
f'~n miindereeatından mesullvet kabul edilmez.. Cümhuriyetm tıe Cümhuriyet es.,,.lerinm bekçisi S11bahlan çıkar riyari gazetedir. 

Suikatt 
,.. 

uavası devam ediyor 

Bomba Fon Papen'in önün
de mi, arkasında mı patladı? 
Şahitler dün mahkemede, 

ketlerini ve suikast 
parçalanan Omt>rin 
sabahındaki halini 

sözlPriui, hare
anlatttlar 

---~~-~~~~ ....... •--...~~~~~~~~~~ 
luıkara, 16 ( Telefonla ) - Fon Pa

Peııe yapılım suikast hAd'sesi dolayısile 
'çılan dil.vaya Ankara a~ır cezasında bu
Riin devam edildi. 
Btıı ŞAH1DİN ANLATTIKLARI 
Sabah celsesi saat 10 da açıldı. Ma:z

llunlar ııetirildilcten sonra Adlive vekıl· 
letı motörlü müvezzilerinden Adli Kan· 
ll>az şahit sıfatile ı;ai!rıldı. Usulen hüvi· 
~eti tesbit edilen şahide sonıldu : 

- Ne biliyor ırunuz? Bunlara Fon 
l>aPane suikast tertip etmekle suçlu di· 
torlar, bildiklerinizi anlatınız. 

Adli, hadi.;e sabahı Kavaklıdere yo
~~da birdenbire inf!lak oldu~nu. yere 
UStü~ünü. sonradan Alman büyük el· 
~i ile madammm verden dohulmal'!a 
ç,ıJı,tıklarını ve yetil faphalı bir zab 
t'etniz apartımanına yimtl metre mesa· 
~ede ııördüitünü. fakat arkasından ııör• 
iliiü icin bu adamın elinde bir şev ta· 

~"1n t::ıc::1mtttl•Nınır farkına vamıac11i!lnı, 
•naatine Fon Papenle parçalanan 

"11ı<ın o civarda karşılasınalan ]Azım 
~eldiğini, hadisenin ertesi günü Fon 

Fransa 
---*·----

Amerika ile -·AIUnaselJetleıoini 
hıı>.~mene Jtadar 
,_,,.,,.ce"lı bir si:)'aseı 
tafdo edeb"' .. mi? 

ŞEVKET BİLGİN 

Arııerikan ıenel kurmay ba,kanı ge. 
~erat Marshal'ın İnııiliz genel kurmay 
d eyefHe tema.•larmda strateji bakımın· 
an bilyük önemi haiz · bazı kararlar 

:ırndığı blldirilmistir. İnanılır mahm
•r.ıen verilen haberlere ııöre. iki mUt· 
~k devletin en salMıiyetli sahsiyetleri. 
lınanlarm Rusyada yapacaklan büyük 

learnızıa Oııili bütün cephelerin dunı
~ıınu gözden ge(irerek mü,terek hare
~ pl&nlan üzerinde mutabık kahnı,lar
ltı · Bu hareketlerin mahiyeti etrafında 

11haraza edilen ıizliliğe rağmen bazı 
bolttalar klfl derecede belirmiştir, de· 
~•bilir. Bunlan şöylece bülAsa etmek 
'8lıildir : 

l - VaşinJt(on ve Londra en kuvvetli 
~lidafaanın taarruzdan ibaret olduğuna 
•nrnıslardır. 

lı• 2 - Miittefikler, bu yaz mevsiminde 
ltı~ taarruz stratejisi tatbik ederek Al· 
t •nva ve ortaklannın Avnınadaki ı:ay· 
lietlerini doltıı cephes;nde teksif etmelc-

';: enı?"el olmab çalısacaklardır. 
U e«aslı noktaların tesbitinden son· 

~· müttefiklerin projeleri etrafında 
'.l>lenecek şeyler kupkuru bir tahmin 

~aktan ileri ııttemez. Bunnnla bera
lıt;,· Şurası muhakkaktır ki. ikinci cep
t~ ın A vnıpada ayni zamanda bir çok 

heler yaratmağı. hedef tutan geniş 
~•ııta bir hreket olması ihtimali mib· 
~tileri düşünd!lnnektedir. Her ne ka· 
la Alman askeri ıözclileri, daima kul· 
'!l\!ıkları kat'i lisanla lataya yapıluak 
ltjl ttına t"""bb!lslerinin akamete mah· 
\e,rn oldui(unu mlltteriklerin bir könrii 
li "! lesi.ine vakit bulmadan ezilecel<le
la Ilı sö:vlemrkte i•eler de. Alman ordu· 
) l'ıtıın biitün kuvvet ve kudretini Rus· ... a;a kullnnmak zorunda oldui(u bir sı· 
ı,81 • hır ikinci cephe flkr;nden bile ra
"8 '1>lık duvduklan meydandadır. Ka. 
ılıı •tınıı7ca, Vı.ide Alman tazviki altın
~~f 'l'&pılan deii'siklik bu rahatsızlıjtuı 
trrı '~~idir. Almanva bu suretle ~eri<:ini 
la n•,et altına almak istemiştir. Zir:ı 
1ı; ı·aı: aeıkfan aoı"ıı fn~iliz alevhtan fi. 
to~ •~ı ve temavüllerile fi lmanyanın en 
lıı.ı •nnndıi!ı sah•iyettir. İktidor mevki. 
teık'·n u~nkla•tınlma'1nı iycan ettiren 
.\) ııılerıle yine o mevkie dönmii<1ür. 
to·~•n mahl;JJerine ıöre, Larnl, Mon· 
~da temeli atılan ve bir türlii ,.er.ek· 
..ııı, ~ven Alman • Fran'1z is birliifinl 
~dı •• ~:vnına birliği zihniyetile bere· 
le. ~rutmeğe calısaraktır. AePha m•· 
.\n:ı Peten bu p01itikanın Fransavı 
do · ;"ak•on &!emile diismanh;;.a sevke· 
... :~ kadar kuvvetli inl<isaOar an:et· 
•ll..;-~, . 

Papenin kendisini elcflll!e çagırarak ma· I istedi : 
lumatıru sorduj!ımu, kendisinin şimdiki - Bazı şahitler bombanın Fon Pape
ifadesinin aynını orada da söyledi~ni nln arkasında patladığını oöylüyorlar. 
ve hadiseden evvel Cin veya Amerikan sen bu bombanın büvük ekinin önünd• 
sefaretlerinden birine ait olması )Azun patladığını anlatbn. Bunu kafi surette 
gelen otomob'lin yukanva doğru cıktı- aydınlat. 
ğını hatırladığını, °Fon Papenle refikası· . Şahit Adli ifadesinde ısrarla şöyle de. 
na yardımda bulundul!unu bu sırada dı: . 
Alman ata•amilterinin otomobille geldi· « - Bu .. b~mba Fon Papenın 20 -~·~: 
ğini. Fon Papenle refikasırun bu otomo· re kadar onunde _ patlamıştır. Çunku 
bile bindiklerini ve kendis!nden hadiseyi ~en parçalanan vucudden avrılan _baca. 
zabıtaya haber vermesini istediklerini. -pn yanından ve bom~anın çıkardıgı du
fakat emniyet müdürü ile zabıta memur- manlar arasından geçtım. 
)arının silratle hadise mahall'ne ııelmiş Vakanın bir şaMdi de matmezel Ro
olduklanru ve bu esnada ~çalanmış zadır. Roza Fon Pap•nin klitibesidir.> 
bir vücudun ayai>ını gördüi!linü, aynca öNDE MI ARKADA MI? 
iki bayanın da Macar elçiliğine dol!ru • Reis Sabri Yoldaş bu_kat't. ifade üze
kacbklannı ve bunlardan birisinin ava- nnc salonda m,.hı.. ... m ... vı tp1'-1n etmrkte 
<!mm yaralı oldul!unu farkettll!ini. Can· ( <:nnn <:nı.;rp ~ "'H"n 4 tp) 

kayadan gelmekte olan maresal Fevzi 
Cakmak'ın otomcb'linin orada durun 
iki havanı aldııtını ve i•i icabı bütün el· 
çileri t~n1dıi"1nı sövledi. 

ROMBA NERFDE PATLADl? 
Reis şahitten şu noktanın tavzihini 

BiR DOSTLU'< TÖRENi 
----*----

lnqiliz 1--,, aberler 
nazırı ,,Londra" 

elçimizi ka
bul etti 
-*

Haberler nezareti 
snlonunda Türldye~ıe 
ait filmler gösterildi 
Londra, 16 (A.A) - Dün lnııiliz 

haberler nazırlığının beyaz mermerden 
cephesi üzerinde Türk baynğı dalgala
nıyordu. Nazır Kont Breken yüksek mi
safiri Türkiye büvük .,]c;,i Rauf Orbayı 

( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 

Silah altına çağı-

rılan sınıflar 
JIJ - .JJJ dogumıu 
gayri isltimlar 
fstenilivro 
IZMIR YABANCI AS. Ş. BŞK. dan: 

313 - 331 doğumlu sağlam ve sa
k.at jhtiyatlık hizmetini yapmamış 
gayri i•lamlar ıilah albna alınacak
lardır. 

9 39 yılında silah albna alınan ve 
üç ay kadar hizmet yapan yukan ... 
da yazılı doğumlann sanatkarlan 
da ıevkedileceklerdir. 

Bu eratın lcaffe•inin 21 /4/942 
günü lzrnir yerli askerlik '1Jhes!nde 
hazır bulunmalan lazımdır. 

Erat ekmek karnelerini de birlik
te getireceklerdir. 

Gelmeyenler askert mahkemelere 
verileceklerdir. 

* IZMIR YABANCI AS. Ş. BSK. dan: 
313 - 331 doğumlu ihtiyatlık hiz

metini ifa etmemiş gayri müslim 
eratın sevkedilmek üzere 21 /4/942 
günü şubemizde hazır bulunması, 
srelmevenlerin cezalandınlacklan 
i18.n olunur. 

Si.ııkast m"' ·'11171 lllrlnrl1tn. BeTbt?'r 
SOLEYMAN 

YENi CEPHE 
-*-

Müttefikler 
harekete 

geçecekler 
-*

Amt-rika da ht>rkes 
taarruza ba~lanıl-

• 

masıoı istiyor ... 
-*

Londrada mühim 
harar 11erildiğini 
gösterir belirtiler 11ar 
Almanyada lıaygı 
NevYork, 16 (A.A) - Amer;ka ge· 

nel kurmay başkanı general Marşahn 
Londrada yaphğı gÖTÜ11Jmelerdc mütte
fikler stratejisinde pek büyük tesiri gÖ· 
rülecek askeri kararlar alındığını göste· 
ren belirtiler vardır. Vaşingtonda hi· 
kim ltanaat taarruzun en emniyetli mü· 
dafaa tarzı olduğu merkezindedir. 
Her kes taarruz lehindedir. 

ALMANYADA KAYGI VE 
AMERIKALILAR 
Vaşington, 16 (A.A) -· Amerika 

genel kurmay başk.an1 general Marşa.la 
müşterek hareketler baş komutanı LoTd 
Montakenin J!Örüşme1eri ve bir 1ngiliz
Amcrikan i!tili teşebbüsünün ihtimaline 
ait Alman kav'lısına dair Londradan şre· 
len habeler Vaşin"'tonda m~mnunivctlc 

(~nnn ~'lı.;ı,. ? C:Hfiin 2 dr l 

\'1 n.e _ra71. olarak mıdır? 
~ti ~1.nın Bırlecik devlr11er1e n1ÜJ1ac:e

<\r c~~ ~ok nn1;k bir snllıava ı>irmisHr. 
ıkan bn<mı. J .ıı,·nl'in :ktidnr mev· 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 1 lngıli.ı askerleri kaTaııa çıkış ıaliınlerinden birinde 

Rus a.akeı-lerinin All1UlnİaTa karp hiicumlannd4n ıki intiba 

RUSYA MUHAREBELERi 
----*·----

ahalli hü-
cumlar epi 

iddetli 
--·--

BPrlinf" ~()re Rns hü-
cumları akim kaldı 

-*
Almanlar mer~~ez 
ke~irn~n~e yeni 
M~!'.va!~"'ıuve!le,,. 
ksı:! .. ~(!!w ... ~ da 
~ij·•le~·-o"ıar 
Berlin. 16 (A.A) - Alman Fh•ku. 

mandanlıiiınm bildirdi~ine göre 16 Ni
c:anda do~u cephPsinin cenun kC"simindP 
faalivetler normal olmuşhır. Yer yer de. 
vamlı yai!mur yağmaktadır~ Bol~evikler 
ne1:icP~iz bazı hiicumlarda bulunmuıı:lar
dır. Mesel il bir A 1man piyade t"•.,,mi bi' 
yerdP. Ust ü•te dli"TTlanm altı hUrumu-

(Scnu Salıifc 2, Siitün 4 de) 

B. LA VA L 

V SiNiN' VAZiYETi 
~-~-*----

P et{.. n son 
değişikliği 
anlatacak 

-*
Amf>rika şimdilik 

vaziyt>tio inkişa

fuıı ht>k leyecek 
-*-Peten • Darlan • Laval 

MMza"lıerelerl 
ıWevt!m ,.diyor 
Vaşington, 16 (A.A) - İyi malQmat 

alan mahfillerde dün akşam bildirildiği. 
ne !(Öre Vişidekl Amerikan büyük elçisi 
Amiral Lihinin istişare maksadiyle ve
yahut münasebetler kesilmek üzere geri 
çağrılaeağı haberi mevsimsizdir. Lava
lin hükümete dönüşünden çıkan mana 
hakkında resmi Amerikan mahfillerinde 
fikir ihtilAfı mevcut değilse de Birleşik 
Amerikanın takip edeceği en elverişli 
siyasetin hangisi olduıtıJna henüz karar. 
verilmemiştir. Birleşik Amerika hükü· 
meti müsbet olarak şu noktayı tasrih eı. 
miştir: 

(Sonu Sehile Z, Sütün 1 de) 

Hükümetin • • 
sıyasetı 

''Ankara,, da bir 
basbihal yapıldı 
Gazf"tPcilPrf" umu'lti <lnrum anlatıldı 

Ankara, 16 (A.A) - Başvekil Dr. 
Refik Saydam bu sabah Halkevin~e An· 
•ara, İ•tanbul, AdaM, !zmir ve Balıke
•İr ırnzeteeilerini kabul ederek umumi 
va1iyct hakkında hasbibalde bulunmuş· 
tur. 

BASVFf{tf, trF. D.Al'f1LtYE 
VF.'<tT.!NtN !ZARA TI 
Basvekil kısa bir h'tal:ıP ile toplantı. 

nn'ı se.behini arıltltarak hiiktimet!n siva. 
~""t;ni pPnic:: hlltl~rla rizdiktPrt sonra Da. 
hiliye Vekili rii1{ümetin dahili sivac:;-?tini 
izah pfmis ve bilh~ıc:ı::a b11 c:;iya~C'otin ta~ip 
ve tatbiki hususunda hükiimetle "az•tp. 
côlPrin birihir:ne muv~zi bir vol tekin 
etmel•rine büyük memnuniyetle i•aret 
etrııic::tir. 

HARfCtYE VFT<tLININ tZAHATI 
Bund•n sonra Hariclve Vekili Si11<rü 

Saracoi?lu h~riri siva.5ı~etin !;On tamRn· 
)ardaki inki••flarını ~traFTıea tahlil e!t'1<. 
ten sonra sözü Numan MPnPmencioğJu. 
na bırakm1'tır. Harieiye Vekaleti umn· 
mi katibi de bilha5'a ııelecek inki•anar 
etrafında hüklimet ve ga1etecilerin va· 
kından takin etmelerine !Uzum görüleu 
hatları belirtmi•tir. 

(Sonu Sahife 2. Sütün 5 te) 

TÜRK YE • ALMANYA 
----+----

Kron fabrika-
ları bize istedi
iimiz malze
meyi verecek 

-*-
Berlin, 16 (A.A) - Krup fabrikala· 

nnın sahibi ve direktörü Fon Bolen 
'lürk Denizyolları heyeti şerefine Kay
zerhof otelinde bir öğle yemeği vermiş· 
tir. Berlin büyük elçimiz Hüsrev Gere
denin de hazır bulunduğu bu zivafette 

( Sonu Sahife 4, Sütun 3 le ) 

Birmanyada harp eden Çin kutıtıetleri 
kul1Ulndonlarınrlan Gene1'a1 

KA1M1N 

UZAK DOCU SAVAŞI 
--~-*-~~-

.J a uo nl ar Bir-
manyada yeni 

ve büyük bir ta· 
arruza 1?eçtiler 

-+-
Çunıı K'ng, 16 (AA) - Janon1ar Bir· 

manyada Çin ordusuna karsı Şanın ce
nubunda büyük taarruza geçmişlerdir. 
Düşman Çinlilerin do~ kanadını teh
dit ederek Mandalay - Lakis arasındaki 
demir yolunu k~ek istiyor. 

(Sonu Sahile 2. Sütiin 2 de) 

Zeytin ve pırına ya~ı fiatları 

Beyana· tabi zeytinyağ
ları üzerine henüz hic • 
bir muamele yapıimadı 
~~ """' 
~ ~ 
SON DAKİKA 
••••••••••• 

Vişi topraklarındaki 

Aınf'rikalılar geri 

dönüyorlar 

-*-
Vaşington, 16 (A.A) - Yapılan teb

liğata göre Birleşik Amerikanın işgal 
altında bulunmıyan Fransadaki bütiln 
Amerikalı lan mUmkUn olur olmaz mem
lekete çağırması Lavalin ikt!dar mevkl
ine gelmesi hadlsesile ılgill değildir. 
'-C:-/,..C::~Y~ ..< .,,,<. yır::~ 
111ililil11111111111111 111111il111iluıı!ı•ı111111111111111 
~~:ıo<;..~~ 

Zeytin yağı ve pirina yağı fiatlan hak
kındaki ticaret vekA!eti tebliin piyasada 
gayet iyi karşılanmı•tır. Beyana tııbi 
zeytin yağlar üzerinde henüz hiç bir 
muamele yapılmamıştır. Borsada zeytin 
yağı üzerine muamele baslasa dahi. koor • 
dinasyon heyeti kararından dı•arı çıkıl
mıyacağı ve fiatların devlet karannı hiç 
bir zaman a.,<mıyacağı gayet tabüdir. 

Koordinasyon heyeti esktra bir buçuk 
asitli zeytin yağına aznml 101 kuruş, iki 
buçuk aside kadar olanlara da 97 kuruş 
fiat tesbit eylemiştir. Diğer yemeklik 
yağlara tesbit edilen fiat 93 ve 89 kuruş
tur. Yüzde beş asitliler ise daha evvel de 
kavdedildii!i gibi 85 kurustur. 

Yukandaki fiatlar toptan satış fiatı. 
dır ve belki Mart ayında muamele vanan 
ve büyük partiler satın alan komio;yon. 
cu ve tüccan bazı ufak zararlara düçar 
edecektir. Ancak bu fiatlar fevkinde ya• 
pılan muameleler esasen spekülntif sa· 
yılmakta idi. 

(Sonu Sahile 2, Sütün 5 te) 
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Visinin vaziveti 
ı z 

Q ::ıa 

.~ -· ( Ba,.oıtarah ı inci Sahifede) 
•allSız şimali Afrikasına sevkiyatın 
~ başlaması durumun Vişi bükü
.... tarafından aydınlatılacağı zamana 
...._ tehir edilecektir. Amiral Lihi .--,e kadar Vişideki değişiklik veç
._. hakkında bir rapor vermemiştir. 
9-a 24 saat içinde veremiyecektir. 

l lza k doğu savaşı 
---·---(Baştarab l ınci Sahif,,dc) 

ANNALİSTİN SÖYLEDİKLERİ 
Londra, 16 (A.A) - Royterin askeri 

muhaıTiri Annalist y37.ıyor : 

Fransa ŞEHİR HABERLERi -------k·-----

Birleşik Amerika hükümeti Lavalin 
tU:ip edeceği siyaseti anladıktan sonra 
ymiyetinl açıkça bildirecektir. 

A11ER1KA RAPOR BEKL1YOR 
Ya:ington, 16 (A.A} - Hariciye müs

tepırı Sumner Vels Vişideki dcğişiklik
ı.r Mkkında surulan suale kat'ı rapor
J.r almadıkça beyanatta bulunamıyaca
lma, Amlraf Llhinin raporunu bekledl
llıııli. Fransız. bUyilk elçisi Hanri Heyin 
bactıı kendisiyle görüşeceğini bildir-

~1N BEYANATI 
'Y8§i.ngton, 16 (A.A) - Hariciye müs
~ Sumner Velse gazeteciler konfe
r.mıda aşağıdaki sualler sorulmuştur: 

- Vişt buhranı hakkında Amiral Li
hWım rapor aldınız mı? 

- DUn bir rapor aldık. Laval şimdi 
Pariıatedir. Yeni hükUmet hakkında gö
ra,ı.elerde bulunuyor. Vaziyet tevazuh 
et.eden bu mesele etrafında yapacak 
hl! bir demecim yoktur. 

- Amiral Lihinin istişare için çağrıl
ması ihtimali var mı? 

- Şimdilik btyle bir şey düşünmüyo
rua. 

_ Hariciye Nazırlığı Fransaya gön-
deJ'diği son notaya cevap aldı mı? 

- Fransız. elçisiyle bugün görüşcce
ğla 

- Fı·ansız batı Afrikasına bir vapur 
iaşe maddesi götürecekti, bu raporlar 
k.ıttı mı? 

- Biç bir vapur kalkmadı. Bu ilctme
ler hakkındaki plAnlarımız.ı bir kerre 
daha geri bırakmak zorunda kaldık. 

LAVALtN tLK tŞt 
Zurih, 16 (A.A) - B. Laval ilk iş ola

rak dahilde sukfinu temine çalışacak 
General Degol taraftarlarlyle komünist
lere ltarşı şiddetle harekete geçecektir. 

PETEN!N BEKLEI\TEN MESAJI 
Vi§i, 16 (A.A) - D. N. B. Ajansı bil

diriyor: İyi malOmat alan mahfillere gö
re Mareşal Pcten hilkümette yapılan ta
dllfttı Fransız. miJletine bir mesajla bil
direcek ve bu tadilatın sebebini iz.ah ede· 
cektir. 

Paris, 16 (A.A) - Büyük elçi Scapini 
Vişiden Parise dönmüştUr. öğleden son
ra B. Lavali çağırarak kendisiyle görüş
m~Ur. B. Laval başka Fransız şahsi
yetleriyle de konuşmuştur. Laval yarın 
Vltl1e gidecek ve öğleye doğru Mareşal 
Petrnle göril§ece ktir. 
YlŞIDE GöROŞMELER 
'Yı§l. 18 (A.A) - Ofi Ajansı bildiri

yor: Buglln saat 12,30 da Mareşal Peten 
Şeteldomdan gelen B. Laval ile Dö Bri
nonu kabul etml§tir. 

LoDdra, 16 (A.A) - Mareşal Peten, 
n-ı-. La.al bU8iln de Viflde toplana
rak milzakerelerlne devam etmişlerdir. 

DARLAN TEKA'OT OLMUYOR 
Vlfl, 18 (A.A) - Resm.l gazete filo 

blıfkumandam Darlanm yq haddi ol
mekmm faaliyette kalacağını bildiriyor. 

LAVAL BEYANATTA 
BULUNMAMIŞ 
Vlfl. 18 (A.A) - Ofi Ajansı Lavale 

atfedilen demeci yalanlamıştır. Lava1 
hiç bir gazeteciye beyanatta bulunma
mıştır. 

tsPANYOL GAZETELERi 
MEMNUN 
Madrit, 16 (A.A) - lspanyol gazete

leri Lavalin Bafvekll muavinliğine geti
rilmesi milnasebetiyle uz.un boylu neşri
yat yapmaktadırlar. Alkazar gazetesi di
yor ki: 

cVişiııin takip ettiği siyaset üzerinde 
son zamanlara kadar lngiliz ve Ameri
kan tarafdarlarinın tesiri görillmekte idi. 
Bazı mahfiller de Sovyetler Birliği hak
kında metbl~elerden bile çekinmiyor ve 
Rusyanın galebesi temenni ediliyordu. 
Daryo, dofu sava.iına ~tirak etmekle 
Fransız milletine selAmetinin Almanla
rın galebesinde olduğunu anlatmak iste
miştir. Şimdi B. Laval hükümete büyük 
Avrupa birliği ülküslinil gerçekleştir
mek için giriyor.> 

--·.-..· wuo ........... - -

Tayyareler FDlpinler• 
den 1111' lıa~ aslıerl ue 
gazeteciyi ııurıardı 
Sidney, 16 (A.A) - Avustralya ka-

TargAhına göre Amerikan tayyareleri 
Filipinlerde bir mahalden Amerikan 
ordusu erkAnından bir kaçı ile bir kaç 
gazeteciyi ve Cin irtibat subayını ala
rak Avustralyaya getirmişlerdir. 

IPClll, lralı, FDlstindeJd 
1ı111111etler teftiş edildi 
Kahire. 16 (A.A) - Orta tark or

dulan baı kumandanı general Ohinlek 
Jran, Irak, Filistin ve şarki Erdünda 
mevcut birlikleri teftit etmiştir. 

j aponlar Birmanyada büyilk hamle
l{!r yapıyorlar. İngiliz - Çin kıtaları ara· 
sız hnrpların yorgunluğunu duymakta
dırlar. 
Aııdaman adalanrun Hindistandan 

uçan tayy::ırelcrfo bombalanması mana
lıdır. 
FİLİPİNLERDE 
Tokyo, 16 (A.A) - Filipinlerde Ja

pon hava kuvvetleri Korogidor kalesini 
şiddetle bombalamıştır. Karşı koyma 
topu mevzilerinde ve adada demirli bu
lunan gemilerde çok büyük hasarlar ol· 
muştur. Düşman bataryaları ta.mamile 
susturulmuştur. 

Japon hava Jnıvvetlerl Ccbu adasında 
kalmı.ş olıın dilşman unsurlannı da bom
balamıştır. 
AMERİKAN HAVA AKINLARI 
Vaş!ngton, 16 (AA) - Avustralya

daki Amerikan umumi karargahının 
bildirdiğine göre ehemmiyetli Ameri
kan teşkilleri Filipin takım adalarında
ki lapon üslerine taarruz etmişlerdir. 

KROGtDOR TESLtM 
OLMIYACAK. 
Vaşington, 16 (A.A) - Krogidor gar

nizonu kumandanı General Vanray giln
delik emrinde şunları söylüyor: 

JAPON HABERLER! 
Bu kuvvetli kaleyi düşmana teslim et-

Şehrimizin ek
ır_ek, et ve te
mizlik isleri 

- ---*----
Elımelı işi yoluna 
giriyor • Mayısta et 
ıu:uzıı~acalı gibi 
Dün vali B. Fuad Tuksal ekmek mev

zuu ile m~gul olduğıı gibi belediye reisi 
de fırınlan teftiş eylemiştir. Fırınlar da
ha fazla ekmek çıkarmakta odluklann
dan diln ekmek ihtiyacına lUzum nisbe
tinde cevap verilebilmiştir. Amelenin 
mütekAsif bulunduğu mahallerdeki fı
rınlar daha ziyade ekmek çıkaracaklar
dır. Bugiln ekmek vaziyetinin büsbüliln 
iyileşeceği salMıiyettarlar tarafından 
söylenilmektedir. 

Vali B. Fuad Tuksal dün sabah Kar
şıyakaya da giderek fırınlarda tetkikatta 
bulunmuş ve ekmek dağıtımı işlerini iyi 
bulmuştur. Vali bilihare şehirde gıda 
maddeleri 11atışlannı da tetkik eylemiş
tir. 

mek bahis mevzuu değildir. Burasını ET V AZ1YET1 
elimizdeki bütün im'kB.nlarla müdafaa 
edeceğiz. Bütiln askerler vazifeleri ba
şında kalacaklardır. Bataandan gelen 
askerlere de yeni vazifeler verilecektir 
Krogidor, bu inci gibi kale mukavemete 
devam ediyor. 

Tokyo, 16 (A.A) - Domei Ajansı bil
diriyor: Tayyarelerimiz Cebu şehri civa
rında dağlardaki düşman mevzilerini 
şiddetle bombalamışlardır. Askeri tesis
lerde ağır kayıplar vardır. 
Ağır Japon topları Krogidorda Ame

rikan mevzilerini tekrar bombardıman 
etmişlerdir. Düşman fasılalı mukabelede 
bulunmuştur. Ve ağır hasar görmü,ştür. 

Kambcra, 16 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Müttefik uçaklar Yeni Britanyada Ra
baola hücum etmişlerdir. Bir gemiye 
tam isabet kaydedilmiştir. Binalarda da 
isabetler kaydolunmuştur. Tayyr releri
mizin hepsi dönmüşlerdir. 

Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 
dün sabah mezbahaya giderek et mev
zuunu tetkik eylemiştir. 1zmirde et ih
tiyacına yetecek kadar hayvan kesilmek
tedir. Kas<ıplık hoyvan gelişi memnuni
yeti mucip bir halde bulunduğundan 
Mayıs ayında et fiatının bir mikdar 
ucuzloması ınümki.in görülmektedir. 

TEM1ZL1K l $LERt 
Belediye reisi billhare temizlik hanı

na gitmiş ve şelu:in muhtelif yerlerinde 
temizlik işleriyle m~gul olmuştur. Be
lediye fuar mevsiminin yaklaşması mü
nasebetiyle temizlik işlerine daha ziyade 
önem veri1mesini temin etmiştir. 

---o---
A?tlıattada yapıfacalı 
futbol miisabalıaları 
hazırlığı 

l."ENİ GİNEDE JAPON 
KAYIPLARI Ayın 2S ve 26 ncı günleri İzmir, An-
Sidney, 16 (A.A) _ Bildirildiğine kara ve İstanbul muhtelitleri Ankarada 

göre 23 marta kadar Yeni Ginede 60 Ja- bir turnova yapacaklardır. Bu karıılao
pon tayyaresi tahrip edilmiş veya kulla- rnnlar için lzmir muhteliti hazırlıınmak
nılmaz bir hale getir:lmişt.ir. tadır. Oyuncuların Ankaradaki karıılaş

maları tam kadro ile iıtirakleri için iz.in 
alınmaktadır. Asker oyunculara ela izin 
alınmak üzeredir. 

- --o---
Yeni bir cephe 

lzmir muhtelitinin Ankara müsabaka-
(Baştarafı l inci Sahifede} larına İ§tirakı derpiş olunmaktadır: Sa-

karıılanmıştır. Umumi fikir Almanyaya 18.hettin, Şeref, RC§at, Ali, Adil, Macit; 
kendi tarzında mukabele gerektiği mer- Seref; Hidayet Fuat, Hüııeyin, tlyas, Sa
kezindedir. Bu kanaatin iki genel kur- it Saim. 
may arasındaki müzakerelerden çıka· Fuat gidemezse Hüseyinin oynaması, 
rılmaaı manalıdır. Rctat iz.in alamazsa yerini Şerefin dol-

cVaşington Poıt> gazetesi diyor ki: durması ihtimalinden bahsedilmektedir. 
Bir çok mahfillerce söylendiği gibi ya- MANJSALILAR CEUYORLAR 
pılması muhtemel baskınlar Amerikan Ankarada yapılacak olan üç ıehir ara 
kuvı.·etleri her halde iıtirak edecekler- ıı futbol müsabalcalarına İftİrak edecek 
dir. Bu takdirde müıterek kuvvetlere oln muhtelit takımımız ile karıılaftllak 
Lord Montaken kumanda edec.P-ktir. üzere takviyeli Manisa muhteliti cumar-

GENERAL MARŞALIN teıi günü şehrimize gelecek ve ayni cün 
MOLAKATLARI saat 17,30 da muhtelitimiz.le karıılata-
Londra, 16 (AA) - General Mar- caktır. Bu sene futbolda biasedilir bir 

şal Polonya baıvekili General Sikorski varlık gösteren Manisa futbolcuları ile 
ile görütmüştür. Jki general Avrupa ve yapılacak bu müsabaka heyecanlı ola
Rusyadaki askeri durumu gözden geçir- caktır. 
miıler ve orta §arkta Polonya ordusu
nun vaziyetini incelemişlerdir. 

ödünç verme ve kiralama kanunu 
mucibince Amerikan yardımlarının tev· 
zlatına nezaret eden Mister Hariman 
general Skorski ile birlikte öğle yemeği 
yemiştir. 

BiR SIRA CEPHE 
KURULACAK 

---o---Çocalı bayramı 
hazırlılıları 'bitti 
2 3 Nisan Hakimiyeti Milliye ve Ço

cuk bayramı hazırlıklan tamamlanllllf 
ve bir kutlama programı bazırlanmıttır. 
Çocuk bayramı günü çocuklar kültür
parlctan ve nakil vuıtalanndan parasız 
istifade edeceklerdir. 

Vaıington, f 6 (AA) - Bir Amerı· 
kan gazetesi general Marıal ile Hop-
kinsin Londrayı boı yere ziyaret etme- ---0---
diklerini, Londra görüımelerinde Avru- Ticaret IJirlflılePlnde 
pada lngiliz - Amerikan kuvvetlerinin Manifaturacılar birliği idare heyeti 
bir sıra faal cepheler kurması meılesinin dün sahalı birlikler binasında toplan-
müzakere edildiğini yazmı~tır. mıı. muhtelif iıleri tetkik eylemiıtir. 

LONDRA SEFJRIMIZLE Öğleden sonra da bütün birlikler idare 
MOLAKAT heyetleri müştereken toplanmıılardır. 
Londra, 16 (A.A) - Hopkins Tür- o----

lciyenin Londra büyük elçisi Rauf Or- İzmlrin Jıofı ifatf-uacı 
bayla ıöriittniiftür. °' -----o-- ve tevzi işi 
f taJ 1 J Önümüzdeki sene fzmirde kok kömü· 

yan • spanyo rü tevzi iıini belediye terkedecek, bu işi 
futbol talıımları mahdut mesuliyetli kömür tevzi mües· 
lıarşıla.şıyor sesesi idare edecektir. 
Madrid, 16 (A.A) _İtalyan ve İspan- iz.mirin senelik kok kömürü ihtiyacı 

yol takımlarının gelecek pazar yapa· asğari 1 O bin ton olarak tcshit edildi
caklan futbol maçı spor mahfillerinde ğinden 1 bin tonunun Zonguldaktan yaz 
büyük alaka uyandırmıştır. Gazeteler mevsiminde getirilmesi temin edilecek
spor sahifelerini baştan başa buna tah· tir. Kalan kısmı belediyenin hava gazı 
sis etmişler ve İtalyan _ İspanyol takım· fabrikaııı temin edecektir. . 

ları arasında yapılan evvelki ilti maç w <::, "ti!JIQF• ...-sıwı:•»awız:ı:r•» +"'° "·
hakkında tafsilat vermişlerdir. Yurda ve devlete olan en büyük bir 

TEL: 36·46 
16/4/194? Perşembe günü 

matinelerden itibaren 

borcumuz da yannı ellerine bırakacağı
mız. Türk çocuğunu dÜfürunektir. 

Çocuk :Esirgeme K. Genel Merkezi 

ZABITA : 

Kavga ve yaralamalar 

Biitün ıönüllere saadet ve ıstırabı tattıracak, her kalbte aşkın en ilıihi 
destanını yaşatacak ahlaki hayat ''e gençlik Fi L Mİ 

TÜRKÇE SÖZLV • ARAPÇA ŞARKILJ 

Bir hayvan otlatmak meselesinden 
Karşıyakadn Mustafa oğlu Taştcmel ar· 
kadnşı Halil Solmazgülü demirle başın
dan yarnlarnışbr. 

ELMACI GUZELi 
BAŞ ROLDE: İlk Türkçe sesli (iSTANBUL SOKAKLARI) rilnıiııdc 

baş rol6 alan MISIRIN en m~hur yıldızlarından A Z İ Z E E M i R ... 
filimde herkesi teshir ed~k zengin ŞARK MUSIKi"L 

Berkesin raha~ görebilmesi için bu programımız yalDJZ bir filimdir .. 
Yer babnak için lütfen seans saatlerinde celinmesL 
MATİNELER: 1.30 - 3.30 - 5.30 - 7.30 ve 9.30 da.. 

* Bayraklıda Hüseyin Erdoğan ve 
Niyazi Fidan kavga ederek yekdiğerle
rini yaralamışlar ve tutulmuşlardır. 

Bi,. l:adın meseıe~i 
yüzünden 
Tirenin dört Eylül mahallesinde otu· 

ran lsmail Türkmen bir kadın mesele
sinden ödemi~ devlet demiryolları kan
tar montaj ustası Hasan oğlu Mehmet 
Erkmeni çakı ile eli.,den yaralamı§ ve 
tutulmuıtur. 

Am erik aile 
Hastanelere yardım -*

JlünaselJetlePlni 

Vili yet belediyeden yir
fıesmeğe Jıadar 
gidecelı bi,. siyaset 
talıip edebilir mi? 

ŞEVKET efLGb-1 • bin lira istedi (Baştarah l inci Sahifede) 

kiine avdetini Fransanın işca1 aJtınb 
olmıyan kısmına da Almanların el ko)'• 

Bu talep belediye meclisinin pazartesi günfıü masına muadil saymaktadırlar. Uın ... 

mı 

ı d Ü .. dil lı miyetle Amerikanın Vişi Fransasıo' top antısın a m zaffere e ece karşı hattı hareketini yeniden ıc;sdelt 
VilAyet bütçesiyle idare edilen memle

ket ve Eşrefpll§a hastahanelerinde şehir 
halkından bir çok vatandaşların tedavi 
edilmekte oldukları malumdur. Vilayet 
idarei hususiyesi, masrafları artan bu 
hastahanelerin ihtiyaçlarını teminde 
müşkülatla karşılaştığından mC"Zkfu
hastahanelere belediyenin nakdi yardım. 
da bulunması icap etmiştir. 

Belediye kanunu mucibince varidatı geçirmek mevkiinde olduğu gniennJ· 
200 bin liradan fazla olan belediyelerin yor. _, 
hastahane açması veya mevcut hastaha- Amerikan muhiplerilc mihver taı-• 
nelerden birinin masrafına iştirak etme- tarlannın mücadelesinde sonuncular ~:: 
si lhıın geldiğinden viliyet makamı be- ziyete hikinı olmuşlardır. Ağlebi .ib 
lediyenln bu sene bütçesine hastahane mal, Almanya Fransanm Birleşik ~ 
iştirak hissesi olarak 20 bin lira koyma- letlerle münasebetlerini imkansız Jgl
sını istemi§tir. mağa, Vişiyi kendi davasına bağlaya...ı 

Bu talep belediye meclisinde pazartesi Fransız müstemlekelerinden ve badi 
günkü toplanbsında görüşUlecektir. donanmasından faydalanmağa teşebbl' 

edecektir. Vç önemli olay bu Alman tr 

Çay l·thalatr.ılarıoın Hayvanlara arpa da şebhüsünü gerçekleştirebilir. __ ..a 
~ 1 - Amerikanın VM ile diploın-

m Ü raca atı temin olundu m~n~e~:~~~~ ~~;t\.ransanm ~ 
* * clk mümeıWli tanıması. ... 

- -- -- -- 3 - İngiliz - Amerikan lmvvetleriıılll 
Ba:zı ithalatçıların evvelce yurda ithal Hayvan iıı.te ma<idesi olarak veril- Fransız bata Afrikao;ına çikmuı. 

ettikleri ve halen ellerinde bulunan çay- mekte olan kepek miktan ihtiyaca cevap Bitaraf bazı gazeteler, nerede olurtl 
ların son vergi xamlan üzerine bu itha- vermediğinden vilayetin teıebbüsü üze- lsun, Fransız topraklanna yapılacak çı
latçılar ziraat bankasına borçlanmışlar- rine viliyet emrine 30 ton arpa veril- ~aJara Frans:ının mukavemete kıl-
dır. mİ§ ve hunlann tevzii dün yapılmııtar. lı:1lf 

Bazı ithalatçılar mallarını gümrükten Şehrimizdeki hayvanlı nakil vuıtası rar vcrdiiini, hatta V"ışideki gene~ 
çekerek piyasaya çıkarm11lana da fiat sahiplerine bugün mevzuat dahilinde mayın bu maksatla bir kısmi sefer 

h lıl "' ·· • I b" k arpa verı·lec-'-ıı"r. projesi hazırladığını yazmışlardır. FJd' pa a ıgı uzerıne aatamamıt ar, n ıe- ~ bu haberler dog"'nı ise, Ahnanlann~baCI• 
mı da çaylarını gümrükten çekmemişler- ---o---

da gerilerini emniyette buhmd 
dirTakriben bir milyon liradan fazla tu- Ticaret müdürü i~in sanettikieri gayretıerin ilk !J&fb•-
tan vergi zamlarının birinci takaklini Anfıaraya gidiyor smda muvaffak olduldan açıktır. 
ödeme zamanı gelmiş olduğundan tüc- Mıntaka Ticaret müdürü B. Ekrem Diğer taraftan mareşal Peten'in ~~J.!i 
carın bunu vermesi icap etmektedir. Ediz vekaletin vaki daveti üzerine pazar ne kadar muhtelif vesilelerle kdenu to-
Çay tacirleri ticaret vekilliğine telgraf- ıünü Ankaraya ıidecektir. ıösteren tereddütlerbıi göz önün e 
la müracaat ederek bu borcun aatııtan tanlar böyle bir politikanın beklen-'" 
sonra tahsili cihetine gidilmesini, aksi - o--- yen dakikada yeni buhranlara sebebi• 
takdirde vergi zamnından mütevellit Beraat yet vermesini de muhtemel görilyorlal'• 
borcu ödeyemiyecek mevkide bulun- Milli korunma kanununa muhalif ha· Ne mareşal, Amerika ile siyasi mihl't" 
duklannı bildirmiflerdir. Tüccar aynca rckette bulunduğu iddiasiyle evvelce sebetlerin kesilmesine sebebiyet verr 
vi1iyet makamına da ayni maalde bir mahkOm edilmiı olan Nafız Şamlı mü- <.U hareketlere kolayhkla karar ~ 
müracaatta bulunduklanndan vilayet essescsi satış memuru B. Hayri Asutay cektir. Ne de Birleşik devletler, bu ~ 
makamı da bu iıle menul olmıya baıla- da son muhakemesinde B. Naftz Şamlı vada bugüne kadar takip ettikleri ih 
m1Jtır. , Ue birlikte beraat etıni§tir. yatkiırlJiı terketmeği menfaatlerine u'Y· 

Husya muharebeleri 
--------*·~------( Baştarafı 1 inci Sahifede) 

nu püskürtmliştUr. Bu hucum sırasında 
Bolşevikler tamamen sularla kaplı ba
taklık bir sahayı §iddetli makineli tü
fcnk ateşi himayesinde geçmek teşebbü
siinde bulunmuşlardır. Bu hücumlar 
müdafaamızın ateşi altında çamurlara 
saplanmaktan başka bir netice wnne
m~Ur. 

MERKEZ KESİMİNDE 
Hava şartlannın elverişsizliğinden do· 

ğan gecikmelere rağmen cephenin mer
kez kesiminde Alman hücum hareketleri 
yeni muvaffakıyetler elde etmiştir. Bol
şeviklerin Alman hücumlarıru karp hü
cumlarla durdurmak te§ebbilslerl akim 
kalmıştır. Ağır kayıplara uğramışlar
dır. 

HAVALARDA F AALtYET 
Alman hava kuvvetleri dün cephenin 

merkez kesimlerinde hücumlarına deı. 
vam etmişlerdir. Düşman tayyare mey
danlan bombalanmıştır, Uç uçak sav81' 
bataryası tahrip edilm.i§, yerde 19 uça'k 
tam isabetler almıştır. 

Cenup kesiminde Alman ağır bomha 
u9"Jan ric.at halinde bulunan Ruslann 
gerilerinae keşif uçuşlan yapmışlardır. 

ALMAN TEBLtCt 
Berlin, 16 (A.A) -Tebliğ: Doğu cep.. 

hesinin bir kesiminde bir düşman birliği 
imha edilmiş, 400 esir, bir çok top, mit
ralyöz ve harp malzemesi alınmıştır. 

Berlin, 16 (A.A) _Resmi tebliğ: 
Şark cephesinde dUıman bir kaç nok~ 

tada hücuma geçmiştir. Bu hücumlar 
püskürtülmüş ve düşmana ağır kayıplar 
verdirilmiştir. 

Cephenin merkez kesiminde bir $ov. 
yet grubunun yaptığı bütün yarma ıe.. 
şebbüsleri ağır zayiatla püskürtüldük. 
ten sonra yok edilmiştir. 
Şimal kesiminde orduya mensup kuv

vetlerle husus! kıtalara mensup kuvvet
ler arızalı bir araz.ide yaptıktan mahalH 
hücumlar neticesinde yeniden arazi elde 
etmişlerdir. 

Mormanska yapılan hava hücumların
da rıhtımlardaki tesisata ve depolara 
atılan bombalar hedeflerine isabet et· 
miştir. Büyük bir ticaret gemisinde yan
gınlar çıkarılmıştır. 

Bomba uçaklarına refakat eden av 
uçnkları 7 dilşman uçağı düsünnllştür. 

BtR A YLJK RUS ZAY1ATI ? 
Berlin, 16 (A.A) - D. N. B. bildiri

yor: 
15 Marttan 14 Nisana kadar doğu cep.. 

hcsinde 1142 Rus tayyaresi düşürdük 
veya tahrip ettik. 1 Sonkanundan beri 
2451 Sovyet tankı tahrip edilmiş veya 
alimize geçmiştir . 

RUS TEBLtQt 
Moskova, 16 (A.A) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği: 
Geceleyin kayda değer hiç bir şey ol. 

mam~tır. 
F!NLERE GÖRE 
Helsinki, 16 (A.A) - Dünkü Finlan

diya tebliği: Kareli berzahında diişmana 
müteaddit milfrezclerle ve bazı yerlC'l"de 
bir bölüğU bulan kuvvetlerle yaptığı 
ciddi taarruzlar püskürtülmüştür. Düş
man topçu ateşimizle pek büyUk kayıp. 
lara uğramıştır. Aunus Bcvahindaki 
düşman taarruzları da diln müdafaamız 
önünde kırılmış olduğundan kıtalanmız 
karşı taarruza geçmişler ve bir dayanak 

Hükün1etin siyaseti 
-*-(Baştarah 1 inci Sahifede) 

TtCARET VEK1LtNlN tzAHATI 
Bunu müteakip Ticaret Vekili Müm

taz Ökmen memleketin umum! iaşe va
ziyeti, tthalAt, ekmek, yağ, mahrukat gi
bi her biri umumi efkA.rı ayrı ayrı J§gal 
eden meseleler hakkında hükümetin ha
reket tarzını ve korunma gayelerini et
raflı olarak anlatmıştır. 

MUHTElJF !ıf&5EI,'EI.ER 
Gazetecilerin suallerine ilgili Vekiller 

tarafından cevap verildikten sonra Baş
vekil Dr. Refik Saydam yeni beyanatta 
bulunarak samimt bir ifade ile dahili si
yaset hakkında izahat vermiştir. Başve
kil bu siyasetle ilgili meseleler üzerinde 
baz.an görülen duraklamaların ne gibi 
sebeplere bağlı olduğunu müdellel ola
rak anlatmıştır. 

öCLE YEMEôrt 
Toplantıdan sonra divetliler Ankara 

Palis otelinde verilen öğle yemeğinde 
bulunarak hUkU.met erklnlyle samimt 
müsahabele.re imkAn bulmuşlardır. 

---o---
Zeytin ve pirina ya· 

ğı fiatlan _______ .., ____ __ 
(Baştarafı 1 ind Sahifede) 

Zeytin yağı rekoltesine naz.aran fiat
ların bu seviyeden yukan çıkmamUJ 
icap ederken çıkmış bulunması devlet 
müdahalesini icap etti.rm.lştir. 

Vilayet fiat mürak.abe komisyonu dün 
akşam fiat mürakabe bürosu şefinin de 
iştirakiyle yaptığı bir toplantıda. koor
dinasyon heyetinin toptan satış fiatlan
oa göre mevzuat dahilinde zeytin yalı 
için ıızlmt ve perakende satq flatı tayin 
etmiştir. Bu fiatlar hemen yürilrlüğe 
girmiş bulunmaktadır. 

SABUN FlA.TLARI 
Sabun fiatlannın da zeytin yağı ve pi

rina yağı fiatlarına muvazi olarak yük
selmiş bulunması sabun fiatına da devlet 
müdahalesini icap ettirmi§tir. Kokulu 
çamaşır sabununa tesbit edilen toptan 
fiat 68 kuruştur. Bu suretle gerek ko
kulu çamaşır sabunu ve gerek pirina sa
bunlan fiatları ucuzlayacaktır. llilen pe
rakende kilosu 60 kuruşa kadar çılcan
lan pirina sabunlan oldukça bir fiat t~ 
nezzülü ile satılabilecektir. 

noktasını ele geçirmişlerdir. Burada düş. 
man 109 ölü bırakmıştır. llk hatlarımıza 
giren 200 kişiden fazla mevcutlu bir düş
man müfrezesi kuşatılmış ve son nefere 
varıncaya kadar yok edilmiştir. Bunlar
dan başka düşmanın 20 sığınağı tahrip 
edilmiş ve burada da düşman 200 ölü 
vermiştir. Kıtalarımızın eline ayrıca 100 
otomatik tabanca ve bir çok füfenk geç
miştir. Bolşeviklerin dünkil kayıbı bin 
ölüden fazladır. 
Doğu cephesinde ehemmiyetsiz faali

yetler olmuştur. Hava kuvvetlerimiz 
dün Svirin cenubunda düşmanın bir ia· 
şe merkezini şiddetle bombalamıştır. 
Bir cephanelik havaya uçmuş ve depo
larda bir çok yangın çıkmıştır. 

Seiskari adasına gitmekte olan bir 
dilşman otomobil kolu tesirli olarak 
bombalanmıştır. 15 otomobilden ancak 
ikisi adaya varabilmiştir. 

gun bulacaklardır. 
ŞEVKET BiLGİPf 
---o---

istanbul hastanele· 
,.inde lıonserıer 
İstanbul, 16 (Yeni Asır) - Ses san· 

atkArlarımız.dan Bayan Müzeyyen ~ 
hastahanelerde vermeği teahhilt e~li 
meccant konserlerinden ilkini bugilıl 
CerrahpaJa hutah•neai.ade vermif, sıh
hi vaziyetleri müsait olan hastalar kon· 
seri zevkle dinlemişlerdir. ..-: .. ı 

Bayan Müzeyyen ikinci konsen
Heybeli ada snatoryomunda verecektir· 

KISACA 
••••••• 

ilıraın-. 
Eczacı Kemal K. Aktal 

Alıt veritlerde fiat üzerinden iatenİ· 
len iskontoya kibarca bir ad takmıtlat"' 
dı: ikram. Bugün manasını ka,betrnlf 
olan ikramı hali ağızlarında dolaıhra_:"' 
lar var. Tabii ve mep-0. alıt veriıleTU• 
bugün için mahlyetini kaybeden ilaa'!: 
çok acıyorum. ikram, nezaket. inceı
ve ldbadık llemlerinln iatilihlanndandıf• 
Evet, bugün ikram edemiyenler e~ 
ya etmiyenler deifldir. Ne güzel .aylr 
mitler, var evi kerem evi demifler. var 
ken ilcram edenlerin yok iken de iıaaı
ltalkmalan elbet mümkün değildir. lk'" 
ramı, kerameti yerinde yapamamak. 
keskin zekanın kerameti buylandırrna" 
undan bqka bir ıey olamıyacaimı dil 
ederim. Hayatta icap ettikçe mükrlın oJ. 

Kısa lalzmetUlere 
JZMIR YABANCI AS. Ş. BŞK. 
DAN: 

Yüksek ehliyetli ve biç ebliyetaiz U.
ve muadili ve daha yükselt okul ~· 
olup kısa hizmete tabi mllkellefleıiO 
sevkedilmek üzere 2S/4/942 cumart"' 
.ı giinil öğleye kadar ıubemize m~ 
atlan, ahi takdirde cezalanacaklan iliP 
olunur. 

JJS dogamlalat'a 
fZMIR ASKERLiK ŞUBESIN -
DE.N: 
338 doğumlu topçu eratının .e':"a 

dilmek üzere 20/4/942 pazartet1i P" 
sabahı lzmir yerli askerlik ıubcsinde hr 
zır bulunmaları lizımdır. 

Bu erat ekmek karnelerini birlikt• 
getireceklerdir. 

Gelmeyenler askeri mahkemelere "'r 
rileceklerdir. 

' ' 

Vtremle mücedele iÇın verem ın!kadela 
· Cemıyetlne prdır.ı edınız. ; 

V•rtm \1ucadele Cem.iy•tı 
. . . 

ARŞAK PALABJYI" .. 
Y AH ve arlıadaşlar• 
Cuma güniindcn itibaren 

E L H A M R A'dO 
iz.mirlilerin dertlerini unuttum: 

caklannı muhterem halkmma b 
dinnckle kesbi şeref eyler .. 

"-' ........ ._. .... ._. .... ~_. . ._.. _____ ....... ~----'-
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toğumiu yabancılar Borsa Suikast davası devam ediyor 
yoklamağa çağırılı yor UZUM 

239 Hakkı elbirlik 
1 O 7 Albayrak 

~~~~~~~~~~~.-...---~~~~~~~~~-

l:.aair Yabancı askerlik ıubesi b&§kanlığından: 
1 - Her sene olduğu gibi 3 1 3 dahil 333 dahil doğumlu ihtiyat erl:rin 

sc .. Jllı: yoklamalarına a~ağıdaki listede gösterildiği veçhile başlanacagın
daıa c.czalı kılınmaması için ayrılan muayyen günlerde sabah saat 9 dan öğ
leden sonra saat 1 7 ye kadar şubeye müracaat etmesi. 

l - Yapılacak yoklamalara bu doğumlulardan tecil edilmiş ihtiyatlar 
(l.u hangi guruba aynlmJJ olursa olsun) ihtiyat saknt erat, askerlikten 
ih-.aç edilmiş çürükler de tabidirler. .. 

3 - Yoklamaya gelirken her mükellefin örneği . aşağıya çıkan lan kun~e 
Ptısulalnrından (haneyi mahsusları okunaklı ve temız doldurulmuş oldugu 
h._) iki §er tane getirmeşİ lazımdır. . . . 

<t - Y olclamaya gelirken her mükellef muvazzaflık tezkerclerını de bır-
libe getireceklerdir. 

S - ihtiyat hizmetlerini yapml§ olanlar da bu yoklamaya gelecekler-
dit. 

6 - Askerlik yapmamış ve fakat sınıfı ihtiyata geçmiş olanlar da yokla-
rn~a geleceklerdir. 

7 - 111 1 sayılı kanunun 63, 64 maddeleri mucibince müecceliyeti. se
ferberlilc müdürlüklerince tasdik edilmiş mükellefler ynklama günlerınde 
<:'-danlarına işletmek üzere ayTıca malum vesikalardan iki§cr tane getirecek
tir. 

ıhtiyat yoklama gijnlcri yoklamaya tabi doğumluların 
Yoklama tarihi Yoklama günleri 

6 - 7/4/942 
8 - 9/4/942 

lO - 11 /4/ 942 
13 - 1'4/'4/942 
1S - 16/4/942 
17 • 18/4/942 
20 - 21 /4/942 
2'4 • 25/4/942 
27 - 28/4/942 
29 - 30/4/942 

• - 5/5/942 
6 - 7/5/942 
& - 9/5/942 

11 - 12/5/942 
13 • 14/5/942 
15 - 16/5/942 
18 • 20/5/942 
21 • 22/5/942 
23 - 25/5/9'42 
16 - 27/5/942 
28 - 29/5/942 

Pazartesi, Salı 
Çartnmba, Perıembe 

Cuma, Cumartesi 
Pazartesi, Salı 
Çarvamba, perşembe 
Cuma, Cumartesi 
Pazartesi, salı 
Cuma, cumartesi 
Pazartesi, salı 
Çarçamba, perıembe 
pazartesi, sah 
çarşamba, perıembe 
cuma, cumartesi 
pazartesi, salı 
c;arıamba, perıembe 
cuma, cumartesi 
pazartesi, çarııamba 
perıembe, cuma 
cumarteai, pazartesi 
salı, çarp.mba 
perşembe, cuma 

listesidir. 
Doğumu 

313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 

1'..ıa flaıla lıaJay satmalıtan maznun Mallar• 
rem Ulcay llıtfllbdan malllıtlm oldu: 

lzmir C. Müddeiumumili~nden= 
Fada fiatla kalay .atmak suretile ihtikar yapmaktan suçlu lzmirde Atilla 

ın.ı.neeinde 25 1 nci sokak 12/1 sayılı evde oturur ve bakırcılar içinde 9 nu
rnaraı. dükkanda kalaycılık yapar Mustafa oğlu 323 doğumlu Muharrem Ul
llJ' hakkında İzmir Asliye birinci ceza mahkemesinde yapılan duruşma so
l'ltanda: Suçlunun fazla fiatla kalay sattığı sabit olduğundan hareketine uyan 
4160 eayılı ~illi korunm K. nun 32/A, 59/3, 63 ncü mddelerine tevfikan 
30 lira para cezaaı1e mahkumiyetine 8 gün müddetle düklcanının kapatılma
•ına 16/3/942 tarihinde karar verilerek hükmün katile&ti~i ilan olunur. 

2168 (905) 

A2'ÖLYE tNŞAArJ Y APJLACAK2'1R... 
ızmı. Nafıa Müdürlüğünden : 

iL b.ür sanatlar okulu bahçesinde yaptırılacak atölye binası inşaatı 30741 
..,. 70 kurut ketif bedeli üzerinden 5/4/942 tarihinden itibaren 20 gün 
llllddetle kapalı zarf U5uliyle ek.ailtmeye konulmuıtur. 
tco!!:!l:m• 2S/Niaan/19-42 aünü lzmir Nafıa müdürlüiünde toplanacak 

nda aaat 11 de yapılacakbr. Muvakkat teminat 2306 lira 6 kuruı
lllr. 

S. ite ait mukavelename projesi. ölçü ailallei fiat cetvelleri, ke,if, proje 
"'• diier tutnameler İzmir, Ankara, lıtanbul Nafıa müdürlüklerinde tetkik 
edebilirler. 

İllı)aat malzeme.inin vaktinde tedarikine yardım olmalt ve 194 2 mali yı
!'n~a malıaubu yapılmak üzere teminat mukabilinde müteahhide ihale be
Qelinin Gçte birine kadar avans verilecektir. 
. Teahhüdün 20000 liralık kısmı 19-41 yılı bütçesinden yapılan iş nisbe
tirıde ve mütebakiai 19'42 bütçesinden ödenecektir. 

leteklller 2490 sayıl yasa hükümlerine söre bazırlayacaklan muvakkat 
!;,.lllioat. Nafıa müdürlüğünden almnut ehliyet vesikası ve ticaret odası ve
li"'.__._. mutevi teklif mektuplann.ı eksiltme günü saat onda komisyon reia

g.ane makhuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 
Postadıt olacak gecikmeler kabul edilmeyecektir. 9 17 1791 (822) --İzmir Defterdarlığından : 
Cirttll Ali varl.leri Saadet, Hümü, Ahmet, Murat, Mustafa, Reyhan; Re

cep; Hatice, Fatma, inayet, Galip, Derviı, Nesibe; Melek ve Zeynebin Bu
lbe\9Ae tube8ine veruet ve~den olan 212 lira 62 kurut borçlannın te
~ ~haili zunnında haczedilen Memduhiyet mahallesinin Mumcu zade so
l ~a klin ada 485, panel 45, sahife 379, pafta 72, No. taj 100 sayılı ev
(f~rlnirı 96 hissede 88 hiaaeainin müzayedesi kat'i ihale için 1 O gün daha tem-

ıt edilmfttir. 
l Taliplerin 27/4/942 tarihinde saat 15 te vilayet idare heyetine müracaat-
•rı il&n olunur. 2140 (902) 

......... aaınrıuııerı INlf müdıtPlülflnden : 
Cimrük le•a:zım servisi ilin tahtasında müfredab yazılı jilet bıçağı Nau;:-lln cam baraka ve efYUl beytiye ve zatiye ile -.ir aabipılz ve kaçak eıya. 

0~ 29/4/9-4~ çarpnl> günü sat 15 te aleni müzayede ile .ahlacağuıdan talip 
~ 1'lann aynı Riln ut 12 ye kdar teminatlannın bat müdürlük Tezne.ine 
ahrınalan yatmnayanlann milzyedeye iftirak ettirilmeyecelderi ilin olunur. 

17 23 2174 (906) 

i KAHAVIÇB JRriYACI OLANLARA 
~ ~m·eı De Sanayi odasından : 

tl)..~avıçe ile alilcalı İt erbabının kanaviçeye adil ihtiyacı bulunanlann ih
.. rnu tevaik edecek vesikalar ile birlikte 20 Niaan 942 pazartesi g{lnii 

•t 16 ya kadar ticaret odasına müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 
~ 2170 (907) 

~ 
DOKTOR 

ICenaaı Sallll Aysay 
Sart Hüseyin Yavuz ticaret unvanı ile 1z. 
" hastalıklar mlitehassısı, mirde Mimar Kemalettin caddesinde 58 

"'-• ·u BAKTERiYOLOG numaralı -A"-zada 937 senesinden beri 
--nı hastalannı Tilkilikte Batu· ">415" 

lli1e canıu karşwncla Namazgih gömlek ve elbise imal ve satışı ile iştigal 
tad~ No, z de kabul eder. eden Hüseyin Yavuzun işbu ticaret un-

tZMtR sıcıu TlCARET MEMUR-
LUôUNDAN: SAYI 2169 

49 ı laya ti Börekçi 
395 yekun 

192943 ~ umum yekun 
No. 7 
No. 8 

50 
51 50 
53 

54 
51 50 
53 

49 
50 

No. 9 52 50 
No. 10 
No. 11 

JNCıR 
45 M. Ali kar. 

9 A. N. Özpala. 
54 yekun 

l 5 34 74 umum yekün 
ZAHlRE 

12 ton fasulye 
1 2 5 ton susam 
34 balya pamuk 

54 50 
58 

32 37 
30 39 

27 
59 50 62 
63 75 
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~ Ankara lladyo~n ~ -~ BUGUNKU NEŞRlYAT = 
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7,30 program ve memleket saat aya
rı. 7.33 müzik: (pl.). 7.45 ajans haber
leri. 8.00 müzik: (pl.) 8. 15-8.30 evin 
saati. 12.30 program ve memleket saat 
ayarı. 12.33 müzik: prkı ve türküler. 
12.45 ajans haberleri. 13.00-13.30 mü
zik: garkı ve türküler. 18.00 program ve 
memleket ıaat ayarı. 18.03 müzik: fa
sıl heyeti. 18.45 ziraat takvimi. 18.5 5 
müzik: (pl.) 19.30 memleket saat aya. 
rı ve ajans haberleri. 19.45 müzik: kla
sik Türk müziği. 20. 15 radyo gazetesi. 
20.45 müzik: farkı ve türküler. 21.00 
konuşma (iktisat saati) 2 1. 1 5 temsil. 
22.00 müzik: radyo salon ork~trası. 
22.30 memleket saat ayarı, ajans ha4 
berleri ve borsalar. 22.45-22.50 yarınki 
program ve kapanış. 

Otomobil aranıvor 
.; 

1 O ila 15 beygir kuvvetinde bir 
otomobile ihtiyaç vardır. Evsafiyle 
fiatın aıağıdaki adrese yazı ile bil
dirilmesi rica olunur. 

lzmir, İnönü caddesi 
ralı haneye. 1-5 

Muhmip aranıyor 
Günde bir kaç saat veya da!mi ça
lışmak üzere defter tutmağı bilir 
bir muhasip aranıyor. 2345 telefon 
numarasına veya 326 numaralı pos
ta kutusu adresile müracaat edilme-
lidir. 1-2 909) 

Karşıyakada sahilde beş odalı ha
vadar ve konförlü bir apartman ki
ralıktır. 

2345 telefon numarasına \•eya 326 
numaralı posta kutusu adresile mü
racaat edilmeiidir. 1-2 (910) 

1ZM1R ASLlYE 2 NCt HUKUK HA
K1MIJC1NDEN: 

İzmir 712 nci sokak 1 sayılı evde Ab
bas kızı Cemile Uz tarafından aynı evde 
mukim kocası Radoslu Hasan oğlu Dur
muş aleyhine ikame olunan boşanma da. 
vasmdan dolayı mUddeialeyh Durmuşa 
gönderilen dava arzulıal suretiyle dfıvc· 
tiye varakası lkametglhmın meçhul bu
lundufundan bilA tebliğ iade edilmesi 
üzerine zabıtaca yaptınlan tahkikatla 
da ikametgihının meçhul bulunduğu 
bildirilmiş olduğundan keyfiyetin ilanen 
tebliğine mahkemece karar verilmiş ve 
arzuhal suretiyle davetiye varakası usu
len mahkeme koridoruna talik kılınmış 
olduğundan müddeialeyhin muhakeme
nin mi.ıallik bulunduğu 11/5/942 tarihi
ne rastlayan Pazartesi günü saat 9,30 da 
bizzat mahkemede hazır bulunması ve· 
ya bir vekil göndermesi aksi takdirde 
hakkında muamelei gıyabiye icra kılına· 
cağı tebliğ makamına kim ohnak üzere 
llAn olunur. 903 

1-~~~~~~M 
't COCUK HASTALIKLA.BI 

MÜTEI..ASSISI 

t. ı-.lastaJanru her ~ün öileyin saat 
1 den itibaren Numan zade sokak 
S numarada hueuıt muayenehane-
sinde kabul eder. Telefon 3453 
Evı 3'459 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

olan ve dünkü celsede dinlenmiş olan 
şahitlerden Sevim Bigüm T okgözü da
vet ederek Adli ile kargılaşurdı. 

Şahit inf ıliik zamanında F eniz apartı
manın yukansına doğru gittiği sırada 
Fon Pnpenle refikaıının aşağı doğru 
gddiklerini, infılakın Fon Papenin ar~ 
kasında vukua geldiğini kat'i surette gör 
düğünü ve müşahedesi bu yolda oldu
ğumı, demin dinlenen Adlinin bomba 
patlamadan evvel o mahalden motor
sikletle geçip geçmediğinin farkında 
değilse de infılaktan sonra mareıalın 
otomobiline bindiği zaman motorsiklet 
sesini işitmiş bulunduğunu ve bu se
sin otomobil sesi olmayıp motorsiklet 
sesi olduğunu iyi anladığını, fakat phit 
Adliyi ne infılaktan önce, ne infılaktan 
sonra görmemi3 olduğunu beyan etti. 

Adliden bu cihet soruldu: 
- Mesafelerde ihtilafınız yok, arka· 

sında iken patlamı:tır, diyor) 
Adli şu cevabı verdi: 
- Bayan Çankaya istikametinde yu· 

karıya gittiği için Fon Papenin önünde 
veya arkasında patladığının farkında 
değil. 

Tekrar şahit Bigüm Tokgözden so
ruldu. 

- Arkasında patladı diyorum. Diye· 
rck ifadesinde ısrar etti. 

Şahit Adlinin Bigumla muvacehe.i
nin neticesi Pavlofla Kornilofa anlatıl· 
dı. Bütün suçlular bir diyecekleri ol
madığını söylediler. 

öMERtN Sö7LE.Rt VE 
HAREKETLERt 
Bundan sonra T oroı oteünde lcatip 

18 yaşında Bekir Seyfettin Karaoğlu 
şahit olarak dinlendi. Bekir Seyfettin 
bomba hadiaesinden sonra tahkikat es
nasında fotoğrafını görüp tanıdığını 
Ömer Tokııdın 1/2/42 de otellerine 
gelip vaka tarihi olan 24 şubatta kay
bolduğunu ve bir daha otele dönmcmio 
olduğunu, yolculuğunun sebebi otelde 
bulunduğu sırada ömere sorulduğu za· 
man ciğerlerinden rahatsız olup fstan• 
bul havasiyle imtizaç edemediğinden 
Ankara hukukuna kaydola~;;ı c~vabı
nı verdiğini ııövledi. 

Ömerin 13 Şubatta !stanbula gidece
ğinden bahisle çantasını ve eşyalarını 
alıp otelle hesabı kestikten sonra ve ote· 
li terk ettikten .sonra akşam üzeri fokrar 
avdetle arkadaşı gittiğinden yine otelde 
kalacağını ve tstanbula gitmek kararını 
tehir ettiğini söylediğini, fakat bu geli
şinde çantasını ve diğer eşyasını getir
mediğini, btt eşyayı ömere sorduğu za
man arkadaşlarına bıraktığı cevabıru al
dığını, yine Ömerin daha evvel otelden 
ayrıldığı sırada otelde çamaşırlarını yı. 
kayan kadında bulunan çamaıırlannın 
yıkanıp temizlendikten sonra kendisinin 
tstanbuldan göndereceği adresine yolla
nılmasmı rica etmiş olduğunu, 24-2-942 
n~amı otele gelmediği gibi ertesi günü 
<le gelmemiş olduğunu, zabıtanın tenbi
hatı mucibince bir şahsın otelden gay
bubeti zabıtaya haber verilmek mecburl 
olduğundan ömerin gelmediği de bildiril 
diğini. bunun üzerine karakola cağrıla
rak tahkikata başlandığını, otelde bulu. 
nup Ömerle görüştüğü sırada sorduğu 
suale cevaben Öınerin Yugoslavyanın 
Almanlar tarafmdan işgali üzerine inzi
batı teınln için gönderilen Bulgar kuv
vet1eı'inin halka ve bu meyanda arka
ciaşlarına zulüm ve işkencede bulunma
~arından dolayı Türkiyeye gelmiş oldu
gunu beyan ettiğini söyledi ve şöyle 
dedi: 

< - Ömer otelde ikamet ettiği sıra
larda gazeteleri okur, bilmeceleri halle 
çalışır, bir takını romanları okumakla 
vakit geçirir, sabahlan 9 buçukta kal
karak saat 11 e kadar meşgul olduktan 
sonra dışarıya çıkar, akşamlan saat 
17 - 18 arasında muntazaman otele dö
nerdi. 

Bundan $>Dra şahit, ömerin üzerinde 
silah bulunmadığını kalem açmak için 
çakıyı bile kendisinden istediğini, eşya
sından başka kutuya benzer bir şey de 
görmediğini, Ömerle otelde iken yaotı
ğı görilşmelcrden ömerin fstanbulcİald 
tanıdıklanndan aldığı paranın memle
ketinden gönderilerek ödendiğini öğren. 
diğini, ömere hiç bir mektup gelmemı, 
olduğunu Ömerin telefonla da aranılma
dığını söyledi. 

Bu ifadeler tercüme edilerek Rm 
maznunlara anlatıldı; ne diyecekleri ~ 
ruldu. 

Pavlof ve Komilof diyecekleri bu
lunmadığmı söylediler. 
Şahide öınerin Rusyada bulunan !o

tografı g&terilerek ömer Tokadın bu 
ıahıs olup olmadığı soruldu. Şahit: 

- Tamam, budur. dedi. 

~""------------~ Rela - Otele saat 17 ile 18 arasında ~ w gelir dediniz, 
Birinci llDlf miltehnsıs Dokter - Geceleyin 12 den sonra geldiği 

DemlP All Kam~otla olur mu? 
t.ıtt ve Tenasül tıastalıklan n - 23 .gün zarfında belki bir kaç gece 
ELEKTRİK TWA VİI...KKİ sinemaya gitti. Fakat ekseriya saat 

Ririnri Beyler Sokatt No. 5$ .• lzmil' 17 - 18 arasında gelirdi. 
Elhamra Sineması arkasındaki mu· Abdurrahman söz isteyerek dedi ki: 
ayenehanesi.nde hastalarmı kabul - Tercüme sırasında ömerin bav~ 
eder- lundan bqka paket, silih vesare gıöi ... r..ı..EFoN : KLİNİK : 4223 ~ vanı ticaret kanunun hlikilmleri.ne göre 

EVt : 3538 <. sicilin 4348 numarasına kayıt ve tescil • 
.._____ · ı edildiği ilh olunur. 2069 (908) ""' 

Tl!:Lt;l''ON : 3471 (419) • 

~-------·------_,~ 
bir şeyi olmadığı Pavlofla Kornilofa an
latılmadı. Bu kısım noksan kaldı 7.anne
derim. 

-------------------~~~---------~--------------------------------------- Tercüman Vahap vasıtasiyle şahidin 
ifadesi tekrar maznunlara bildirildi. Rus 
maznunlar buna karşı da bir diyecekle
ri olmadığını söylediler. 

DlCER ŞAH1DtN 
ANLATTIKLARI 
Başka bir şahit çağrıldı. Adı Halit 

'Onsal 316 doğumlu Toros otelinde müs
tahdem mevcut maznunlan tanımıyor, 
akrab~ düşmanlık gibi hali yok. 
Şunları söyledi. 

sabını kesti. Buglln acele gidiyorum, 
dedi çamaşırların ne olacak? diye sor
dum. Söylediğim adrese gönderirsiniz 
dedi. Fakat o akşam yine geldi. cHoş 
geldin, fakat yatağı başkasına verdik:. 
dedim. <Eski odayı isterim> dedi. Aynı 
odayı kendisine verdik. Bavulun nere
de? dedim bir arkada~a bıraktım ceva
bını verdi. 

Ekseriya öğleye kadar bir yere çık. 
mazdı. 23 Şubat glinU hesap gördü. 

Ertesi gün sabah saat 8,5 ta dışarıya 
çıktı. Akşam geldi. Daha ertesi gün otel-
deki müşteriler bomba badi.c:esini anlat· 
tılnr ve bir bacak ve ayakkabı bulun· 
muş dediler. Üçüncü f..ece de gelmemi§ 
olduğundan • bunun Ömer olmak ihti· 
mnli var • dedim. Bunu patrona da söy· 
ledim. Emniyet mUdUrlüğüne gittim, 
baktım, Ömerin iskarpini orada. • Bu 
iskarpini t.muyor musun? • dediler. r.Ta· 
nıyorum• dedim. Ömcrin şapkasını da 
gördüm • bu Ömere aittir • dedim. 

Ömerin resmi gösterildi. Tanırım de
dim, aynen budur. 

- Peki, hadise olunca Ömerin bu iş· 
le alakalı olacağı nereden hatırına gel· 
di. Evvelce halinden, tavrından şüphe
lendin mi? 

- Hayır, sonradan kauçuk ayakka· 
hından bahsedilirken ihtimal üzerine 
söyledim. 

Öl\lER OTELDEN ÇIKARKEN 
Şahit, vaka sabahı Ömerin mutadı 

hilafına sekiz buçukta otelden çık1ığım, 
çıktığı zaman üzerinde silah gibi bir şey 
olmadığını, elinde kutu gibi veya buna 
benzer bir şey de olmadığını, sabahle
yin kendi işile meşgul olduğu iç!n Ömer
den mutadı hilafına erkenden ni~ln so
kağa çıktığını sormaya vakti olmadığını, 
mamafih o gün de Ömerin halinde bir 
teessiir ve heyecan alfilmi görmediğ!nJ 
ve Ömerin hcrzamanki gibi şen olduğu· 
nu mahkemenin ayrı ayrı suallerine ce
vaben ifade etti. 

Şahit Halit Ünsal .şahitlik için mah· 
kemeye gelmek suretile dört gün işin· 
den kaldığını yevmiyesi bir buçuk Jir 
olduğunu da iU\ve etti. 
Haklın - Yarım gün, bir gün bulun

madığın için ye\•m.iyen kesilir mi? 
- Kesiliyor. 
Mahkeme icabını düşündü. Şahit Ha

lit Ünsalın talebi muvafık görüldüğün
den duruşma için bulunduğu günlere gö
re yevmiyesinin göz önünde tutularak 
beş liranın kendisine \'erilmesini karar
laştırdı. 
Duruşmaya saat 14 te devam edilmek 

iizere celse tatil olundu. 
tK tNCJ CELSE 
ikinci celse saat 14.10 da açıldı. To

ros oteli kapıcısı Ali Çelik, onu t~kiben 
de infılik günil hadise yerine 300 - 400 
metre mesafede nokta bulunan polis me 
munı Kizım özdemir, ondan sonra ga· 
hit Maruf Komurkaya, onu takiben Sü· 
leymanın ev sahibi Gülizar, birlik ber· 
ber salonunda kalfa Ahmet dinlendi ve 
istirahat için celseye: bir müddet ara 
ven1di. 

YtNE öNDE Ml, ARKADA MI ) 
Şahitlerden Toroı oteli kapıcısı, Öme· 

rin otelde ikametine dair evvelce ifa· 
deleri alınan iki arkadaoının söyledikle· 
rini tekrarladı. 

Polia Kazım özdemir infılakın büyük 
elçinin arkasında değil. önünde olduğu
nu nOktadan gördüğünü, fakat vaka sı· 
rasında Ömer Tokadı görmemi§ olduğu. 
nu ifade etti. 

SOLEYMANA YAPILAN TEKLiF 
Cülizarın evinde berber Süclymanla 

ayni odada oturmakta olan Maruf Ko
nurkaya Ömerin de kendi odalarında biı 
müddet misafir kaldığını, fakat ne 
ömerden, ne de Süleymandan şüphe· 
lenmediğini, eğer ufak bir ıey hiı etsey• 
di Süleymanı memleket namına linç ede. 
cek olduğunu söyledi. Buarada. şahit 
haz.ırlık tahkikatında verdiği ifade de 
berber Sülcymımm ~r . j'ct sefarethane
ıinde bir itten bahsettiğini zikretmiı ol· 
duğunc.aıı ou nokta üzerine aualler s<>
ruldu. Berber Süleyman bunun bir gar· 
sonluk olduğunu, fakat doğrudan doi· 
ruya kendisine teklif edilmediğini bir 
çama~rcı kadının arkadaşlanndan biri
ne •Öylendiğini, onun dıı kendisine sÖy• 
ledlğini ve kabul etmediğini blldirdi. 

COUZARIN ŞAHADETI 
Şahit Cülizann ekmeğin vesikaya 

bağlandığı gün berber Süleymanın oda-
11nda bir gencin bir kaç gün ltalması için 
kendisine müracaat ettiğini söyledi ve 
gösterilen fotoğraftan misafir gencin 
Ömer olduğunu tanıdı. 

üÇONCü CELSE 
Saat 17,20 de açılan üçüncü celsede 

Atatürk bulvarında And apartımanında 
oturan yüksek mühendis Polonyalı Ed
vard Romanski phit olarak dinlendi. 

Kendisi Leh lisaniyle görÜ§llle.k iste
diğini. fakat Rusça da aöyliyebileceğinl, 
beyan etti ve ancak bu talebin zapta ge
çirilmesini istedi. Lehçeden başka Fran
sızc;a, Rusça, Almanca bir az da lngiliz~ 
ce ve pek az Türkçe bildiğini ilave etti. 
Komilof ırc Pavlofa tercüme edilmesi
ne lüzum knlmıyacağından ifadesinin 
Rusça olarak yeminli :tercümanlar vam
t.asiy le alınmasına karar verildi. 

POLONYALI MOHENDIS 
VE SOLEYMAN 
Rei. sordu: 
- Süleymnı nerede tanıdınız, kendi· 

sine bir teklifte bulundunuz mu, nerede, 
nasıl ve niçin} 

- Süleymanın çalııtığı berber salo
nu oturduğum apartmanın altındadır. 
Ara sıra saçlarımı Süleymana kestirir· 
dim. Aynca usturalanmı da bilemek 
üzere kendi.ine verirdim. Sonradan 
bao1ca bir salona devama başladım. 

Airıları dindirir 
ROMATiZMA. BAŞ, DIŞ. SiNiR ve BEJ.. ainlan ile .aiuk alsmhfmdan 

ileri selen Y6cut KIRJKUOL NEZLE ve CRtP butahklan D E R M A N 
ka.elerile derhal ~. icabında günd! 1 • J kate abmr, her eczanede ba
l-. 

- ömer 3 Şubatta kırmızı bir ba
vulla otele geldi. Buyur ettik. 30 numa
ralı odaya yatağını gösterdim. "O'ç gün. 
de bir hesap g<Srdü. Gazete okur, bilnu~ 
celerle uirqırdı. ~m 13 i1Dde otelle he 

Yolumun üstüne çıkar, <nuılaınıx 
iyim.isiniz, bilenecek uaturalannız var 
mı) diye hal habr eorardL Müteaddit 
defalar benimle konutmak arzusunu iz
har ediyordu. Sebebini aöylemerniıtL 
Fakat ya kendl.ı ve yahut tanıdıktan 

için iş filan istiyeceğini tahmin ediyoı
dum. 

Kızılayda paştahane civarında tarihi
ni hatırlayamadığım bir akşam Süleyma• 
mı tesadüf ettim. Benimle görüşmek ~ 
tedi. cYarım saate kadar döneceğim. 
o zaman görüıürün dedim. Dönüıte 
görüştüm. Benden iş isteyeceğini zan 
ederken Sovyet sefaretinde bir iş oldu· 
ğundan bahsebnesi beni hayTete düfÜJ'o 
dü. Ben Polonyalıyım. Bir çok Polonya. 
lı aileler Sovyetler tarafından Sibirya~ 
sürülmü§lerdir. Akrabalanmdan suru
lenlcrin akibetlerini öğrenmek için dahi 
Rus sefaretiyle temas etmedim. Süley
mana da Rus sefaretinde kimseyi tanı
madığımı söyledim. Yalnız ona yardım 
olsun diye bir lisan hocasından istifade
yi dii§ündüm. Zira lisan hocası olan bir 
kadının bir Rus talebesi vardı. 

Reis - Kimdir bu kadın? 
Şahit - İddia makamı kim olduğunu 

biliyor. Yüksek mahkeme müsaade 
ederlerse ismini söylemiyeyim. 

Reis - :Mahzur yoktur, söyleyin. 
- Mndam Şartiye. Aslan Fransızdır. 

Sonradan Türk tabiiyetini iktisap et· 
mi.ştir. Hemşehrilerimden üçü de madam 
Şartiyenin dairesinde oda tutmaktadır
lar. 

SÜLEYMANIN 
BAHSETI'İÖİ İŞLER 
Ben SUleymanr. bu madam vasıtasile 

yardımı diişUnürkcn o komünistlerden. 
Balkanlnnn halinden, Stalindcn bahset~ 
meğe başladı. Tuhaf bir mevkide kal
dım. Siyasi me\"Zularda konuşmak ade
tim değildir, lah da uzattığından siniri
me dokundu. Galiba elinde bir de mek
tup vardı. Onu da okutmak istiyordu. 
Biran evvel kendisinden yakamı kur
tarmak istedim. • Benim sefarete gitti
ğim falan yok. Tanıdığun da yoktur • 
dedim. Çünkü konuşınalan bana şüp
heli geliyordu. Herhangi bir devletin 
adamıdır, polis hafiyesi midir, komünist 
midir, ajan mıdır? Şüphelendim. 

StlLEYMAN VE SOVYETLER 
Üç dört gün sonra, iyi hatırhyamıyo-

um amma sonbaharda ve galiba eylul 
ayında idi, Slileyman beni hemen he
men ayni yerde görüp • benim hakkım
da Sovyet sefaretinde ne düşünüyor
lar? 11 diye sordu. Bu sual beni şaşırttı. 
Kendisine sefnretle temasım, alakam ol
madığını söylediğim halde beni ne zan
nediyordu! Yine bilmiyorum diyerek 
yoluma devam ettim. Bundan sonra SU
leyınanı kaç defa gördiiğümil iyi hatır
lamıyorum. Zannedersem bir defa Kut
lu pastahancsinin yanındaki berber 
dükkfuu önünde gördüm ve kendisine 
bilenmek üzere ustura verdim. 

Şahit reisin sualine cevaben <madam 
Şartiyenin ismini ve adresini Silleymana 
vermediğinb de söyledi. 

Reis sordu: _ Süleyman Stalinden ne 
diye bahsediyordu? 

- Canı sıkılan bir adamın halini bL
lirsiniz. Kulaklarım işitiyor, fakat kafam 
almıyordu. Esasen lisanı da meramım 
anlatmaktan acizdi. 

Reis - Süleymandan şüphelendlifnll 
halde neden emniyete haber vermedi
niz? 

Şahit - Rica ederim, beni anlayınız. 
Ben bir ecneblyim. Belkl dUşilnceml an
lamak için karşıma çıkarılın~, de-
dim. Ve mesela bir polis ise kimi klme 
haber vereyim? 

MUDDEtUMUMtNtN 
lSTlZAHLARI 
Müddeiumumi muavini Kemal Ban 

söz alarak dedi ki: 
- Edvard Romanskl EylQI ayında SU. 

leymanla temas ettiği zaman. kendisin
den şUphelendiğini söylediği halde Kut. 
lu salonunun yanındaki berberde çalı. 
şırken gördüğünU de ifade etti. Süley
manın Güneş berber salonunda çahfmul 
Teşrinievveldedir. EylUlden beri kendi
sinden kaçtığı halde onu niçin takip et
miştir? Bu noktadaki aykınlıim hanini 
rica ederim. 

Şnhit - Usturayı biletmek üzere 
Vermiş olsam da fakir bir i§çiclir, bet 
on para alacaktır. Bu işin siyasetle d. 
bir alakası yoktur. 

Milddeiumum1 muavini - Şahit, ma
dam Şartiyenin evinde Sovyet memurla
nndan birisini tanımış oldutunu .ay .. 
ledi. Fakat istimini vermedi. Bu cihetin 
de istizahını rica ederim. 

Şahit - Evet, ilk ifademde bunu 
söylemiş bulundum. 1smlnl bilmfyonma 
ve hatırlıyomıyorum. Fakat bunun sn. 
leymanla ve bu hAdlse ile milııasebed 
yoktur benim bir milhendla arltadqmt 
vardı. Komünistlerin Polonya ve Leh. 
ler hakkında neler düşündüğünU öğren. 
mek maksadiyle bu Sovyet memurlarly. 
le madam Şartiyenin evinde temaslarda 
bulundu. Ben de yanlarında Rusça biJ.,. 
diğim için tercüman sıfatiyle bulun. 
dum. 

Reis - Bu arkadaşınız şimdi nere
dedir? 

Şahit - Kendisi askeri vazife ile orta 
şarktadır. 

Reis - Madam Şartiyenin evinde 
kendisine neler söylendi? 
Şahit _ Sovyet memuru bizlere Po. 

lonyanın dahill işlerine ka~mayacakJa.. 
rmı, Lehlerin istedikleri gıöi devlet Jcu. 
racaklannı söyledi ki bizim de anum\.11 
budur. 

Müddciumwni muavini - Süleyman 
ifadesinde Romanskinin kendisine Rus 
sefaretine mUracaatla Lenikof adındaki 
şahsı görmesini tavsiye ettiğini söyle
miştir. Şahit sefarette kimseyi tarumadı
l:ıını söylediğine göre acaba SlileymanUI 
bu ifadesini ne tanda izah eder? 
Şahit - Ben bildiklerimi, duyduklan.

mı doğru olarak söyledim. Maalesef ga
zetelerden Süleymanın bana maalesef 
bazı şeyler atfett!ğinl anladım. Ne mak· 
sat gUttüğünU bilmiyorum. 

Reis - Süleymanla ilk görüşµıenizde 
aşağı gidiyorum, döneyim de_ görUşürilz 

- LVTFEN CEV1R1N1Z -



Slycui V azlyet ·-
~üttefikleriı. 
taarruz plin
lanna dair 

fikirler 

A•apıar ve ttaıya --"----· 
Arap aleminde 
Italvanların 
artık itibarı 

kalmadı 
~*~ ~*~ 

Radyo gazetesine göre: Vişi hüküme- Bem. 16 (A.A) - Der Bunt gazetesi 
tinin yeniden ve yeni esaslara göre ku
rulması meselesi dünyanın en önemli si
yasi meselesi olmuştur. Bu hususta he
nüz kesin malumat yoktur; bililen şey 
Lavalın başvekil muavini, dahiliye ve 
hariciye nazın olarak hükümete girece
ğidir. 

Bu hadise lngiltere ve Amerika.da 
endişe ile karşılanmıştır. Fakat Amerika 
sefiri amiral Lihinin geriye çağrıldığı 
haberi teeyyüt etmemiştir. Amerikan se
firinin geri çağrılıp çağnlmıyacağı yeni 
hükümetin kurulmasından sonra anlaşı-

yazıyor: 

İtalytının şarki Afrikayı kaybetmesi 
ve şimali Afrikadnki kararsız durumu, 
İngiliz kudretinin artması. Arap alemin· 
de İtalyan propagandasının zayıflaması. 
na amil olmustur. Daha mühim bir se
bep te lbni Suut ile ltalyn arasındaki 
münasebetlerin kesilmesi ve Vaft parti
sinin Mısırda iktidarı ele almış bulunma
sıdır. 

Bir dostluk tör~ni 
lacakbr. *----

Almanya bu değişiklikten memnun 
olmuıtur ve Almanyada bu hal lngilte- (Baştarah 1 inci Sahifede) 
renin Avrupadan büsbütün atıldığı su- kabul ediyordu. Elçilik erkanının da it
rette telakki ediliyor. tirakiyle öğleden sonra nazırlığın sine-

1spanyanın da, hariciye nazın Serano ma salonunda Türk.iyeye alt filimler göıt
Sünerin neırettiği bir makaleden Fran· terildi. Nazırlık memurları ve bu Türk.
sanın yeni vuiyetinden memnun oldu- lngiliz dostluk tezahürüne ilgili gÖster
ğu anlaıılıyor. mek iç.in bundan faydalanan Türk mu-

Bu makale gösteriyor ki Viıideki de- bipleri hazır bulundular. 
ğiıiklik ile İspanya politikası da alaka- Çehresi şimdiden Londralılara pek 
lıdır. Bunun tekli ve derecesi olnylardan sevimli gelen yeni Türkiye büyük elç"isi 
ımlaşılacakhr. Rauf Orbayın İngiliz haberler nazıriyle 

MOTfEFiKLERIN beraber fotoğraflan çekildikten sonra 
TAARRUZ Pi ANLARI filmler gösterilmeğe baıılandı. ilk film 
Amerikadım e l"n haberlerde bazı Londra Halkevinin açılış merasimini 

gazeteler müttefiklerin taarruz planla- qösteren filmdi. Perdede halkevinin ka
nndan bahsetmektedirler; bu planlar, labalık dolu kab~l. salonu g.örüldü. Ra
evvela Almanyayı parçalamak ve bun- uf Orbayı~ .selefır~~n nu.!k~ ıle Eden ve 
dan sonra Japonyayı mağlup etmek esası lordun lngılız - Turk kultur ve ıanat 
etrafındadır. münasebetleri hakkındaki nutukları din-

Nevyork Taymis Tribun bu mevzu len~i. ~unun .. ark~sı~dan Türkçe izahat-
hakkında diyor ki: lı hır fılm .g~sterıldı. Bunda ~arada ve 

c 1 - Müttefiklerin ltalyayı harpten havada lngılız harp gayeretlerı. ordu ve 
çekmeleri lazımdır. Almanyayı zarar donanmanın. te~ebbüslcıi .. gösteriliy.or
v,ermiyecek hale sokmak içinde önemli d.u. Başka hır fılmde l?gı~ız madencılı;
kuvvetleri batıya yığmalıyız. n, .h~sta bakıcıları, de~ız~ı ~e tayyarecı-

2 - Batıda hücumlarla teşebbüsü Al- lerının çalışmaları belırtıl.~ı:. Hazır bu
manlann elinden almak ve Rusyaya faz- lun~nlar bund~rr s~~r.~ kuçuk gruplar 
Ja yardım yapmak icap eder. hnlınde nazırlıgın buyuk salonu.~da top-

3 _ Rusyanın Sibiryada faaliyete l~~dılar. Bura~a hazırlanan mukemm71 
geçerek Almanya yenilinceye kadar Ja- bu~ede. ~azırlıg~n genç '?emurlan mı
ponyayı hareketsiz bırakması lazımdır. safırlerı ız~z cdıyordu. ~ır kaç .?afta ev-

4 _ ltalya ve Almanyada husule ge- vel davetlıler aral!ındakı tczahurler ve 
len muhalefetten faydalanmalıyız. dostluk hava~.ı l0ekrrır yaşanılıyordu. 

5 _ Müttefik devletler hür Fransız- Evvelce Turkıyede bulunanlar scva-
lar lehinde bir vaziyet alr:ıalıdırlar.> hatlerinden heyecanla bnhsedivorla~, 

Gazete, yalnız §ehirlerin bombalan- or~da brraktıkl~rı d~st!ar hakkınd.a mı
masiyle harbin kazanılamıyacağı hak- s~fırlerden .~a.luma!. ı:~ıyorl~r?ı· Bır ç~k 
kında Litvinof tarafından söylenilen kımseler T urkıye buyuk elçmne takdım 
nutku da hatırlatmıştır. edildi. Rauf Orbay ayrılırken Londra 

demiştiniz. Nereye gidiyordunuz? 
$ahit - Arkadaşlanm vardı. On1arJ 

biraz geçlr!p ayrılacaktım. 
- Kimdi arkadaşlarınız? 

halkevinin bir toplantı yeri olarak kıy
meti bir daha kaydedildi. Kabulden sa
mimiyetle aynlanlar yeni dostlarına; 
süphesiz gelecek konferanlanndan birin
de haJkevinde tekrer görüşeceğiz! Di
yorlardı. 

YENi A~IR 

B. «KRIPS>) MISIROA 
---~~·----

Hindistan -
da askeri 
' . . durvm l)'l 

:s 

AMERIKADA HAZIRLIK 
~~~~~-~~~ 

Pekcokde-
~ 

nizaltı ya
pılacak 

~*~ -*~ 
Krips Hindistanda Ordunun radyo, 
yaptığı miizalıereleri telgraf, telefon 
Avam I<cunarasına işle•inde lıadınlar 
izah e cnJı çalıştwılacalılar 
Kahire, 16 (A.A) - Hindistandan ge. Vaşington, 16 (A.A) - Mümessiller 

len Sir Stafford Krips Hindistanclaki as- meclisinin dcn!z komisyonu 200 bin ton 
keri durumun iyi olduğunu söylemiş ve denizaltı inşasına nit kanun layihasını 
düşmana yarıyacak mal<ımat vereıniyc. kabul etmiştir. İnşaat 900 milyon dolara 
ceğini ilfive etmiştir: mal olacaktır. 

HtNTLtLERLE YAPILAN ORDUDA KADINLAR 
Mü~AKERELER . Vaşington, 16 (A.A) - Harbiye na-
Kahıre, 16 (A.A) - Stafford Krıps zırlığının bildirJiğ.ine göre muharebe 

Hin~!5tan~a~i. vazifesi hakkında da ŞU· ı kıtalannda radyo, telgraf ve telefon mu
nu soyle~ıştır. • habereler:nde ltaduılar kullanılacaktır. 

- Bu ~. hakkı:ıda harp konseyıne ra- Bunlar sivil hizmetlere ait mukavele 
porumu gondcrdim ve .Londraya va!.ın-ı usullerile alınacaktır. 
ca Avam Kamarasında ızahat verecegım. _ -·- . _ 
Hintli şeflerle temaslarım açık, samimt Portelılz cümhur reisi 
ve dostça olmuştur. Durum şimdi aydın- tefıp- s.-dldf 
lanmıştır. Ve istikbal temin olunmuş- -·- ,.;o!'-
tur.> Lizbon, 16 (A.A) - Reisicumhur ge-

NAHAS PAŞA tLE MÜLAKAT r.eral Karmona üçüncil defa olarak re-
Kahire, 16 (A.A) - Stafford Krips isicumhur seçilmesi dolayısile dün milU 

Başvekil Nahas paşa ile yarım saat ka- mecliste ana yasaya sadık kalacağına 
dar görüşmüştür. yemin etmiştir. ----·- -·----Akdenizde bir \·i~iye verilen 
mil_ver vanur 
kafilesine hü-
cunı edildi 
-~--*---~ 

Almanlar Maltaya 
hava hücumla•ının 
şefıiinl değiştirdiler 

-*-Kahire, 16 (A.A) - Tebliğ: Torpil 
taşıyan İngiliz tayy:ıreleri orta Akde
nizde düşman destroyerlerinin himaye
sinde ~iden bir kaf:leye hücum etmiş
lerdir. Bir çok isabetler kaydedilmiştir. 
İnfilaklar olmuştur. İki Mcsser Şimit de
nize düşürülmüştür. 

İTALYANLARA GÖRE 
Roma, 16 (A.A) - İtayan teblilii: 
S'renaikada keşif faaliyeti olmuştur. 
Maltanın bombardımanına devam edil

miştir. Hava hareketlerinde Alman tay
yareleri yedi düşmnn uçağı dUşilrmUş
Jcrdir. 

Alman ültima-
tomunun müd

deti bitmiş 
-~-~· ... -~~-

Fransız mutllalıların· 
dalıi madeni eşya ltep 
Almanyaya taşınmq 

-*-Nevyork, 16 (A.A) - Nevyork Tay-
mise göre Vişi yeni kabine listesini bu
gün öğleye kadar Almanyanın tasvibine 
arzetmeğe mecburdur. Bunu yapmazsa 
harcketin:n avakibine katlanmak zorun
da kalacaktır. Mareşal Fon Ruşted 
Fransa işgal kuvvetleri kumandanlığını 
deruhte ic;in Parise gelmiştir. Fransada
ki işgal kuvvetleri 22 - 23 fırka tahmin 
edilmektedir. 

FRANSIZ 
MUTBA!~LARININ İSYANI 
Nevyork, 16 (A.A) - Fransız mut-

- İyi hatırlamıyorum. 
Reis - Yahut hatırlamak 

sun uz? 

Orta Akdenizde İtalyan gemilerine 
istemiyor rinden soruyorum. Beni Ömerle kim, akim kalan bir hücum teşcbbüsündE.> 

nerede, nasıl tanıştırmıştır? dü~anın iki tayyaresi düşürülmliştür. 

bakları isyana b~lamıştır. Fransa ka
dınlan tavalanmızı ve tencerelerim:zi 
Almanyaya vermektense nehre atmağı 
tercih ederlz demektedirler. Geçen se
ne mareşal Petenin ısrarile Fransız ka
dınlan ellerindeki madeni mutbak ta
kımlarından büyük bir kısmını vermiş
lerdi. Sonradan bütün bunların Alman
yaya dökümhanelere sevkolundu~u 
öğrenmişlerdir. 

F.dvard Romanski hatırlmadığını tek
rarladı. 

SÜLEYMAN REDDEDlYOR 
Şahide karşı bir diyeceği olup olma

dığı sorulan berber Süleyman ayağa 
kalkarak şöyle dedi: 

• - Baştan aşağı saçma söylüyor. Yol
da kendisine rast gel!p te usturalarını 
bileyim falan dediğim yalandır. İcap et· 
üği zaman gelir, usturalarını verirdi. 
Benim bUtün ifadelerim doğrudur. Ger
çi ben de kend:sıne aCJyorum, fakat bir 
kerre doğrusunu söylemeği vadettim. 

Süleyman bundan evvelki bütün ifa
delerinde kendisinin Sovyet sefaretha· 
nesine gitmesine Edvard Romanskinin 
tavassut etti~ni söylemişti. 
KORNİLOFUN BİR İSTEÔİ 
Bu sırada Komilof ta söz alarak ikide 

bir Lenikoftan bahsedildiğini, Süleyma
nın da bu adamla tanıştığını söylediğini 
kaydetti. Hiç olmazsa ı Len:kofun eş
Ulini tarif etsin, biz de öğrenelim • de
di. 
BİR ŞEHADET DAHA 
Daha sonra Günes berber salonu sahi· 

bi İsmail Korkulu dinlendi. Parcalanan 
Ömer Tokadın. dükkAnında çalışan Sü
lcvmana gelip g'.tüğini ve buna dair bil
dikJ,,rini anlattı. 

DÖRDÜNCÜ CELSE VE 
KORNİLOFUN SUALLERİ 
Dördüncil celse saat 20,05 ti? açıldı. 

Sabah celsesinde Komilof söz iştemis 
şahitler dinlendikten sonra söz verilece
jti kendisine b!Jdirilmisti. Komiloftan 
ne diyccej!i soruldu. Abdurrahman ve 
snı,,vmandan iki sual sorulmasını rica 
etti. 

Kornilofun birinci suali şu idi : 
- Abdurrahman ve Süleymanm ifa

delerinden benim istihraç ettJğim sudur 
ki her ikis: de hic bir vec-hile beni Ömer
lc tan•stırmad1klan gibi beni Ömerle 
bir arada dahi görmernislerdir. Acaba 
benim onlann verdikleri ifadeden istih
rac eWifim bu netice doğru mudur, de
~il"'idir? 
~i~TEYMANTN CEVABI 
Reis - Kalk bakalım Süleyman, 

Ömerle Kornilof J?Örüşmilş müdür. sen 
Ö T1eri tanıstırdın mı? 

Süleyman - Havır, dedi, görlistü~
nü de ~örmedim. Tanıstıran insanın da 
kim oldui!tınu bilmem. 

Ben Abdurrnhınanı Kornilofla tanış-
tırdım. 
ABDURRAHMAL~N CEVABI 
Abdurrahman da şu cevabı verdi : 

Abdurrahman dedi ki: MALTAVA HÜCUM 
- Kuvvetle ümit ediyorum ki Ömer- ŞEKU DECiŞTİ 

le tanışıklıkları Selaminin Se-ludan dön- Kahire, 16 (A.A) - Dün Maltayı zi. 
d~~ü gecenin akşamında Ömerin evi?e ı yaret eden Sir Valter Molton adadaki 
gırıp onu yataktan uyandırmalan ıle kıtaların arasız düsman hava hücumla
başlamıotır. Zira Stapan gidiyo~du. Pav- ı rına karşı cesaretini övmüştür. Valter 
lof Ömerle konuşamıyacak vazıyette ol· Molton demiştir ki : 
duğu.n~an Kornilof tercümanlık için ora _ Evvelce bütün gün ve gece yapı· 
ya gıdıyor. lan hiicumlar adanın güzel müdafaası 

Kornilof - Abdurrahmanın benim karşısında neticesiz kaldıitından Alman· 
sualime verdiği cevap müphem oldu- lar tabyalannı de~istirmek zorunda kal
ğundan kendisine tekrar soruyorum. mışlardır. Simdi günde bir ikl akın ya
Acaba kendi kanaatine göre beni Ömer- pıyorlar. Çünkü eski usulün kendileri
le kim tanıştırmış olapilir) ne pahahya mal olduğunu anlamışlardır. 

Abdurrahman - Biz suçlu sandalya- Maltalılar akınlar esnasında hava mey
larına müphem ve mevhum şeylerle danlarında calışmak suretile fedakirlık 
oturmadık dedi. göstermişlerdir. 

Komilof - Bu meselenin mühim ol
madığını tayin ve takdir etmek mahke
me heyetine aittir, yoksa Abdurrahma• 
nın vazifesi değildir. Diyerek hiddetle 
yerine oturdu. 

ABDURRAHMANIN 
IRKINA DAiR 

~~~/.,;:'~_.....-..-~c:ıc:ıc:ıc:ıc:ıc 

Rmyaya JngiHz 
''"~dJJ"ı arttı 

Londra, 16 (A.A) - Hariciye 
müsteşarı. Britanya İmparatorlu
ğundan 1942 senesinin ilk ilç ayın
da Sovyetler Birliğine yapılan sev
kiyatın 1941 senesinin son üç ayın
dakinden daha fazla olduğunu söy
lemiştir. 

~J:....:~c:ıcc:ıc:ıocc:ıc:ıc:ıcı~ 

Türkiye • Almanya -·-

~-~~._......,_ __ _ 
Son lngiliz ve 
Alman tayyare 

hücumları 
---~ ... ----

i ngilizler Hurda 
IJüyülı yangınlme 
çılıarddar. Bir lngiJfz 
deniz tezgaln 
IJornlJalandı _..,_ 
Londra, 16 (A.A) - Hava nazır~ 

ğının tebliği: Dün gece az miktarda düt
man uçağı ıimal doğu İngilterede bir ye· 
re bombalar atmışlardır. Bir kaç olü ve 
yaralı ve bir miktar haur vardır. 

ALMAN TEBLlCl 
Berlin, 16 (A.A) - Resmi teblii: 

Bundan sonra Abdurrahmanın mü
ekkili söz alarak Pavlofun dün akşam
ki celsede Abdurrahmanın Türk olma
dığı, karaktersiz olduğu ıeklindeki ifa· 
delerine temas ederek müekkilinin ve
killer heyetinden geçmiş kararla Türk 
••r ı"ndaşlığına alınması ve sorgu kara• 
nnda da Türk ırkından olduğu tesbit 
edilmesini, Türk olduğunu isbat eder 
deliller olduğunu saydıktan ıonra dC4 
di ki: 

Manş denizi üstünde yapılan hava 
muharebelerinde ve düşmanın Alman 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) körfezine yaptığı hava akınlarında Al-

- MUekkilim Abdurrahman günler
den beri kendi aleyhinde olan bütün 
mantiki ve akli delilleri toplıyarak aşa. 
ğı yukan kendi kendisini ittiham etmek
le meşguldür. İpi boynuna takarak doğ
ruyu söylemek yolundaki meziyeti de 
Türk olduğuna bir delildir. 

kont Fon Bolen iki memleket arasındaki man av uçaklariyle bahriye topçusu 10 
ananev1 dostluğa işaret ederek eskiden- 1ngiliz tayyaresi düşürmüştür. 
beri Türk~ye ile büyük i.ş yapan Krup Alman savq uçakları 16 Nisan gece
fırmalarının harp halinin doğurduğu is- si tngilterede Sunderland limanına ve 
tisnai zorluklara rağmen Türlciyenin is- oradaki tezgahlara hücum etmiştir. Bü
tediği malzemeyi göndereceğini vadet- yük çapta bombalarını bu hedeflere isa
miş ve heyet reisi de bu vaadı teşekkür- bet ettirdikten aonra Alman uçakları 
le karşılamıştır. geniş ölçüde yangınlar çıktığını gömıüo-

TAHLlYE TALEB1N1N REDDt ---o--- lerdir. 
Bundan sonra milddeiumumt maznun- A janti A ıa. 

lardan Pavlofla Kornilofun tahliye ta- r n mel' Hayı 
leplerinln reddini ve tstanbulda bulunan protesto etmiş 
şahitlerin ihtare.n çelplerine karar veril- Bomea Aireıı, 16 (AA) - D. N. 
mesini istedi. B. ajansı bildiriyor: Boynes Aires gaze-

Mahkcme mUzakereye çekildi, bir lelerine göre Arjantinin Vaşington bü· 
müddet sonra heyet salona girerek kara- yük elçisi bir yazıdan dolayı Amc:rikan 
rı tefhim etti. hariciye neuretini protesto ederek bu 

Suçluların tahliye talepleri raddolun- ifade tarzının ve Arjantinin dahili işlo-
du. ri hakkındaki mütalealann Arjantin v~ 

D1CER KARARLAR birleşik Amerika arasındaki münasebet-
İstanbul.da~i şahitlerin, bu arada ts- ı !eri gelişti.re~ek mahiyette olmadığına 

tanbula gıttigl anlaşılan Mefharetin ih- ışaret etmıııtır. 
taren çelplerine, bazı evrakın Rusçaya ---o---

lNCILlZ TEBUCI 
Londra, 16 (AA) - lngliz hava 

nazırlığının tebliği: Kuvvetli bir lngiliz 
bomba teşekkülü dün gece Rura bir ke
re daha taarruz etmittir. Endüstri tesis
leri şiddetle bombalanmıt ve bir kaçı 
büyük olmak Üzere bir çok yangınlar 
çtkm11tır. Bu yangınlar tayyarelerimiz 
dönerken de devam ediyordu. 

DICER HOCUMLAR 
Le Havre doklariyle işgal edilmiş 

topraklurdaki tayyare meydanlarına da 
taarruzlar yapılmış ve düşman sularına 
maynlar dökülmüıtür. 

Bomba tayyarelcrimizden on biri üs
lerine dönmemiftir. 

J7 NİSAN CVMA 
!2!S!!C!!:z:ıa:ı: 

D~vlet fabrikalarında çalışmalar 

imalat yüzde ona yakın 
bir nisbette arttı 

istanbul, 16 (Yeni Asır) - Devlet 
fabrikalarında imalatın arttırılması için 

geçen sene verilen kararlardan iyi neti

celer alınmıştır. Başta Nazilli fabrikast 

olmak üzere Bakrıköy, Kayseri, Be,
koz fabrikalarında imalat yüzd• o- yr 
kın bir nisbette artmıştır. 

iyi çalışan iKilerin Ücretleri ar.._,. 
mıştır. 

Ergani tahvili ikramiye• 
lerini kazananlar 

Ankara, 16 (A.A) - İkramiyeli ve 
yüzde beş faizli 1933 Ergani istikraz tah
villerinin bugünkil keşidesinde aşağıdaki 
takvillere ikramiye isabet etmiştir. 

186,979 numaraya 30,000 lira, 138,501 
numaraya 15,000 lira, 11,576 numaraya 

3,000 lira, 109,561 numaraya 3.890 Jt-. 
165,680 numaraya 3,000 lira, 24,321 n\J" 

maraya 909 lira, 28,530 numaraya 909 JI.. 
ra, 258,334 numaraya 909 lira, 60,645 
numaraya 909 lira, 77,279 numaraya 909 
lira, 156,658 numaraya 909 lira. 

Karısını ve annesini ağır 
surette yaraladı 

!stanbul, 16 (Yeni Asır) - Sultan Ah-ı nm ayağiyle annesi Hanifeye ve kansı 
mektte Mahmut paşa yokuşunda bir aile Haticeye hücum etmiş, ikisini de ağır 
faciası olmuştur. surette yaralamıştır. 

Bir münakaşa yüzünden ini tehevvilr Rizanın annesinin yaraları .'bilhassa 
buhranına kapılan seyyar elbiseci Rıza, çok ağırdır. Yaralılar hastahaneye kal
evindeki masayı kırdıktan sonra masa- dırılmış, Riza yakalanmıştır. 

DaAıtma otisi reisi tayin olundu 
- ------

Ankara, 16 (Hususi) - Kudüs Başk r pan vazifesine başlamak üzere Kudüsteıı 
onsolosu Celal Karasapan dağıtma ofisi ayrılmıştır. 
reisliğine tayin edilmiştir. Celal Karasa 

Makine ve 
',.erilirken 
2E L IEMll l 1 1 1 1 7 

Fransadaki Alman 
kumandanı 

Pasifilı harp meclisi 
Beyaz saayda 
toplandı 
Londra, 16 (AA) - Pasifik 'harı> 

meclisi dün saat 15 te beyaz sarayda 
toplanmıştır. Vaıingtonda bulunan lord 
Halifaksı orta elçi Ronald Kame} teJlt" 
sil ediyordu. Beyaz saraydaki toplatı1• 
Kanada başvekili general King de ifÔ
ralc etmi,Lir. 

Amsterdam, 16 (A.A) - Va~ng
tondan bildirildiğine göre Kanada bat
vekili Makenzi King müttefiklerin harp 
meclisinde bulunduktan sonra kabine 
mü. lkerelerine iştirak etmek üzere Va
şingtona gelmiıtir. 

Makenzi Kingin B. Ruzveltle 'Ye Am.
rika hükümetinin diğer erk&niyle gö
rüımeleri ehemmiyetli telakki ediliyor. 

Londra, 16 (A.A) - Londranm salfl
hiyetli kaynaklarından denildiğine göre 
Alınan Marcşalı Fon Rundstedtin Ba
tı cephesine tayini Almanyanın hare
ket bakımından Fransadaki komutan
lığa ehemmiyet verdiğini göstermekte
dir. Çünkil en son askeri hareketlerin, 
tecrübelerini görmüş bir komutanı 
Fransaya tayin etmeği gerekli bulmuş
tır. Almanların korku ile de böyle hare-
ket etmiş olmaları ihtimali vardır. y ._.-nd0

- -ı. 

F d . h .. k •• unanS.>.a a !'--· 
ransa a yenı u u- fara bedava yernelı 

t Atina, 16 (AA) - Beleöıye. to• me ne zaman euklar için yeni halk mutbak1arı açant" 

k 1 k tır. 30 bin çocuğa bedava yemek nriJ. 
uru a ca mektedir. 

Vişi, 16 (A.A) - Ma:-eşal Peten ya
nında Hariciye müsteşan M. Rochat ol
duğu halde öğleden sonra Sevigne pav
yonuna girmiştir. Mareşal Peten M. La
va! ile birlikte hükümetin yeni kurulu
şu hakkında bir karar verecektir. Siya
si mahfiller yeni hükilmetin bu akşam 
kurulmasını muhtemel görüyorlar. 

Japon ataşenıilt~rleri 
B~rlinde toplandılar 

Berlin, 16 (A.A) - Avrupadaki japon 
ateşemiliterleri arasında Berlinde 15,16 
Nisanda bir toplantı yapılmıştır. Bu mü
nasebetle japon müşavirleri Almanya 
japonya sıkı bir işbirliği çerçevesi için
de Alman ordusunun mümessilleri ile 
temas etmişlerdir. 

Çörçilio dtAmeçi 
ne vakit 

Londra, 16 (A.A) _ Hariciye Nazın 
M. F.den bugün Avam Kamarasında de
miştir ki Amerika Birleşik devletlerinin 
iki harp murahhası General Marşhal ile 
Hopkins M. Çörçil ve harp kabinesinin 
diğer üyeleri Ue çok ehemmiyetli mU
zake.relerde bulunuyorlar. Amerikan 

--ı'WllC~:O.....,_ __ 

Alınanlara gö•e lnglllS 
açalı lıayıpları 
Berlin, 16 (A.A) - D. N. B. ye g&

re 15 marttan 1.f nisana kadar 350 lr 
gl1iz tayyaresi düıürülmüı veya ...,. 
edilmiştir. 

--"""""'o---
B. Hitler Bulgar 
lı•alına nişan verdi 
Sofya, 16 (A.A) - Kral tarafmdala 

kabul edilen Führerin fevkalade ırnı· 
rahhası Alman kartal nişanının büyüle 
hac; rütbesini krala vermiştir. 

---o---
Aıtterilıada IJir ~" 
mihverd tevıııı edlldl 
Vaıington, 16 (A.A) - 5.f.f 3 Jr 

pon, 2400 Alman ve 127 ltalyan tabr 
ası dahili aaayi,e zararlı aayıldıklanndaıı 
tevkif edilmiılerdir. 

murahhasları Londrada kı.sa 'bir zalll .. 
kalacaklarından M. Çörçilin harp dunt
mu hakkındaki demecini evvelce bildi
rilen günde )'apabileceğini temin ede
mem bu demecin hangi giln yapılacal> 
kesin olarak önümüzdeki toplaatıda Wl
dirilecektir. 

BUGUN 
Matinelerden itibaren 

TCIRKÇE SÖZLV oe 
Taklitli Büyük Komedi Filmi.. 

3 AHBAB 
ÇAVUŞLAR 

ALTIN 
ARAYICISI 

- Kornilofun merak ettiğ! şey Öme
rin kendisine benim tarafımadn taknim 
edilip edilmediği ciheti olacak. Ben Ömc 
r: tanıştırmadım. Ve ikisini görüşYrler
fcen de görmedim. 
KORNİLOFUN HİDDETİ 
Komifofun ikinci suali de ıru idı : 

l\1c!;t>}e böyle olunca şimdi kendile-

çevrilerek maznunlara anlatılmnsına, Bir İtal~an harp 
müdafaa haklarından istifndelerinin te- nemisile blr Rus 
mini için evrakın Türkçe suretlerini :.ş 
maznunların almalarına müsaade edil- 1Jıızlııranı çarpıştı!al' 
mesine karar verildi. Tercümanlara da Boynes Aires, 16 (A.A) - Stefani: 
ücı·etlcr takdir edildi ve muhakemenin Bir ltalyan harp gemisiyle muharebe
devamı 29 Nisan Çarşamba sabahına den kurtulan Mikeyon Sovyet buz kıra
~ırakılarak saat 22 de celseye nihayet l nı Oranovaya gelmistir. Gemi nl:ır ha-
verHdi. sara uğramıştır. 

Londra, 16 (A.A) - İngiliz hava 
nazırlığının tebliği: Uçaklanmız timal 
F ransası üzerinde bir sıra devriye uçuş
larında düıman meydanlarını ve baoka 
hedefleri bombnlamışlardır. lki dü~man 
avcısı muhtemel olarak düşürülmüıtür. 
Oç tayyaremiz üssüne dönmemiıtir, l 

Arşak PaJabıyıkyan ve arkada§lannın en son çevirdikleri bu ~ 
fılm sizi gülmekten katıltacak ıunüniizün bütün yorgunluklarma unut
turacaktır. 

AYRICA: 1 - :lzmirin 9 eylül bayramı - :lzmir fuan ve gilzel bi
rimizin tabii m anzaralan •• 

2 - Renkli Miki )Wauz .. 
SEANSLAR : 1.10 - 3.10 - 5.10 - 7.10 - 9.10 •. 

Cumartesi, Pazar 11 DE ... 


