16 paraellerinde ka- da: aleyhine açtığı dikiş makinası bedelin
yıtlı 9, 1 I, 63, 65; 6 7; 69 taj numaralı Tarafınıza ilinen tebligat yapıldığı den mütevellit alacak clavasmın yapıl
veııair lüzwnlu izahatı doayıuındaki ta- halde 30/3/942 Pazartesi gUnU saat makta olan muhakemesinde: 
pu kaydı ve vaziyet raporunda yazılı 10 da mahkemeye gelmediğiniz cihetle Müddeialeyh Ramazan namına çıkan-
63, 65 numaralı ev 1500, 9 numaralı ev hukuk usulü muhakemeleri kanununun lan davetiyenin gösterilen adreste bu
l 000, 11 nolu ev 600 lira ki cem'an bu baptaki hükümlerine tevfikan hak- lunmadığından bahisle bil~ tebliğ geri 
3100 lira kıymeti muharnmineli gayri kınızda gıyap karan sadir olmuş ve du~ geldiğinden mahkemece milddeialeyhc 
menkullerin mülkiyeti açık arttırma su- ruşmanın da 20/ 4/ 942 Pazartesi günü ilanen tebligat yapılmasına karar veril
retile ve 844 numaralı Emlak ve Eytam saat 10,50 ye talik kılınmış olduğundan diğinden davayı bizzat veya bir vekil 
bankası kanunu hükümleri dairesinde mezkOr gün ve saatte mahkemede ha- ile takip ettirmesi ve 1815/ 942 Pazartesi 
bir defaya mahsus olmak şartile arttır- zır bulunmanız aksi takdirde duruşmaya günU saat 10 da Nazilli Sulh hukuk 
ması 2 1 /5 / 942 tarihinde perşembe gÜ· gıyabınızda devamla bir daha ınahkem&- mahkemesinde haur bulunması aksi tak
nü saat t f de yapılmak üzere bir ay ye kabul olunmıyacağmız tebliğ maka- diİ'de gıyabında muhakemeye devam 
müddetle satılığa konuldu. Bu arttırma muıa kaim olmak üzere ilAn olunur. olunacağı davetiye ınakaınma kaim ol-
neticesinde satış bedeli her ne olursa ol- 2132 (895) mak üzere ilan olunur. 
sun en çok arttıranın üzerine ihalesi ya
pılacaktır. Satış peşin para ile olup müş
teriden yalnız yüzde iki buçuk dellaliye 
resmi ve bunun yarm Asker ailelerine 
yardım bedeli alınır. ipotek sahibi ala
caklılarla di~er alacaklıların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerin
deki haklarını husu~ile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren nihayet 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuriyetimize 
bildirmeleri icap eder. 

Aksi takdirde hakları tapu sicilince 
malılm olmadıkca pay]a§madan hariç 
kalırlar. 2/5/942 tarihinden itibaren KAŞELERi 

NAZtLI.:t ASL1YE HUKUK 'RA
K.tMI..JOlNDEN: 

Aslen Burdurlu olup Nazilli Cumhu
riyet maballesinde oturan gardiyan Nuri 
kızı Fadime Karaaşık tarahndan Burdur 
Kuyu mahallesinde iken hAlen ikamet
gAhı bulunamıyan kocası Ali Karaqık 
aleyhine açtığı boşanma dlvasının yapıl.. 
makta olan muhakemesinde: Müddei. 
aleyh Ali Karaaşık namına çık.arılan dA
vetiye.nin kendisinin gösterilen adreste 
bulunamadığından bahisle bila tebliğ 
geri ge-ldiğinden müddeialeyhe ilAnen 
tebligat yapılmasına karar verildiğinden 
müddeialeyh davayı bizzat veya bir ve.. 
kil ile tak.ip etmesi ve yevmi muhalceme 
olıın 8/ 5/9-12 Cuma günil .saat 11 de Na. 
zilli aSliye hukuk mahkemesinde hazır 
bulunması aksi takdirde gıyabında mu. 
hakemeye devanı olunacağı davetiye ma
kamına kaim olmnk Uzere ilan olunur. 

{897) 

,artname her kese açıktır. Talip olanla
rın % 7 buçuk pey akçesi veya milli bir 
banka teminat mektubu ve lzmir ikinci 
icrasınının 940/ 19048 sayılı dosyacıına 
müracaatları ilan olunur. 2136 ( 889) 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA. 
Ve bütün ağrıları derhal rıeser-

Sıhhiye Vekfilctinin rubsatmı haizdir. icabında günde (3) kaşe alııulbilir .. 



Siyasi Vaziyet 

Vişinin vaziyeti 
•• •• •• srunun en mu-

him meselesi 
- *-

Alman endi.şeferi • Sof· 
yada 'J'iirfı • Bulgar 
dostfu(Ju halıfıında 

nesriyat .. 
Radyo ga1.ctesine göre Vişi ansızın 

.ııilletler arası münasebetlerinin en 
önemli meselesi olmuştur. Vişi hüküme
ti yeniden kurulacak ve yeni hükümet 
yeni esaslara dayanacaktır. Bunun ne 
olacağı belli olmamakla beraber Lava
lin yeni Fransız kabinesine başvekil 
muavini, Hariciye ve Dahiliye Nazırı 
o1arak girmesinden anlaşılabilir. Hcıtta 
Vişi hükümetinin Laval tarafından teş
kil olunacağı da söylenmektedir. 

Peten Vişi hUkilmetini kurarken La
vali bir iş arkadaşı olarak almış, fakat 
Almanya ile işbirliği siyasetinde ileri git
tiği için sonradan azletmiş idi. Fakat 
Amiral Darlan daAlmanya ile .i§birliği 
siyasetinde Lavalden ileriye gitmiştir. 
Fransız bahriyelileri öteden beri İngiliz 
bahriyelilerini pek sevmezler, biı siya
sette Darlana bunun tesiri olduğu sanı
labilir. 1ngillz.lerin Fransız donanması
na Dakarda taarruzları Darlanı Alman
yaya meyil ettirmiştir. 

İngilizler ve Amerikalılar öteden beri 
LavaJi düşman telakki etmekte ve şimdi 
Lavalin Vişi kabinesine girmesiyle va
ziyetin ağırlasttğını söylemektedirler. 

Bostun radyosu: «Prensip ve ah!ak 
bilmeyen politikacıların en ön safına geç. 
miş olan Laval şimdi Fransız milletinin 
idaresini eline alıyor; Fransız milleti 
buna karşı ne yapacakbr?> diyor. 
&ıl mesele Vişinin eski müttefiki tn

giltereye ve dostu Amerikaya karşı har
be girip girmeyeceğidir. Peten iktidar 
mevkiinde kaldıkça bu mümkün değil
dir. Darlan da donanmay ıMihvere ver
miyecektir. 

O halde bu hareketin sebebi nedir? 
Almanya, Rusyaya karşı hareket eder
ken batıda emniyet temin etmek iste
mektedir. Almanyanm Rusyayı tasfiye 
edememesi ve Amerikanın harbe girme
si Mihveri düşündürmektedir. 1ngiltere
nin Almanya ile mücadelesinin bir saf
hası Vişi etrafında ise, daha mühim bir 
safhası da Fransız milleti etrafındadır. 
İngiltere Fransanın kurtuluşunun ancak 
İngiliz zaferine bağlı olduğunu, Alman
ya da bunun Mihverin galebesine bağlı 
olduğunu iddia etmektedir. Fransanın 
mağlubiyeti, bir İngiliz aleyhdarhğı d0-
ğurinuştu? Fakat bir çok b~diseler ya
vaş yavaş Fransızları tngiltereye, billıas
sa Amerikaya çekmiştir. 

Fransız milleti Lavali hiç sevmemek
tedir ve bu sebeplerde Fransızları Al
manyadan uzaklaştırmaktadır. 

M01"1'EF1KLER1N 
TAARRUZ HAZIRLICI 

Anglo - Saksonlar 3,5 milyon askerin 
batıda Almanlara karşı bir cephe kura
bileceğini söylüyorlar. Almanlara göre 
Anglo - $aksonlar bu şayialarla Alman
ları işgal edilmiş Fransada 20 - 22 tümen 
asker bırakmağa mecbur etmek istiyor
lar. Almanlar bir de Fransız hattı üstü
vasına Amerikan askeri çıkarılmasından 
korkuyorlar. Burası esasen Degolcüle
rin elindedir ve Amerika buraya son 
haftalarda bir de konsolos tayin etmiş ve 
bu hareket Vişinin protestosunu icap et-
tirmiştir. 

BULGAR1STANDA 

İngiliz ve Amerikan gazeteleri son 
Bulgar kabine değişikliğini Borisin ken
disine kafa tutabiJecek unsurlan kabine
den çıkarması şeklinde izah ediyorlar. 

Bulgar SJovo gazetesi cTürk - Bulgar 
dostluğundaki ahlald funil> başlıklı bir 
makale neşretmiş ve «Türklerle Bulgar
ların beş asır beraber yaşadıklarım>, 
biribirlerini pek iyi tanıdıklarını, Bal
kanlarda menfaatlerinin aynı olduğunu 
ve Türk - Bulgar dostluğunun Balkan
lar sulhunun esasını teşkil ettiği, bu 
iki milletin arasını bozmak mümkün ol
madığını, çünkü tarihin bu iki milleti 
dost olarak yarattığını yazmıştır. 

---oı-.o•--••""•--

JUSACA 
••••••• 
Radyomuzda piyes

Eczacı Kemal K. Aktaş 

Radyomuzda aı-asıra temsil edilen pi
.)'esler! dinlerken, tiyatronun gözle gö
:rülmcsi yerine kulakla ~tilmesini bir 
gün söyleselerdi, söyliyenin aklından 

zoru oldu~una hükmederdim diye dü
şündüm. Simdi radvo piyesleri !le o ka
dar ülfet peyda ettik ki gonk vurunca 
perdenin kapandığını görür gibi oluyo
rum. İkinci gonk sesi yavaş yavaş per
cenin ikiye ayrıldığını gösteriyor. Pi-
yeste süieve göre sahnen:n dekoru gö
zümi.in önüne seriliyor. Sahne. kulis. 
sunör kutusu, projektör ne lüzumsuz 
şeylermiş diyecei!im gelivor. Bizim orta 
oyununun yeni dünya denilen kafesin
de bile bir göz alıcılık vardı. Tiyatroyu 
gözle gönnektcn ziyade kulakla ~'.trnek 
baska bir çesni, baska bir zevk oluyor. 
Kara gözün ışkırlağı ile göstermeliği, 
Hacıvadın sivri sakalı radyoda ne gü
zel dinleniyor. Evet, karagözün ışkırla· 
ğını, H:ıcıvadın sakalını görmiyor, din
liyoruz. Manzaranın göri.inmey!p dinlen· 
mesini şimdi beu hiç yadırgamıyorum .. 
Gözün \'azifesini kulnk alınca hadisata 
göz kulak olmak radyo dinleyicilerine 
düşüyor .. Allah afiyet versin .. 
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TAHRANIN VAZIYETı Eski hesaplar UZAK SARK HlRPLERI 
~~~* * 

Londrason Riyom mah Cebo adası 
Dağıtma ofisi 

. 
ışe başlayıncaya kadar 

karardan kemesi bir mukavemet --------------------~·NWWı~------------------~ 

Halka verilecek giyim 
eşyası ile gıda madde

leri tespit olunuyor 

memnuıı kukla imiş ediyor 
- +-

İran hiilıümeti Japonya 
ile m ünasebetlerini 

neden Jıesti? •• 

~+- -*~ 
Suçlular lıola31ca ce11ap nKoregüdorn lıalesi Ja• 
11ermişler1 fafıat hafıifıi pon topçu 11e bomba 
Fr ansa muhafıemeye yağmura altında. 

Londra, 15 (AA) - Royterin par
lamento muhabiri yazıyor: Iranın Ja
ponya ile diplomatik münasebetleri kes
mesi lran makamlannın kendiliğinden 
verdikleri bir karar olduğu için Londra
da büyük memnuniyetle karşılanmıştır. 
Filhakika Iranla İngiltere ve Rusya ara
sında mevcut muahede hükümleri ancak 
İngiltere ve Sovyetler birliğiyle ayni za
manda harp halinde bulunan devletler
le siyasi münasebetlerin kesilmesini mü
tazamnındır. 

Iranın karan mihver nüfuzuna bütün 
yolları kapamıştır. 

Tahran, 15 (A.A) - iranın tanın
mış şahsiyetlerinden 6 kişinin mihver 
lehinde faaliyetleri münasebetiyle Japon 
elçiliğinin zararlı faaliyetini meydana 
kovan şüpheler kuvvetlenmiştir. Tevkif 
edilenler arasında Hüseyn - ed - din Ga
fara vardır. Bu zat Tokyoda bulunduğu 
zaman handaki Japon ajlarmın müdür
lüğünü deruhde etmiştir. 

başladığı zaman? •• 
Paris, 15 (A.A) - Riom mahkemesi

nin kesilmesi hakkında alınan karar 
münasebetiyle Lö Nuvo Tan gazetesi di
yor ki : Böylece çok fena neticeler ve
rebilecek bir adalet yapmacığının önü
ne geçilmiştir. Riomda suçlular şahitle
re kolaylıkla cevap verdiler. Fakat ha
kiki Fransa onları muhakemeye çektiğ! 
vakit bu şahıslar daha zor cevap vere
ceklerdir. 

aQr~~~.r~~ 

~ Suri yt>, Filistin ve ~ 
şi mali )rakın 

müdafaası 
Diğer mevkuf1ar aabun tüccarı Dara- ı 

gova, Tahran radyosunun eski müdürü 
uzun zaman Almanyada bulunan albay 
Süferrahldir. S 

-- -- ~·-
Buralarını tecrübe 
görmüş İngiliz 
aslıerleri müdafaa 
edecelı .. -·---- 8 

AVUSrRALYA 
Bıq11e1ıili harbiye 
nazırlığını da aldı . 
Sidney, 15 (A.A) - Başvekil Curtin 

Başkumandan General Mak Artürle da
ha sıkı temaslarda bulunmak için Harbi
ye Nazulığınıda kendi üzerine almıştu. 

Londra, 15 (AA) - Britanova 1 
ajansının ıukeri muharririne salahi
yetli kaynaklardan bildirildiğine 
göre Suriyenin, Filistinin ve şimali 
!rakın müdafaası tecrübe görmüş § 

§ İngiliz askerler ine verilecektir. § 
~ 7/JJ"'J"'J.,;"'~J.,;"'~~~\l 

Vaşington, 15 (A.A) - Harbiye na
zırlığının tebliği : 

Filipin1erde Koregidor kalesi ağır 
bomba uçaklarının dört defa taarruzuna 
uğramıştır. Kıtalar arasında kayıplar 
mevcutsa da askeri hedeflerde hasar 
yoktur. 

İstanbul, 15 (Yeni Asır) - B urada a iman malOmata göre dağıtma ofisi :faali
yete geçinceye kadar halka tevzi olunacak gıda maddeleriyle giyim eşyasınıa 
tesbitine başlanılmıştır. 

Manilla körfezinin iki tarafına yerleş. 
tirilmiş bulunan toplar Koregidor kale
sini fasılasız bombardıman ediyorlar. 

Cebo adasiyle muhabere iade edilmiş
tir. Kıtalanmız çok üstün dii$nan kuv
vetlerin:n ilerlemek teşebbüsüne muka
vemet ediyorlar. 
Vaşington, 15 (A.A) - 48 saatlik bir 

fasıladan sonra Cebo ve Koregidor ara
sında temasın kurulması Cebonun h~Ja 
mukavemet etti~ini gösteren cesaret ve

Afı-ika ve Ak
denizde harp 

-*-
Bir İtalyan taburuna 

baslıın yapddı- Bingazl 
11e Hafta telırar 
IJombafandı 

rici bir hadisedir. Cebo Filipin takım Kahire, 15 (A.A) - Bir cenup Afıi
adalarının en yüksek nüfuslu olanıdır. ka birliği bir İtalyan taburuna hücum 
Dağlarda çete muharebesi yapıhnası ederek beş subay ve 160 er esir etmiş
muhteme1dir. Adanın toprağı yetiştiri- tir. Bu tabur müstahkem bir mevzi kur-
cidir. makta meşguldü. 

Tokyo, 15 (A.A) - Domei ajansı- İNGİLİZ HÜCUMLARI 
nın Bataandnn bildirdiğine göre Manil- Kahire, 15 (A.A) - Orta şark İngilit 
la koyunun sahillerine yerleştirilmiş olan tebliği : 
ağır toplar Koregidor kalesine karşı si;i- 12/13 nisan gecesi tayyareler.im.iz Ti
rekli ateş açmış ve istihkamlara ağır ha- mimi çevresinde düşman taşıt topluluk
sarlar verilmiştir. lstihkamlardaki bu !arına top mevzilerine ve bundan başka 
hasarlar tayyareler tarafından tesbit edil- Bingazideki liman tesislerine taarruz-
miştir. larda bulunmuştur. 

Bankok, 15 (A.A ) -- Yeni Delhi Tayyarelerim:z Sirenaikadaki ileri 
radyosunun Birmanya tebliğine göre çevreler üzerinde de bütün gün faaliyet 
Iravadi kesiminde muharebe bütün şid- göstermiştir. Altı dii$nan tayyaresi dü
detiyle devam ediyor. Sittangdaki Çin şürülmüştür. 
kuvvetleri yeniden geri çekilmiştir. Ja- MALTADA 
pon tayyareleri §İmal doğu Birmanyada Pazartesi günü dii$nanın :Maltaya 
diğer bir şehri daha bombalamışlardır. ı karşı taarruzunda iki Yunkers 88 ve üç 

Yunkers 87 tahrip edilmiştir. 

lngiliz tayyare 
hücumları 

-*
Normandlya saJdRef'i 
bombalandı • isulçre 
İngiltereyi protesto 

edece'lı-
Londra, 15 (A.A) - lngiliz l:>Gm• 

bardıman tayyareleri av uç.aklannın hi
mayesinde Normandiyada muhtelif 89-

keri hedeflere hücum etmişlerdir. Taf.. 
ailat yoktur. 

JSVlÇRE PROTE.STO EDECEK 
Bern, 15 (A.A) - lsviçre hüküm ... 

ti İngiliz tayyarelerinin beynelmilel kai
edlere aykırı olarak kendi topraklan 
üzerinden geçişini protesto edecektir. 

~---..,_.,,.a..,_.,,,~---

rorpllfenen gemllef'
Vaşington, 15 (A.A) - Bir İngiliz ti

caret gemisiyle Berkis adlı Norveç va
puru ve bir Amerikan petrol gemisi ba
tırılmıştır. 
Vaşington, 15 (A.A) - Bahriye Na

zırlığı iki Amerikan ücaret gemisinin 
Atlantik açıklarında torpillendiğini bil
diriyor. Bunların birisi orta büyükJük
te, diğeri küçüktür. 

Suikast divaSına dün 
Ankarada devam edildi 

Malta, 15 (A.A) - Dünkü tebliğe ek: 
Salı günkü taarruzlarda evvelce dü

şürüldüğü bildirilenlerden başka 3 dilş· 
man ucağı daha düşürülmüş ve 4 uçak 
~ hasara uğratılmıştır. 

MALTANJN MÜDAFAASI 
MÜKEMMEL 
Kah:re, 15 (A.A) - Hava kuvvetle

ri ikinci mareşa)ı gener al Tedler Malta
oın durumunu gözden geçirmiştir. Ted
ler Malta müdafilerini mükemmel mü
dafaalarından dolayı tebrik etmiştir. 

----tt..,_.,,~-----
HELSİNKİDE 
Mareşal Mennel'· 
ltaym solıağı.. 

Helsinki, 15 (A.A) - Fin muhariple
ri komites:nin bir teklifi üzerine Helsin
kinin büyük sokaklarından birisine . Ma
reşal Mannerhayınıı adı verilecektir. 

---~--------~--~-a--•--.~----------~------
(Başta.rafı 1 inci Sahifede) 

çevrilerek anlatılan zabıtlan gösterir bir 
liste ve bu hususta salahiyetli hakim 
Hayrünnisa tarafından yazılan tezkeı-e 

okundu. 
SOLEYMANJN iSTECi 
Berber Süleyman söz alarak okuyup 

yazması olmadığı cihetle bir avukata 
ihtiyacı olduğundan bahsetti, mahkeme
den kendisine avukat tutulmasını iste
di. Dilerae avukat tutmakta serbest ol
duğu, fakat mahkemenin kendisine avu
kat tutmasına kanunun müsait olmadığı 
mahkemece bildirildi. 

ABDURRAHMANlN NEDAMETi 
Bu sırada maznunlardan Abdurrah

man Saymanın müdafiliğini deruhde 
eden Ankara avukatlarından Şakir Ka
raçay celseye başlamadan evvel veka
letnamesini verdi ve aöz alarak bir buh
ran geçiren müvekkilinin ruhi halinden 
kısaca bahisle cTürk amme vicdanı hu
zurunda istiğfarı zünup etmeği söze baş
lamadan önce bir vazife bilirim.> dedi 
ve Abdurrahmanın böyle bir hadiseye 
karışmaktan duyduğu nedamete tercü
man oldu. 

RUS MAZNUNLARIN 
İDDİA VEKlLLERt 
Maznunlardan Pavlof ayağa kalkarak 

söz istedi ve bir serseri gibi tevkif edil
diğini söyleyerek «Türk kanunlan mu
cibince tevkif kararı kaçmak ihtimali 
olanlara, serserilere, muayyen ikametga.. 
hı olınıyaruara, arkadaşlariyle temasa 
gelmek veya cürmün izlerini kaçırmak 
ihtimali olanlara verilebilir. Bu fıkrala
rın hiç birisi bize kabili tatbik değildir. 
Benim ve Kornilofun muayyen ikamet
gahımız vardır. Şahsiyetimiz tesbit edil
miştir. İstanbul polisi beni dAvet edince 
hemen gittim> dedi kefaletle tahliye 
edilmelerini istedi. Bundan başka Rus. 
yadan gelmiş olan hukuk müşavirinden 
istifade imkanının kendisine verilmesi
ni istedi. Kornilof ta bu talebe iştirak et
ti ve istedikleri hukuk mlişavirine Türk 
usul muhakemeleri kanununun 145 nci 
maddesiyle müsaade edilmiş olduğunu 
söyledi. 

MüDDEtUMUMtNtN CEVABI . 
Müddeiumumi muavini Kemal Bora 

söz alarak dedi ki: 
« - Maznunlara müdafaa hakkı en 

geniş şekilde verilmiştir. Bahsettikleri 
145 nci madde maznun kocalı kadın 
olursa ve duruşma sırasında kendisi di
lerse kocasının bulunmasına müsaade 
olunur şeklindedir. Maznunlar kadın ol
madığına göre bu madde ile alakaları 
yoktur. Bahsettikleri Sovyet mütehassı
sı istişare maksadiyle çağrılmış olabilir. 
Fakat Türk mahkemelerinde duruşmaya 
çıkmak ancak Türk avukatlarına veril
miştir.-. 

Müddeiumumi tahliye taleplerine 
karşı da kendilerine istinad olunan filin 
ağır cezayı müstelzim olan fiillerden ol
duğunu söyledikten sonra dedi ki: 

c - Pavlof 1stanbulda ele geçirildi. 
Fakat Kornilof ancak Kayseride yaka
landı. tstanbuldan ustalıklı bir şekilde 
hareketle Kayscrlde soluğu alan bir 
maznunun kaçmıyacağım şeklindeki söz-

leri nazarı itibara alınamaz.> 
V e müddeiumumi netice olarak tahli

ye taleplerinin reddini istedi. 

K.A YSERtYE NEDEN GtTM!Ş ? 
Kornilof, memleketine dönüş teşebbü

sünün Sovyet elçiliğinin malfunatı tah
tında olduğunu söyledi. 

IUkim sordu: - Niçin dönüyordun? 
Kornilof - Burada bana teveccüh eden 

vazifeleri tamamen ifa etmiş olduğum
dan mezuniyetle mE?'mleketirne dönüyor
dum. Benim vazifem nakliyat müşavir
liği idi. Şimdi İstanbuldan Rusyaya mal 
gitmediği ve oradan da mal gelmediği 
için vazifeme ihtiyaç kalmamıştır, dedi. 

FON PAPENİN MEKTUPLARI 
Bundan sonra evrakın okunmasına 

başlandı. İlk olarak Alman büyük elçisi 
Fon Papenin mektubu okundu.. Büyük 
elçi hadise günü sabahleyin saat ona 
doğru mutadı veçhile yaya olarak ika
metgAhmdan Almanya sefarethanesin
dek! bürosuna madam Fon apenin refa
katinde giderken şiddetli bir infilak ol
duğunu, sol tarafından yere yuvarlandı
ğını, madam Fon Papenin de yPre düş
tüğünü ve her ikisinin tamamen toz top-
rak içinde kaldıklarını kaydPdiyor, 
•Bana ~yle geliyordu ki ya b!r mayn 
üzerine basmıştım veya temasla infilak 
eden bir bomba patlatılmıştı• diyor, sui
katj; esnasında k~tibesi matmazelin tak
riben elli adım ötede olduğunu, İtalyan 
sefareti kapıcısının Fransa sefarethane
si istikamet:nde iki adamın kaçarcasına 
koşmakta olduklarını gördüğünü ilave 
edivordu. 

Bu sırapa iddia makamı büyük elçi 
Fon Papenin diğer bir mektubu bulun
dıı~unu bildirerek bunu mahkemeye 
tevdi etti. Mektupta ezcümle deniliyor
du ki : •Su ikast failleri Ömer Tokatm 
Türkce gazetelerde neşredilen resmini 
gördüm. 

Kendisini başka tarafta gördüğümü 
hatırlıyamıyorum .. ıı 

Fon Pauen mektubunda esasen yolda 
gördüklerine dikkat etmek mutadı o1-
madığmı, pazardan başka günlerde evin
den cıkarak bürosuna yayan gittiğini, 
öğleden sonra otomobille dnndüğünü 
kaydcdivor ve <;Öyle deniliyordu : 

•Si.iphe yok k! suikast faili uzun bir 
gözetleme neticeo:;inde benim bu itiyadı
mı öğrenmiş olacak.. n 

BOMBA PATLA DIÔI SIRADA 
Bundan sonra Fransız sefarethanesi 

memurlanndan Pavyoni ile arkadasının 
mektubu okundu. Bu mektuba göre ha
dise sırac;ında ikisi tarla iı~indeki yoldo 
inflakm siddetinden yere di.ismüşler. 
hatta yanlarında bir kus ölmüştür ve 
iki gene kızın bağrısarak kacıstıklarm' 
~önniic;ler, infilfık yerinde "ayri muay· 
yen bir cismin alevler içinde yanmakta 
olduğunu da mü.,ahecle ctmHerdir. 

OKUNAN VESİKALAR VE 
EVRAK. 
Bundan sonra zabıtlar, evrak ve vesi· 

lral<ır okundu. Bunlarda Ömer Tokatın 
' turduğu otelin sah:bi, müstahdimlerl 
'1mcr Trıkatın bulunan eı:-vac:ının na!'' ı 
tanındığını, kendisinin nasıl te~his edil-

diğini anlatıyorlar, maznunların muhte
lif ifadeleri bildiriliyor, Abdurrahman 
Sayman tarafından Kornilof ve Pavlo
fun eşkal!, tavırları, hususiyetleri, iti
vatları hakkında anlablanlar ve sonra
dan yapılan tetkikler ve tahkikler sıra
sında bu eşkali ve malfunatın harfiyen 
tetabuk ettiğine dair notlar ve zabıtlar 
bulwıuyordu. Şnhitlerle maznunların 
birbirleriyle yüzleştirilrnesine ait zabıt .. 
lar ve evrak birer bireı· okundu. 

MAZNUNLARIN İTİRAZLARI 
Bu arada Pavlofun 25 şubatta Maçka 

c:varında görüldüğüne dair üadeler de 
okundu. 

Maznunlar bazı noktalara itiraz etti
ler. Bu arada Pavlof zabıtlarda bazı sah· 
tekarlıklar gördüğünü iddia etti ve de
diki: 

• - Kornilofla müvacehem sırasında 
Abdurrahmanm dıc;arıya çıkarıldığı ya
zılmıs, halbuki Abdurrahman yanımız
da idi.-

Reis, memurların sahtekarlık yapını
yacağını söyledi ve •Yanlışlıklar varsa 
ikaz suretiyle bunlar dtizeltilebillrıı de
cli .. 
MÜDDEİUMUMİNİN BİR CEVABI 
Müddeiumumi muavini Kemal Bora 

söz alarak söyle dedi : 
c- Pavlof, zabıt varakasında haki-

kata uymıyan iki noktanın mevcut ol
duğundan bahisle terbiye ve nezakeı 
kaidelerinden de uzaklaşarak bunu sah
tekarlık şeklinde tavsif etti. Sahtekarlık 
Türk adli makamlannın asla tenezzül 
etmiyeceği bir şeydir. Pavlo:fun sahtekar 
lık kelime!!İnİ kendisine nefretle ve istik
rahla iade ederim. Müdafaa hakkına 
hürmetimiz olmakla beraber müdafaa 
hukukunu tecavüz edecek sözlere mü
saade edilmemesini mahkemeden hassa
ten rica ederim .. '> 

BtR lTtRAZ VE RED 
Abdurrahman Saymanın vekili Şakir 

Ziya, mevzuu bahis zabıtlar hakkında 
müekkilinin de itirazı bulunduğunu ve 
vicdanının tesiriyle ölümün karşısında 
dahi müekkilinin hakikatı söylemiş ol
duğunu kaydetti ve bu sahtekarhk isti
nadını müekkili namına Pavlofa şiddetle 
iade ettie-ini söyledi. 

REtS1N tHTARI 
Reis te Pavlofa nezahate ve mahkeme 

adabına riayet etmediği takdirde kanuni 
muamele yapılacağını ihtar etti. 

Tekrar zabıtların okunmasına devam 
edildi ve bu geç vakte kadar sÜrdü. Bu 
arcıda infil5.kı müteakip tutulan zabıt ta 
okundu. Bu zabıttan anlaşıldığına göre 
infilak merkezi olarak kabul edilen ye
rin etrafında yer yer beyin parçaları, bir 
insanın kopmuş sol bacağı, bir şapka, 
altı kauçuktan siyah cnkli bir tek er
kek L5kaı-ptni, bahçıvan 1smai1e ait bah
çenin içinde ayakkabının diğer teki, vü
cuttan kopmuş sağ bacak, vücudun 
muhtelif mahallerinden kopmuş kemik 
ve et parçaları Valter marka bir taban
canın parçalan ve bazı ağaçların göv
de kısımlarında kan lekeleri görülmüş, 
cesedin kısmı ulyasının tamamiyle par
çalandığı anlaıııJmış, Semih bey apart
manının pencere ve camları kfunilcn fil.. 

nJmış, bazı et, kemik ve beyin parçalan 
buraya kadar sıçramıştır. 

PAVLOFUN MORF.KKEBlLE 
Y AZ!LAN MEKTUP 
Bundan sonra berber Süleymanm Ab~ 

durrahmana yazdırdığı mektup okun
du, Abdurrahman mektubu Pavlofun 
mürekkebiyle yazdığını söyledi. 

PA VLOFA GÖRE SUİKASTIN 
HEDEFİ.. 
Evrakın okunması bittikten sonra 

Pavlof söz alarak dedi ki : 
• - Tahrikçiler evvelden itina ile 

hazırladıkları plan üzerine yürümüsler
dir. Bu !şin adına suikast taslağı dene-
bilir. Tahrikçiler Sovyet]er birliğinin 
~addar düşmanıdırlar. Demokrasinin 
düsmanıdırlar. Dolayısiyle Türkiyenin 
düşmanıdırlar. Bu suikast Türkiye ile 
Sovyetler.n arasını bozmak gayesiyle 
tertip edilmiştir. 

Biltiln Sovyetler ittihadına dahil mil
letler içtimai mücadele değil, ö1üm - di
rim kavgası yapıyorlar. Mahkemenin 
dikkatini buna celbeder!m. Ne Abdur
rahman. ne arkadaşları, ne de muallim
leri Türk değildirler. Olsalar bile mu
ayyen zaman için, menfaat mukabilinde 
suç işlemek için Türk olmuşlardır. Böy
le insanlar yarın gayet kolaylıkla Arap 
ta, İtalyan da olabil'.rler. Ne benim, ne 
de hemşehrim Kornilofun bu maznun
lar sırasında yeti yoktur. Buraya bu 
temsili kötü hazırlıyan Troçkistlerin 
otın-tulrnası icap eder.• 

Pavlof okunan zabıtlarda bazı nokta
larda tenakuslar olduğunu, kendileri 
hakkında söylenenlerin hepsinin iftira 
olduğunu söyledikten sonra da dedi ki: 

« - Hedefi öyle hesaplamıslar ki fon 
Papene bir şey olmıyacaktı. Bomba Al
man büyi.ik elçisine değil, Sovyet insan
larına atılmıştır . .> 

DİNLENEN ŞAH1TLER 

Bundan sonra şahitlerin dinlenmesine 
başlandı .. Evvela bombanın infilakında 
yaralanan doktor Server Kami1in kızı 
Sevim Tokgöz dinlendi. Bundan sonra 

--- o- --
1 R AKA -
Bııddn:v 11öndePildl 
Bağdat, 15 (A.A) - Son günlerde 

Jraka 12213 ton ekmeklik buğday geti
rilmiştir. Un ihtiyaçlarındaki eksikliği 
bu mikdar kapatacaktır. 

23 Nisan çocuk bayramı yaklaşıyor. 
Çocukları sevindirjniz, onları gürbUz, 

seciyeli, feragatU.r ve ınalfunatlı yetiş
tirmek hedefiniz olsun. 

Vatan sade malumatlı değil, aynı za• 
manda sağlam vücutlu ve sağlam seci-
•fi &&W" :il 449 5 

da şoför Fahri Uçar dinlendi. 
SUİKAST GüNONDE KORNll..OF 
Fahri, maznunlardan Kornilofu tanı

dığını söyledi .. Eski ifadesinde Kornilo
fu tanıdığı yoktu. Bu kendisine hatırla- · 
tılınca cMahkemede görünce tanıdım .. > 
Dedi. Ve suikast günü 320 numaralı 
otomobil içinde bir şoförün yanmda Kor
nilofu gördüğünü söyledi.. Otomobile 
İtalyan sefarethanesi önünde rastladığı
nı, bu otomobilin Sovyet elçiliğine ait 
olduğunu da ilave etti. 
Şoför Fahri Uçar, Ömer Tokata bom .. 

bo patlamadan biraz evvel rastlamış ve 
onu da otomobile müşteri olarak istem~ 
olduğunu, Ömerin otomobile binmediği
ni, biraz sonra infilakın vuku bulduğu
nu, daha önce söylemiştir. 

MAZNUNLARIN V AZ1YFI't 
Bu ifadeler esnasında maznunların asa

bileştikleri, itiraz ve redlerde bulun
dukları görülmüştür. 

Pavlof bilhassa Rus hukuk müşavi
rinden istifadelerine imkan verilmesin
de ısrar etmiştir. Bu müşavirden hlJ,5US! 
şekilde istifade edebilecekleri, fakat 
mahkeme huzurunda ancak Ttirkiyede
ki Avukatlardan istediklerine kendile
rini mtidafaa ettirebilecekleri reis tara• 
fmdan maznunlara bildirilmiştir. 

MUHAKEMEYE BUGON 
DEVAM EDtLECEK 
Sabahleyin başlıyan ve öğleden sonra 

da devam eden üç celseden sonra vak· 
tin gecikmesi hasebiyle muhakeme talik 
edilmiştir. Davaya yarın (Bugün) sa~ 
onda devam olunacaktır. 

- A RIN 
ıj Matinelerden itibaren 

lı l'ÜRKÇE SÖZ!Lii 11e 
Taklitli Biiyük Komedi Filmi .. 

3 ~lIBAB 
ÇAVUŞLAR 

ALTIN 
ARAYICISI 

ARŞAK PALABIYIKY AN VE ARKADAŞLARI 
AYRICA : 1 - İzmirin 9 eylül bayramı • İzmir htan ve gilzel ~ 

rimizin tabii manzaraları .. 
2 - Renkli Miki Mauz .. 

SEANSLAR: 1.10 - 3.10 - 5.10 - 7.10 - 9.10 .. 
Cumartesi, Pazar 11 DE ... 


