
Ankaraaa patiıyan bomba davasına devam edildi 

iki şahit Kornilofun parçalanan 
•• 
Omerle konuştuğunu söyle!liler 

----------------- - ···-

Japonlarla harp ____ ,* ___ _ 
vustralya 
taarruz 
bekliyor/ 

~~~-·+----

"Jt::ahitlerden biri Abdur
rahmanı Favlof la bera
ber gördüğün{. bildirdi 

8 aş vekil silah ve tay· 

B. Ruzvelt konıı.şıırken 

B. RUZVEL T DİYOR K!· 

yare azlığından 
şikayetçi ... 
-*-

B. Kurtin önümüzde 
hara günler var, falıaı 
müttehidlz diyor_ 
Melburn, 29 (A.A) - Başvekil Kur· 

Berber Süleyman bavu1dan çıkan v~si ka- •• * 
yı Kornilofa nerede vı-rdiğini anlattı P.'ur insan haya-

tin demiştir ki : 

--· -- -~-------

Ankara, 29 (Telefonla) - Kavaklıde
re yolu üzerindeki infilak hadisesi da
vasına şehrimiz ağır cezasında bugün 
devam ediJdi. Celse saat 9.30 da açıldı. 
Heyeti hakime Sabri Yoldaşın reisliğin
de Reşat Bayramoğlu ve Ceın!l Akm
blikeden müteşekkildi. İddia makamında 
cümhuriyet müddeiumumisi Cemil Al
tay ve muavini Kemal Bora bulunmak
ta idi.. Tercüman Vahap ile Eşref De
mircan ve Abdurrahman Saymanın mü
dafaa avukatı Sabri Ziya Karaçay yer-

1er!ne ~eçtiler. 
ŞAHİTLER DİNLENİYOR 

tın~ızı mutlaka 

- Avustralya şimdi blı- istila teşeb
büsünü bekliyor. Yetecek kadar silah ve 
tayyaremiz yoktur. Önümüzde kara 
günler görüyoruz. Fakat her zamankin· 
den fazla b!rleşmiş bulunuyoruz. 

Sü~t davasını gören hakimler heyeti 

Japonların 
Kaygısı ____ ,* ___ _ 
Lüzumundan fazla da· 
(lılınış olmanın bir f eld· 
lıet doOurmasından 
endisededlrler.-

BIRMANYA HARPLERi 
----*----

Japon bas-
kısı gittikçe 

artıyor 
• SEVKET BİLGİN -*-

Alman devlet reisi B. Bitler ve Japon Bi,.manyaya afıın halin· 
başvekı1i general Tojo, birbirini takip de Çin fıuvvetleri geli• 
eden cok ateşli söylevlerinde üçlü pakt yor, f alıat durum çolı 
devletlerinin ~etin bir imtihan devresi- hlifı lf. 
ne (irdiklerini (izlememişlerdir. Her iki te e • 
devlet adamı, son zafere güvenlerini Vaşington, 29 (A.A) - Uneyted Pres 
bıuhafaza ebnekle beraber, şu kanaati bildiriyor: 
de izhar etmişlerdir ki, müttefikler bü- .. J~~o~ ~ilotları İm~a;atorl~ yıl
tün kuvtıet ve kudretlerini ku11anarak donumunu kutlamak ıçm Bırman.yada 
ağır basmağa ca1ısacaklardır.. Bilhassa, L.aşyoyu bombalıyarak ateşe verm.I§ler~ 
Japon ba~vekili. Anglo Saksonlann inti- dırJ. n1 B' hirl · 1 bi ·bı · 
'k ı k · t• k1 · d bahs d apo ar ırmanya şe erm rı ırı am ama ıs ıyece erın en e er- d k·· ı h r k la Maksat-
ken memleketi~in karşı1astığı ciddi teh- al r ınhalkca ud hşa mt ei . odyuyborakr. k x. 
like1eri belirtmek suretiyle Japon mil- an ı ~ ; çın e ır ara yaı:.
letinin yüksek fedakarlık hasletini kam- murlar mevsımı b~şlamadan ve her taraf 
.. 1 ak ist · ..+: çamur deryası haline gelmeden Laşyoyu 
,,. am emı;:: .. r. M d ı ı · ktir 

J "sti'ıı. .. .. d lm b' ve an a ayı e e geçırme • apon J .auslDln onune uru az ır . .. 
sel ırlbi devam ettiği günlere nisbetle, (Sonu Sayfa 3. Sütün 2 de) 
dunun şimdi müttefikler lehinde bisse
~lrr derecede detismiştir. An~lo Sak
Bonlar, PearJy Harbour baskınını takip 

AMERIKADA TALEPLER 

Şahitlerin dinlenmesine baslandı. Ön
ce Mefharet Kurunel çağırıldı. 22 ya
şında, evli olduğunu, Kadıköyünde Oır 
man ağa sokağında 14 nwru.rada oturdu
~u, maznunları tanımadığını söyledi. 
Usulen yemin ettiriJdi .. Ve sorgulara ce
vaben şunları söyledi. 

- Vak'a saba1u arkadaşımla yürüyü
şe çıkmı.ştım. Kavaklıdere yolunda idim. 

(Sonu Sahife 2. Sütün 1 de) 

Rus Tas Ajansı mümessilleri Biiika.rt d4vastnı dinleyip not alıyorlM 

Ekn~ek kartlarının tevzii 
eden Japon zaferlerinin tesiri altında * 
=~~i=::·:~a~~'=~ 1=hab= Madagas- Mensucat al~,ak ı·çı·ıı ek-~etli olmağa sevketmiştir. Kıtada Al· &ı .i 
aıanların Juwmdıklan parlak zaferler, 

İnriliz milletinin savaş ruhunu nasıl çe- k D k k k ı • ı b b liklestirmiş.c;e, Pasilik yenilgileri de ar, a ar me art arı e era er 
Amerikada ayni mucizeYi yaratnnsbr. 
llirleşik devletler, bir taraftan B. Ruz- l l / 
\reJtin silô'hlanma nrojesini ~çeklestir- a ınma ı. nuır aralar verı·ıı·yor tneğe çalısırken diier taraftan A vruna-
Ya, Avustralyaya. Yeni Zelandaya, Hin-
distana nıiitema&yen serer kuvvetleri * "*" 
t'Öndermektedirler. Amerika, deniz ası- v· . b.. 1 b. t b aJ -----
... tonraklarda iddialı bir savaşın hiitün ışı oy e ır ~şe .. Humar ardan istifade i~ln Yerli MaJlar Pazarı• 
tehlikelerini ve mesuliyetini yüklen- h •• •• •• 1 k · · nın tayin ettiği müflleti uzatması ldzınıd• • Elı· 
tnek1e ka1manuştır. Ayni zamanda mü- USU On eme IÇID mefılere dörtte IJir bafıla UftU fıarıetırdl"Ol'-
~deleyi .hoon~·anın kalbine götürmek f l •• d . Y " 
niyetindedir. j 0 gon erffilŞ Ekmek kartlarının dağıtılmasına dün 

Durumun dikkati ceken tarafı, Japon- de devam edilmiştir. Ağır işçi kartJaı·ı 
hnuı harp kudretindeki keımfetin ,nlıı- -*- verilmesi sıkı kontrole tabi tutulmakta-
den ırtine dağılmasına mukabil, müt- Amerlfıa gazeteleri Da· dır. taşe müdürlüğünü11 belediyeye tes· 

==caaaaaaaacacacaaaaoraarr m 
SCNDAKIKA 

. tel'iklerin hissedilir bir tonlanma dev- fıar ve MadagasfıaPın lim. ettiği 7~~. gramlı~. ekme~ kartl~ı 
~i gecirdikleridir. Ja..,onJar, şimdiye kMi ge1ınedıgınden dun bu cınsten bır • • • • • • • • • • • 
knilar deniz ve hnva hakimiyetleri sa- işgalini istiyorlar.. mikdar kart daha verilmiştir. 
:Vesinde zarerden zafere koşmu!)lard1.. Buenos Ayre, 29 (A.A) - Bütün Karantinalı gençler Karantina Parti A 1 man resmi tebli-
llu yüzden Jlinfliçtan \'e Avustralya teh- Amerikan gazetelerinin Dakar ve Ma- ocağında mayıs \' e haziran aylarına ait 
dit flltma girmiştir. dagaskann işgali lehinde yeniden şid- ekmek kartlarının dağıtılması işinde 

E;J.er Amerika bu tehlikenin genisU.iH- detli neşriyata başladığı V~ingtondan (Sonu Sahife 2, Sütım 6 da) 
bi tam zamanında kavramamıs olsavdı (Sonu Sahife 3, Sütun 4 te) 

ğine göre Rusyada 
son harp vaziyeti 

----+----
Berlin, 29 (A.A) - Alınan tebliği: 

koruvu~ kur
taracaiız 

-+
Rusların lndirdlfıleri 

darlıeler • Fransanın va· 
zıveti • Uzalı doğada 
durum • Tolıyonun 
bombardımanı.. 

Vaşington, 29 (A.A) - Reisicümhur 
Ruzvclt dün akşam bütün Amerikan 
radyolariyle yayılan bir nutuk söylemiş 
ve bilhassa şöyle dem:ştir: 

- Pearl Harbour hücumundan beri 
hemen hemen beş ay geçti. Buna tekad
düm eden iki yıl içinde memleketimiz 
büyük ölçüde harp malzemesi istihsali· 
ne başlamıştı. Fakat o zamanki harp 
gayretlerimiz ekser:mizin normal haya
tını pek az sarsmışb. 

O zamandan beri ordu ve bahriyeınize 
mensup mühim kuvvetlerini ana vatan
dan binlerce kilometre uzaktaki üslere 
ve harp sahnelerine gönderdik.. Harp 
istihsalirnizi hız1andırdık. Bu istihsali, 

(Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 

ITAL YADA VAZIYET 
-----*----

1\'!ukavemet ve 
zafer azmine 
valiler sabit 
ırösterilivor 

-*-
ııaıyada emlafı satqı 
yarqı varmq • Paranın 
fııymeti ve lcqe lflel'L 
Roma, 29 (AA) - Stefani ajansı bil

diriyor: Başvekil B. Mussolini dün Ve
nedik sarayında bütün valilerle Lubli
yana fevkalAde komiserini ve dahiliye 
müsteşarını kabul etmişt!r. Faşist par
~isi umumi katibi ile ziraat ve halle kül
türü nazırlarının da hazır bulundukları 
bu toplantıda başvekil kıtalar arası har
binin bariz vasfını belirtmiş ve alh im
paratorlukla bir çok milletlerhı bu harp
te boğuştuklarını söylemiştir. Halkla 
her gün doğrudan do~ya temasta bu
hman valiler, bütün Italyanların muka
vemet etmek ve zafere kavuşmak zaru
retini kabul ettiklerini her kesten daha 
iyi görecek vaziyettedirler. 

( Sonu Sahife 3. Sütun 4 te) 

l'a-:ifik savası, An1tlo Saksonlar İ('İn, 
hclki kat'i olarak kayhedilmiş ola('aktı .. 
lıevaz saraY. harbin taliini tayin edecek 
kadar büyük olan bu teh1i1cevi önlemek 
~ruret;ni duydu \•e derhal harekete 
~ecti. Rir kaç harta kinde ;vapılan şey
ler bu davada birlesik devletlerin ne ka
dar a'Timle ~·ürüdüğiinii meydana koy

Karadeniz ve Azak denizi kıyılarında 
düşman tesislerine ve gemilerine hava 
hücumları yapılmıştır. Şark cephesinin 
merkez kesiminde düşman bazı nokta
larda tesirsiz hücumlarına devam e~ 

lnustnr. 
Filhakika 1-!C'neral Mak Artürün cenup 

Paııifikte müttefik orduların ba<;kuman
danlığını deruhte ettiği giinden heri, 
durumun rent>"İ tamamen değismiştir. 
h . .'~.vustraJ:valılar artık her istila teşeb· 

Ustinü boPınağa muktedir olacaklann
dlln emindirler. Japonlar bu bölıı-ede Jta
~a hllkimh·etlcrini kaybetmişlerdir .• Bu 
~ ispat ediyor ki, Almanların 194.0 ba

tıranını takip eden günlerde. Britanya 
~ma1al'ına lıakim olmak hususunda ('Ok 

~:V~1~tli bir ka( haftayı kavbetmeleri ef bıl!n~en Japonlar da kendilerine ~n 
venşlı olan zamllnı bit- claha ele ,,-erır-

Yarın ne olacaklan Vişi hükiimetinin hareket tarzına bağlı 
gibi göriinen Fransız müstemlekelerinden Atlantikteki 

--~--~-----~~~~~~~---.._._~ı.__ ______________ _ıı.r...··~.:ı...... 

tir. 
Şimal kesiminde mahalli Alman hü

cumları ve keşif hareketleri muvaffakı~ 
yetle neticelenmiştir. 

Bir Alman piyade tümeninin bir köp- . 
rii başı tutması esnasında düşman 1400 
ölü vermiş, 6 tank, 9 top ve bir çok si
Wı kaybetmiştir. 

Laponyada Alman ve Fin kıtaları bir 
çok düşman hücumunu püskürtmüş
tür. 
Şimal Buzdenizi cephesinde Alman 

av uçaklan 15 düşman tayyaresi düşür
müştür. 

Yeni beya1ıatta bulunan B. Munotini 
.. !er~ 

(Sonu Savfe 3 Siitiin 2 de) 

Hollanda Hindistanı umumi valisinin 
görmeğe qittiği Londradaki Fe~ 
menk hükümeti Başuekili Dokror 

GERBRANDY 

B. HITLERIN NUTKU 

Alman askeri kud· 
retioin çökece~ine 
alamet sayılıyor 

Çe"lıoslovalı ciimhur 
reisinin göl'iişii ve 
lleyanatı.. 

Londra, 29 (AA) - Çekoslovak 
cümhurreisi Benes demiştir ki : 

- Hitler Alman milletinin Rusyada 
ikinci bir kış geçiremiyeceğini bilir. 
Bence onun nutku vahim bir buh

ranı ifade eden feci bir nutuktur ve 
Nazi askeri kudretinin sakırulmaz. 
bir surette çökece~e alamettir . 
~c:ıc:ıc:ı cc:ıccc:ıcocc:ıc:ı aıa aacocc:ıaa c = aa-

HARP VE TÜRKiYE ____ ,* ___ _ 
Türk~yenin yo
lu, şeref, vekar 

ve hürriyet 
yoludur ••• 

-*-
Bir Amerilıan ayana, 
rürlıiyenin tehditlere 
boyun eğmediğini ve 

insaniyet davasına iliz• 
meti unutuımıyacaOını 

söyliyor .. 
Vaşington, 29 (A.A) - Ayan az.asın

dan B. Better Türkiye Büyük Millet 
meclisinin yıldönlimü münasebetiyle 
~yanda beyanatta bulunmuştur. B. Be~-
ter yeni Türkiyenin vücuda getirilme
sinde Atatürk ve İnönünün icraat ve 
muvaffakıyetlerinden uzun uzadıya ve 
pek sitayişli bir lisanla bahsettikten son
ra sözü Türkiyenin umumi harp karşı
sındaki durumuna naklederek harp ha
rici kalmak suretiyle sulh yolundaki 
mesaisine devam ümidinde bulunan 
Türkiyenin Alman Şarka doğru rüyası
nın gerçekleşmesine son bir engel oldu-

(Sollu Sahife 3. Siitiln S &e) 
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Ankarada patlıyan bomba da
vasına devam edildi 

~,...._.._. ............................................................... , 
ŞEHİR HABERLERİ Japonların 

Kaygısı 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Alıkadaşını solumda idi. Sağ tarafta üç 
lciııf gördüm. Kavaklıdereye doğru gidi
y<Wiardı. Şüpheli bir vaziyette idiler .. 
Hattıl arkadaşım bunlar kim acaba? De
dl.. Yolda giderken Fon Papenle mada
- tesadül ettik. Yukarıdan aşağı 
Cloı1nı siyah bir otomobil geçti ve infi
lllı: oldu. Yanımıza büyük bir et parça
"' .ı~. Arkadasım hava bombardıma
,. oruyor galiba dedi .. 

:Reis - İnfilılk nerede oldu? 
Şıııbit - Ankaralı olmadığım için sem

Wıl ~ iyi bHemiyorum. Oradaki apart
- gelmeden önce Atatürk bulvarı 
l.lzerinde oldu. Bu sırada iki sefaret oto
tnobili geçti. Bunlar bizi almadılar .. 
Sonra mareşalın otomobili ve bir moto
ai.klet gördüm. Maresal bizi otomobiline 
alarak hlfzıs.sıhha müessesesine götürdü. 

:l.ır.ill.km ~ek kenilile-inin ve gerek 
Foa Papenle refikalarının arkasında vu
laa geldiğini söyliyen Mefharet, •Bom
banın bize Fon Papenden daha yakın 
mesıfede patladıl!ıru zannederim.. Zira 
bia yaralandık.. Mesafeyi tahmin ede
mem .. -30 metre kadar- infilllk arkamız'. 
da olmuştur. Çünkü saçlarımızın arka
Claki kısmına et ve kemik parçaları sıç
ramıştı .. • dedi. 

Bayan Mefharete Öıner Tokadın res
mi gösterildi Bayan Mefharet tanımadı
ğını söyledi 
Hazır bulunan mamunlar da şahide 

g~rildi ve bomba patlamadan evvel 
KaTaltlıdere yolunda gitmekte olan üç 
k~nin içinde bu maznunlardan hiç kim
se bulunup bulunmadığı soruldu. Şahit: 

- Üç kişiye dikkat ebnedlm .. Bunla
rın aralarında bulunup bulunmadığını 
bilemem, dedi. 

Reis - Başka bir diyeceğiniz var mı? 
$ahit - Başka bir diyeceğim yok.. 

Y ahıız arkadaşım infil1lktan sonra birkaç 
kişinin birbiriyle konuşarak kırmızı bir 
otomobile binip gittiklerini söyledi. Ben 
görmedim .. 

Şahit söz istiyerek şahitlik için İstan
buldan ikinci mevki trenle geldiğini, hu 
defa da avdet edecej!ini ve tren ücreti 
lst<'<'liğini söyledi. 

lılaznunlardan Abdurrahman, Süley
man ve Kornilof şahide karşı bir diye
cekleri olmadığını söylediler. Pavlof şu
hY ııordu: 

- İnfi!Akla Fon Papen arasındaki me
safenin otuz metre olduğunu söyliyor
Jar_ Ölc;mllş mlldür? 

Mefharet, bunun bir tahmin olduğu
nu söyledi 
KORNİLOFU TANIYAN ŞAHİT 
Şahit Kirkor çağırı]dı_ Babasınm adı 

Fakfur, 303 doğumlu, İstanbulda yar
dun apartm.aııında kapıcı olduğunu söy· 
ledi. 

Maznunlar gösterildi Hepsini tetkik 
ettikten 90llra •Bu Korniloftur· dedi. 
Pl.i!erlerini tanımadığını söyledi 

Reis - Kornilofu nereden tanırsın? 
$ahit - Bizim kiracımıWır madam 

Öieninin apartmanında kiracıdır_ Ben 
apartm.aııın kapıcısıyım .. 

Şahit Kirkor, senesini ayını hatırlıya
ınadığı bir sırada Kornilofla ailesinin 
Y anlım apartmanına gelerek Öjeniden 
eda kiraladıklarını altı ay kadar otur
Öulttan sonra Kornilofun ailesini Rusya
Y• gönderdiğini, sonra 3 - 5 ay kadar 
yalnız kaldığını ve biWıare kend:.sinin 
de gidip karyolasını emanet bıraktıj!ını, 
karyolayı teslim etmek üzere konsolos
haneye bir kaç defa gidip geldiğini, bit 
seferinde konsoloshane kapıcısının ken· 
Ü.isine Kornilofun Ankaraya gitt!ğini 
söylediğini, Kornilofun ailesi gittikten 
ııonra apartmana hazan erken hazan geç 
geldiğini, Kornilofa apartmana misafir
ler de geldiğini fakat onlarm isimlerini 
bilmediğini söyledi. 

ÖMER TOKA'! VE KORNİLOF 
Sahit Kirkora Ömer Tokadın resmi 

g&terildi. 
Reis - Bak bakayını, bu fotoğraf gör

İ:lü~ adam mıdır, değil midir? 
Diye sordu .. 
Kirkor gözlüğünü cebinden çıkarıp 

gözüne taktı. Ve baktL. Dosyadaki fo
toi!rafları tetkik ederek şu cevabı verdi: 

•- Evet, budur .. Kornilofun odasın-
da konuştuğu adam budur .. 

Kornilofun aparbnandan gittiği tarihi 
hatırlıyamadığını da ifade etü.. Esasen 
tarihlere dair bütün suallere •Hatırım
da değil, defterde yazılıdır- cevabıru 
vermekte idi. Bu suale de ayni şekilde 
cevap verdi. 
KORNİLOFUN i'l1RAZI 
Kirkorun söyledikleri Rusçaya çevri

lerek maznunlara anlatıldı. 
Kornilof dedi ki: 
- Şahidin aklından şüphe ettii(im için 

kend'sinin muayeneye sevkedilmesini 
tica ederim. Benim ailemin apartmanda 
altı ay ikamet etti1µW 'öyliyor. Ben ey
lülün 16 sından 27 sine kadar yalnız 11 
gün ailemle, tesrinisaninin 26 sına kadar 
da yalnız oturdum. Sonra konsoloshane
ye o-'ttim .. Ancait üc defa madam Öje
ninin evine gittim.Birincisinde radyomu, 
ikincisinde eşyalı.rımı aldım. Bu adam 
hafızasına sahip değildir. Doktora mua
yene ett'rilmesi lazundır. 

Reis - Muayene hususundaki talebi
niz:i dü.şüneceğiz. Yalnız şahit Ömer T<'
katla oturup ltonuştuğunuzdan bahsetti_ 
Buna diyeceğiniz var mı? 

Kornilof - Sahidi anormal telılkki et
tiğ=m icin bu sözüne cevap venne1c iste
miyorum. Diğer bir şahidin de bu yolda 
ifade<ri olacaj!ından wnumt olarak cevap 
vereceğim.. 

PAVLOFUN BİR İDDİASI 
Pavlofa bir diyecejii olup olmadığı so

ruldu .. 
Pavlof cevabında •8 mart 942 de bu 

•ah.idin ifadesi alındığı zaman kapıcısı 

bulunduğu apartmanın kiracısı benim 
olduğumu söylemişti• dedikten sonra 
gerçi bu zabıtta yazılı değilse de kendi
sine sorulan sualden böyle bir ifadede 
bulunduğunu istihraç ettiğini ve Yar
dım apartmanında oturmadığını, daire 
kiralamamış olduğunu söyledi 

Bundan sonra Kirkorun ilk tahkikat 

Yemeklik yağ 
fiatları tegpit 

olundu 
esnasındaki ifadesi okundu. --*--

Müddeiumumi baş muavini Kemal 
Bora söz aldı ve şöyle dedi: Urfa 11e muadili yağlar 

- Pavlofun tezviri ve hakikatleri tah- 194 • 214, Diyarbalıır ile 
rif etmek itiyadında olduğu sizce de ma- muadilleri 184 • 204 
h1mdur .. Bu noktanın aydınlanılması 
için Kirkordan bazı noktaların sorulma- fıUrUŞ" .. 
sını istirham ederim. Fiat mürakab., komisyonu sadeyağı 

Reis Sabri Yoldaş Kirkora sordu: fiatlarmı tesbit için yaptığı b:r toplantı-
- Pavlofu tanıyor musun diye sana da bu işle alakalı sadeyağı tacirlerinin 

soruldu mu? de mütalaalarındı.n istifade eylemiş ve 
Kirkor - Soruldu.. yeni fiatlar tesbit edilmiştir. 
Reis - Ne cevap verdin? En az yüzde 98 sütyağını havi ve en 
Kirkor - Tanımıyorum dedim. çok yüzde 3 asitli tuzsuz Urfa yağiyle 
Bu sırada Pavlof gülüyordu .. Reis ŞU muadili yağların toptan kilosu 194 ku-

ihtarda bulundu: ruş, perakende kilosu 214 kuruş, yüzde 
- Gülüyorsun.. Mahkemede gülmek 98 sütyağını ve yüzde yediye kadar asi

yasaktır .. Bir daha tekrar edersen hak- di havi tortusuz, tabii renkte Diyarba-
kında kanuni muamele yapacağım. kır ve muadili yağların kilosu toptan 

Reis tekrar Kirkora sordu: 184, perakende 202 kuruş olarak tesbit 
- Sen de masraf istiyor musun? edilmistir. 
Kirkor - Tabii isüyeceğim, İstanbul- Teneke ile yapılan sa~larda bir tene-

dan trenle geldim.. ke ya~n ai(ırlı~ üzerinde bir kilo tene-
Reis - Sen mi verdin parasını? ke parası ilave edilmiyecektir. Çünkü 
- Kirkor - Hükümet verdi amma, teneke ücreti yuJ.arıda tesbit edilen fiat

ben cebimden on beş lira kadar masraf lara dahildir. 
ettim. Satıcılar yağlara etiket koyarak nevi-

Kendisine yapılan ihtar dolayısiyle ni, menseini ve asit derecesini doğru 
Pavlof ta söz alarak şöyle dedi: olarak yazmağa mecbur tutulmuşlardır. 

• - Disiplin içinde yetişmişim. Yük- Sadeyağlarm mahlut olarak satılması 
sek mahkemeye hürmet ettiğimden gül- veya bunlara başka yağlar karıştırılma
medim, tebessüm ettim. Fakat hiç bir sı kat'iyen menedilmiştir. 
kasdırn yoktur. Bu beniın itiyadımdır.• ~·"""""""'----
MADAM ÖJENİNİN SÖYLEDİKLERİ ZABITADA 

Bundan sonra şahit madam Öjeni ça-
ğırıldı. 58 yaşında olduğunu. İstanbulda Kadın vüzünden bir 
Yardım apartmanında oturduğunu söy
ledi. Kendisine maznunlar gösterildi. 
•Yalnız Kornilofu tanıyorum• de-di ve 
şunları il3.ve etti: 

- Kornilof b,,nim kiracımdır. Ailesi
le birlikte iki oda tuttular. Çocuğu da 
vardı. On beş gün sonra ailesini gönder
di .. Bir müddet sonra kendisi sekiz gün 
kayboldu. Sefarethaneye gidip sordum 
İşi olduğunu söylediler. Bir müddet 
sonra uzun boylu bir çocukla geldi 
Karyolayı koru;oloshaneye gönderiniz 
dedi. Kapıcı karyola için bir iki defa 
konsoloshaneye g!tti, Ankaraya gitti de
misler .. 

Reis - Kornilofa misafir gelir miydi? 
Şahit - Yalnız ben yok iken bir pa

zar günü üç kiş; gelmişler .. Bir de öğle 
üzeri biri geldi Hatta ben kapıyı açma
ğa giderken merdivenden dü.ştüm. 

- Düştükten sonra ne oldu? 
- Kornilof beni kaldırdı ve odasına 

çıkan merdiven kenarına beni oturttu ... 
Kapıyı kendisi açtı. Bir delikanlı içeriye 
girdi. Kornilofun odasında on dakika 
konuştular. 

KORNİLOF VE ÖMER TOKAT 
Reis - Bu deükanlı kim imiş? 
$ahit - Bilmem_. 
Reis - Fotoğrafını görsen tanır mı-

sın? 
Şahit - Tanırım.. 
Reis - Evvelce fotoğrafı gösterildiği 

zaman tanımış mıydın? 
Sabit - Tanımıstım .. 
Ömer Tokadın fotoğrafı Öjeniye gös

terildi. Öjeni fotoi(rafa bakıp şöyle dedi: 
• - O zaman Kornilofa misafir gelen 

budur. Kornilofla az bir müddet konuş
tul!lr. Ne Jronuc;tukla"ını duvmadun .. • 

Bu esnada müddeiumuml şu talepte 
bulundu: 

- Komilofun bir karyolası Yardım 
apartmanında kalmıştı, bu Karnilofa 
iade edildi mi? Şahitten sorulmasını rica 
ederim. 

Ojeni - Hayır, bende emanet duru
yor. 

Şahit Ojen.i bir Pazar günü genç bir 
zatın Kornilofu ziyarete geldiğini kapı
cıdan öğrendiğini de sözlerine ilave etti. 

Abdurrahmanla Süleyman şahide bir 
diyecekleri olmadığını söylediler. 
Abdurrahmanın avukatının talebi üze. 

rine, Madam Ojeni, Abdurrahmanı tek
rar tetkik ettikten sonra, tanımadığını 
teyid ettL 

KORNlLOFUN SUALLER! 
Şahidin ilk tabkilı:attaki ifadesi okun

du ve ifadesi tercümao vasıtasiyle ya
bancı maznunlara anlatıldı, ne diyecek
leri soruldu. • 

Kornilof - Şahitten şu sualin sorul
masını rica ederim: 

cK.irkoru ne zamandan beri tanıyor?> 
Şahit - 1ki seneden beri, kapıcı ol

duiiundan beri tanıyorum. 
Kornilof _ Kirkor akıllı bir adam 

mıdır? 
Şahit - Deli değildir. Fakat kaba bir 

adamdı. Pek anlayışlı değilse de sordu
ğumuz şeylere ceval! verir. Bazı J.akır
dılarına güleriz. 

Kornilof, şu sualin de sorulmasını is
tedi: 

- Şahit hastahaneye yattığından bah
settiğini. Ne zaman, hangi hastahanede 
yatmış? 

Şahit - Merdivenden düştüğüm için 
değil, sokakta düştüğüm için ve ayağun 
incidiğinden Fransız hastahanesinde yat
tım_ Fotografuı.ı gördüğüm delikanlı 
Kornilofa misafir geldiği zaman merdi
venden düştüm. 

Fakat onun için hastahanede yabna
dım. 

Kornilofun sorduğu diğer bir suale de 
Madam Ojeni şu cevabı verdi: 

- Ben 8 Teşrinievvelde sokakta d~ 
tüm. On gün hastahanede yattım_ On 
beş günde evde yattını. İşte bu on beş 
günden sonra misafir gelmişti. 

KORNtLOFUN 1FADELER1 
Şahide ka~ı itirazlarını söylemek için 

ci na Vt't daha ••. 
----... ~---

Salih isminde biri öldü .. 
Bir adamcağız da ağır· 

ca yaralandı.. 
Kemerde gece vakü kıskançlık yü

zünden bir cinayet olmuş, bir adam öl
müştür. 

Hadisenin tafsılıltı şudur: 
Umumi evlerden b'rinde çalışan Ha

fize adında bir kadın, evvelce Ali oğlu 
İsmail Yılmazı kendisine dost tutarak 
onunla uzun müddet lyi geçinmiş ve 
aralarında alılka hüküm sürmü.ştür. 

Hafize son zamanlarda İsmail Yılma
zı beğenmez olmuş ve Mehmet oğlu 
Salih adında bir adamla yakın arkadaş
lık münasebetleri tesis ebn!ştir. 

Bu yüzden de iki arkadaş olan İsmail 
Y ılınazm arasına kara kedi girmiş ve 
ikisi de birbirini ortadan kaldırarak göz
delerine malik olmak sevdasına düşmüş
lerdir. 

İsmail Yılmaz, Mustafa adındaki ar
kadaşını Salibi öldürmeğe teşvik eyle
miş, ikisi birden evvelki gece Kemer
deki bir kahvehanede istirahat eden Sa
lihin yanma gitmişlerdir. 

Mustafa, arkadaşiyle antant kaldığı 
üzerinde tabancasını çıkararak ateş et
meğe başlamış ve tabancasındaki 7 mer
mi vi de atmıştır. 

Bu çılgınca hareket neticesinde Salih 
muhtel'f yerlerinden ağır, kahve mü.şte
rilerinden Osman Güneri de aldığı bir 
kurşun yarasiyle ağırca yaralanmışlar
dır. 

Hadisenin iki faili kaçmağa teşebbüs 
etmjcı:Jerse de zabıtanın eline geçmişler
dir. İki yaralı hemen memleket hastane
s'ne kaldınlarak tedavi altına alınmış
lardır. Salih bir müddet sonra ölmüştür. 
Jılr-A LA 
Blrb!rlerinl 11ıırdular 
İkiçeşmelikte Osman oğlu Rüstem ve 

Mustafa oğlu Ahmet arasında henüz an
laşılamıyan bir sebepten kavga çıkmış, 
her ikisi birbirini bıçakla ağır surette 
yaralamıslardır. 

Yaralılar hastaneye kaldırılmış ve ay
ni kovuşta . yanyana iki karyolaya yatı
rılmışlardır. Tahkikata devam edilmek
tedir. 

müsaade isteyen Kornilofa söz verildi, 
Kornilof ~yle dedi: 

- Şahidin ifadesine nazaran ben 1 Ey. 
ll'.lldan Teşrinisani sonuruı kadar Madam 
Ojeninin evinde ikamet etmi~im. bu tak
dirde Abdurrahmanla Süleymanın benim 
o tarihte Ankarada bulunduğum hak
kındaki ifadeleri doğru değildir. 

Kornilofa bu cihetin müdafaasına te
alluk ettiği, şimdi şahidin ifadelerine 
karşı diyeceklerini söylemesi bildirildi. 

Kornilof dedi ki: 
- Vermiş oldukları ifadelerin ekserisi 

doğrudur. Yalnız tarihlerde yanlışlık 
yapıyor. Ben bu evde ailemle birEkte 
on gün kadar oturdum. On beş gün di
yor. 

Şahit bıraktığımı söylediği karyolayı 
tarif edebilir mi? 

Şahit - Demir, beyaz karyola, iki 
tane de tahtası var. Çocuk karyolası. Fa
kat yeni mi idi, eski mi idi dikkat etme
dim. Kapıcı aşağıdaki mahzene koydu. 

Kornilof - Doğru değildir, öyle atı
lacak derecede köhne mi? bunun sorul
mas1.nı İsterim. Bana geldiğini iddia etti
ği ve resminden tanıdığını söylediği ada 
mın boyu benim kadar uzun muydu? 

Şahit - Orta boylu bir adamdı. Kor
niloftan bir az uzundu. 

Kornilof sorulacak başka bir şey ol
":'ladığını söyledi. 

ŞAHilLER!N YOZLEŞTIRILME.Si 
Bundan sonra Kirkor çağrılarak Oje

( Sonu Sahife 4, Sütun 1 de ) 

Belediye meclisinde müzakereler (Baştarafı 1 inci Sahifede) 

memck üzere kaçırmışlardır. Bu keyfi· 
)et Avustralyalıların mukavemet kud
retini ve cesaretlerini arttırdığı gibi 
Anzaklarm tecavüz ruhunu da alevlen
dirmiştir. Düne kadar yalnız imparator• 
!uğun müşterek menfaatleri namına dö
vüşüyorlardı. Şimdi kaybolmamak, köle
liğe dü~emck için dü.şnıanlarından da
ha cesur ve daha atılgan olmak lüznmtı
na inanmışlardır_ 

Odun kömürü stoku ya
pıl ası kabul olundu 

Şehir meclisi dün alqam B. Reıat 
Leblebicioğlunun reisliğinde toplana
rak bütçe müzakerelerine devam etmif.
tir. Bu münasebetle aza muhtelif şehir 
işlerine temas ederek mütalea serdet
nUılerdir. 

KöMOR !Şi 
Kı~ mevsiminde kömür buhranına 

meydan vennemek Üzere belediye hava 
gazı idaresinin mulhak bütçesindeki tah
sisattan lüzumu kadar odun kömürü 
mübayaa edilerek otok edilmesi ve kıı 
mevaiminde halka dağıtılması hakkın
daki bütçe encümeni mazbatası lcabul 
edilmiştir. 

HAVA GAZI MESELE.Si 
Bundan sonra 942 yılı masraf bütçe

ainin müzakeresine geçilrni$ ve bütçe 
fasıl fasıl okunmuştur. 

Azadan B. Haydar Arya], sipariş edi
len hava gazı saatleri gelince tatbik edil 
mek üzere yeni bir sarfiyat tarifesi tan
zimi için belediye encümenince salahi
yet verilmesini tek.lif etmiştir. Esasen 
bir hava gazı tarifesi mevcut olduğu için 
buna lüzum görülmemiştir. 

Azadan eczacı Lütfü Krom hava ga· 
zı işleri hakkında izahat vererek hava 
gazının iyi yanmadığından şiki.yet eyle
mittir. 

Belediye reisi B. Reşat cevap vere-

Ele geçirilen 

rek. dört aydanberi lzmire Zero - Diz 
kömürü getirilmediğini. bu yüzden hava 
gazı fabrikası gibi bir çok sanayi mü
esseselerinin sıkıntıya maruz kaldıkları
nı ileriye sürerek demiştir ki: 

c - Kömür müessesesi alaka göste
rir, vapur tahsia edilir, lzmlre bol bol 
kömür getirilir ve biz de alırsak bu kabil 
ıukıntılann önüne geçmif bulunuruz. 
Arzumuz hiç olmazsa hava gazı fahri .. 
kıuı için altı aylık kömür stok etmek
tir.> 

Bu izahat kafi görü)mÜ§tÜr. 
YOL iNŞAATI 
Azadan Dr. Miıhadın baz.ı büyük 

caddelerin ve yolların fena yapıldığını 
söylemesi üzerine belediye fen heyeti 
müdür vekili mühenda Behçet Uatay 
mecliste izahat verllll§, Bandırmadan 
getirilen kesme t&Jlar ebadının birbiri
ne uymadığı için bazı hatalal'a düşüldü
ğünü söylemiftir. 

Belediye reisi mevzu hak.kında mec
lisi tenvir ederek metre karesi 6 liraya 
yapılan bu yolların alt kısmına gro b~ 
ton ile blokaj yapılması icap ettğini 
söylemiştir. 

Muraf bütçesi müzakereleri geç vak
te kadar devam etmiş ve meclis bugün 
toplanmak üzere dünkü celaeaine son 
vermiştir. 

vahşi yavru 

Japon başvekili, hiç şüphesiz çetin 
imühan günlerinin yaklaştığını işaret 
ederken vaziyetteki bu değişikliği göz 
onünde tutmuştur. Filhakika bo deği
şiklik Japonları ne kadar düşündürse 
yeri vardır. Zira Japon kuvvetlerinin 
bugünkü şartlar içinde iki Oseana bir
den bakim olmalan ihtimali kalmamıŞ
tır. Müttefikler, Japonların dağınık du· 
rumu, tecavüz stratejilerinde kendile
rine büyiik avantajlar temin ettiğine ka
nidirler. 

Görülüyor ki A vrupada kat'l olayla· 
rın arefesinde büyük Asyanın ı:örünil
şü, Singapurun ve Batavyanın zaptedil· 
eliği günlerden çok farklıdır. 

ŞEVKET BİLGİM 
----......... ~ ......... ----

Ekmek kartlarının 
t~vzii 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

yardımcı olarak hiç bir menfaat bekle
meden çalışmaktadırlar. Burada kadın 
ve erkeklere ekmek kartları ayrı ayrı 
köşelerden verilmektedir. 

Kartların dağıtılmasına her yerde bu
gün de devam eQ.ilecektir. Tevzi işinin 
bu akşam ikmal edileceği tahmin edil· 
mektedi.r. 

Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 
dün sabah kart dağıtılan yerlerde me
murların faaliyetini.gözden geçirmiştir. 

EKMEK ÇEŞNİSİ 

Kaplan yavrusun .. u,Pars 
İzmire kMi mikdarda buğday gelme

diğinden dünden itibaren .şehrimizde ek
meklere yüzde 25 nisbetinde bakla unu 
karıştırılması zarureti hasıl olmuştur. 
Sırf idaresizlik yüzünden karşılaşılan 
bu vaziyet ekmeğin çeşnisini bozmuştur. 
Hükümetimiz halka en iyi ekmeği temin 
hususunda tedbir alırken toprak mah
sulleri ofisinin ihdas ettiği bu vaziyet 

nıı heııüz nıeçhul 
Urlanın Kızılbahçe nah.iyesi civann

da bir inde ele geçirilen kaplao yavru
aunu B. Murat Tükmenoğlu sabn alnuı
tır. Bir kaç ay bealedikten aonra kültür
park hayvanat bahçesine hediye ede
cektir. 

Diğer taraftan ele geçirilen yavrunun 
kaplan mı, yoksa pars mı olduğu henüz 
anlatılamamıştır. Derisinin yollu oldu
ğuna bakılarak hayvanın bir para olma
sına daha ziyade ihtimal verilmektedir. 
Para veya kaplan bu yavrunun kültür
park hayvanat bahçesi için büyük bir 
kıymet ifade edeceği ve kendiaini gör
mek üzere bir çok kimselerin hayvanat 
bahçesini ziyaret edecekleri tabüdir. 

Çok oevimli ol.an yavrunun yakal.a.n
dığı yer yalcırunda daha iki kapla.o yav
rusu görüldüğü iddia edildiği için bun
lan da elde etmek üzere tertibat alın-

Mahkum olan bak
kallar ve bir ibti· 

kar iddiası 
-*-Dükkanlannda beyanname haricinde 

teker bulunan KarJıYakada Kemal p&fB
caddesinde Süleyman Sözeri, jkinci ka
rantinada bakkal Adı1e Yerek. Tepecik
te bakkal Ali Hepküçük, Kartıyakada 
bakkal Zeki Set milli korunma mahke
mesinde yirmi beşer lira para cezasına 
mahkUm edilmişlerdir. 

Ekmek kartı ııatan Cafer oğlu Meh
ruet Ali de 1 6 lira para cezasına mah
kum edilmiştir. 

BiR SU BARDACI 45 KURUŞ! 
Dikilide bakkal Hasan Atay bir su 

bardağını 45 kurufa satarak ihtikar yap
tığı iddiasiyle adliyeye verilıniftir. 

---o---
Ba lıaftalıi ma~ıar .. -·-Cumartesi günü yapılacak maçlar 

şunlardır: 
Voleybol, saat 15 te Şark sanayi - Al

tay arasında, hakem Besim Böke. 
Hentbol, saat 16 da Altınordu - Yün 

Mensucat arasında, hakem Kemal Özer
dim .. 

Basketbol, saat 17 de, Pamuk Mensu
catı - Karşıyaka arasında, hakem Sait 
Oılvak.. 

Pazar günü yapılacak maçlar da şwı
lrdır: 

Voleybol saat 13 te Göztepe - Altay 
arasında, hakem Cevat Taner .. 

Hentbol saat 14 te Altınordu - Kar
şıyaka arasında, hakem Besim Böke. 

Basketbol saat 15 te Yün mensucat 
Şark Sanayi arasında, hakem Sait Od
yak.. 

---o---
PAZARLARDA 
Pahalılılı önlenecelı 

-*-Şehrimizdeki pazar yerlerinde bazı gı-
da maddelerin!n pek yüksek fiatla satıl· 
dığı haber alındığından iaşe müdürlüğü 
pazar yerlerini sıkı kontrol albn.a alma
ğa karar vermiştir. Önümüzdeki pazar 
günü pazar yerlerinde fiat müraknte 
memurları faaliyet gösterecektic, 

üzerinde alll.kadar makamın nazarı dik
mıştır. Meşhur a·rcılardan Mantolu Ha- katini celbederiz. 
aan bu iki yavruyu yakalamak. üzere Bize verilen malı1mata göre nakliyat 
mahalline gitmişir. Eğer bunlar da ele torluğu yüzünden son hafta içinde huğ· 
geçerse hayvanlann ileride çiftleşmesi day müvaredatı az olmuştur. Daha fazla 
ve hayvanat bahçemizin zenıı:inleşmesi buğday gelince ekmekler eskisi gibi çı
müınkün olacakbr. kacaktır. İzmir fırıncıları bakla unu ile 

Ele geçirilen yavrunun inden alınma- karıştırılmış ekmeğin nasıl pişirileceği
eına ana kaplanın fena halde sinirlendi- ni bilmediklerinden dünkü -ekmekler iyi 

çıkanlmamıştır. 
ğini bütün gece dağlarda inlediğini köy- Bu ay belediye ınıntakalarında ve ek
lüler ifi.tmişle<dir. Hatta ana kaplanın mek kartı dağıtılan diğer yerlerde is
köy civarında gece vakti dolaştığı er- ıihkak sahiplerine Sümerban!t yerli 
tesi sabah görülen ayak izlerinden anla- ınallar pazarlarından pamuklu mensucat 
tılmıştır. almak üzere aynca tasdikli numaralar 

Bu aebeple diiier iki yavruyu almanın verilmektedir. Bu numaralar şimdiye 
bir hayli zor olacağı tahmin edilmekte- kadar Sümerbanlctan hiç basma ve saire 
dr. Bir yavrusunu elinden kaçıran ana almamış olanlara verilmektedir. Yerli 
kaplanın diğerlerini kaçırmamalı: üzere mallar pazarı, mezldlr numaralan kul
ininden uzaklaımıyacaiiı zan edilmekte- lanmıyanlann haklarını kaybedecekleri
dir. ni il!n etmiştir. Verilen mühlet bu ak-

şam bitmektedir. 

Ek k k 1 Ekmek kartlarının dağıtılmasına baş
m e art an etra· !analı daha bir kaç gün olduğuna göre, 

fıoda çirkin ha· 
re ketler 
-*-Anafartalıu caddesinde aşçı Kazım 

Cindibek beledyedeki ekmek kartı dai
mi bürosuna giderek oradan çahpn 

herkesin kendilerine verilen numaralar
dan istifade edip yerli mallar pazarın
dan pamuklu ve saire alabilmesi için !&
•mı gelen zaman henüz geçmemiştir .. 
Binaenaleyh yerl1 mallar pazarmm ver
diği mühleti uzatması ve halkın hakla
nın kaybolmasına meydan vermemesi 
pek münasip olacalctır. 

memw-lardan Mehmet Kava.klıya' 32$ • '"8 doğumlıılara 
- Bende yirmi tane ekmek kam vıu. ~ 

Bunları tebdil et. Sana beş lira veririm, İZMİR ASKERLİK ŞUBESİNDEN : 
demit. Mehmet Kavaklı tereddüd et- 325. 326, 327, 328 doğumlu ihtiyatların 
meden ve yavaı bir seole cpeki> demiş, senelik yoklamalanna başlanmıştır. Bu 
fakat amirini haberdar etmiftir. Mesele doğumlu eratın her gün şubeye müra• 
heman zabıtaya haber verilmiş, alınan caatla yoklamalarını yaptırmaları lll.zım
tertibattan sonra bu memur aşçı dükki.- dır .. 
nına ıiderek 2 O ekmek karbnı yenilerile Gelmiyenler hakkında kanunun ceza 
tebdil etmiş ve bu kartlara ilişik olarak hükümleri tathik olunacaktır. 
hiç bir nüfus hüviyet cüzdaıu m~cut 
olmadığı anlaıılmıttır. Dcğİ§tİnne iti 
tamamlannca atçı KB.zım vaadettiği he§ 
lirayı memura vermİJ, bu sırada da po
lisler tarafından suç üstü yakalanmıştır. ( 

Kizım aldiyeye verilmiştir. 

ÇALINAN EKMEK KARTLARI ._...-ı.;; 

Eşrefpaşa belediye mıntakasmda va-
Tidat memuru Sali.hattin Tczerdinin ma
aası üzerinde bırakmış olduğu aileai hal
kına. ait nüfus cüzdanları ve ekmek kar
tı dip koçanları çaLnmışhr. Hırsız aran
maktadır. 

--.-o ....... --
KANAVİÇE 
Ve malıara ihtiyacı 
İzmir vili\yeti emrine tahsis edilen 25 

balya kanaviçenin dağıtımı iaşe müdür
lüğünce yapılmıştır. Dün sabuncular• 

Bu Akşam 
PERSEMBE EGLENCELERI 

ı::=c::::::::ccc::c:ccccccıcc:c:c 

ve tütün t:caretiyle iştigal edenlere lü- ı 
zumlu kanaviçeler verilmiştir. 

İzmire getirilen 60 grosa makara da 
makara satıcılarına ve alılkadarlara tev
zi edilmiştir. 

BUGÜN Z BÜYÜK PROGRAM 1 
Bütün yurtta olduğu gibi İZ Mi R 

de de çok rağbet kazanan 
1 - TÜRKÇE SÖZLÜ 

ARAPÇA ŞARKJLI --..-o---
Yeni fuara doğru.. 

On ikinC: İzmir fuarında Türk.iye ti
caret odalarının daha esaslı bir şekilde 
temsil edilmesi için hazırlıklar yapıl
maktadır. Bu hususta Ankarada ·ticaret 
vekaletiyle temaslarda bulunan ınıntaka 
ticaret müdürü B. Ekrem Ediz şehrimi
ze dönmü.ştür. Türkiye ticaret odaları 
için fuarda daimi bir pavyon inşası da 
derpiş olunmaktadır. 

l\.ızını Duyınasın 
Umumi arzu üzenne 2 inci defa 

2 - İNGİLİZCE SÖZLÜ 

Mumyan'nı Eli 

~ MATİNELER : TÜRKÇE: 1.50o39 
MATiNELER: Türkçe 1.50 _ 5 • 8.10 

~ İNGİLİZCE: 3.50 - 1.00 - ıo.ıo 
tl"..C ı:cccc cı cıc cı c ece 
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il. Ruzvelt diyor ki: 
-*-(Baş tarafı 1 inci Sahifede) 

e~tri kudretimizi arttırmak için eko
~ bünyemizi en büyük imkan dere
C4ıline cıknrdık. Bunun çetin bir iş ol
~u biliyoruz. 

&n yıl içinde Avrupa cephesinde 
kendini gösteren en mühim gelişmeyi n... kuvvetlerinin Alman ordularına 
etiei taarruzları teşkil etmiştir .. Böyle
ce Rus kuvvetleri, diğer bütün birleşmiş 
l"Ri1'1etlerden daha fa.Ua olarak en kuv
\/etti dijşman ordusunu tahrip etmişler
dir ve hali! da ediyorlar. 
AKDENİZDE VE FRANSADA 
Akdenlzde görünüşte vaziyet değişme
~ kalıyor. Fakat bütün bu vaziyet dik
-ue göz önünde tutuluyor. Fransa cüm
huıiyeti adiyle tanunağa alışmış oldu
iurnuz memlekette son günlerde bir hü
kUrnet değişmesini haber aldık .. Fransa 
cÜmhuriyeti adı hürriyete Aşık olan in
sanlar için azizdir. Ynkında bu milletin 
biitUn şerefini tekrar kazanacağını ümit 
ediyoruz.. Son zamanda Fransada ikti
dar mevkiine gelenlerin bu memleketi 
l'i~ istibdadına boyun eğdirmeleri en
dişesiyle muztaribiz. Fakat biliyoruz ki 
İşgal altındaki Fransada, Vişi Fransasın
da Ye diğer Fransız topraklarında halk 
arasında mihver planlarına karşı koy
:ınak azmi mevcuttur. 

Uçan kalelerimiz bugün Fransız müs
temlekelerine yardım ediyorlar. Yakın
da Amerikan uçakları karanlıklarda ka
lan A vrupanın kurtuluşu için çarpışa
caklardır. 

Pasifikte Japon hareketlerinin geliş
tneleri durmuş gibidir. Fakat Birmanya 
haberleri iyi değildir. Japonların Bir
tnanya yolunu kesmeleri mümkündür .. 
rakat kahraman Çin milletine şunu bil
dirmek isterim ki ileride her ne olursa 
olsun, mareşal Çan Kay Sekin kuman
dası altındaki ordulara uçak ve cephane 
teslim etmek çaresi daima bulunacak
tır •• 

JAPONYANIN BOMBARDIMANI 
Japonlar şimdiye kadar ağır kayıplar 

Vennişlerdir. Bunların tesirlerini hisse
İliyorlar. HattA Japon kaynak1anndan 
hlldirild~ine göre Tokyodaki harp en• 
dtlstrisi ve Japonyanın diğer esaslı mer
~eri bombardıman edilmiştir.. Eğer 
bu haber doğru ise tarihte ilk defa ola· 
l'a\: Japonya böyle bir mevkie düşmüş 
bulunuyor. 

Harbe girişimizin sebebi Pearl Har
°l>Qura yapılan kahpece hUcum olmakla 
beraber bu hareket Amerikan milletini 
tnanen mücadele eder bir durumda bul
tnUŞtur. Biz niçin çarpıştığımızı bil:ya. 
tuz. Anlıyoruz ki bu harp, Hitlerin illn 
tltiği gibi, topyek<ln bir harp olmuştur. 
~tnerikalıların hepsi dU.nyanm uzak 
'hölgelerinde çarpışmak şerefine nail ola-

k
tnazlar. Fakat kadın, erkek, çocuk, het 

esin kendini gösterebileceği bir dahili 
Cephe mevcuttur. 
Yalnız harp için günde yüz milyon 

dolar sarfediyoruz. Bu yıl sona ermeden 
once bu inanılması gilç mikdar iki mis· 
line çıkacaktır. Bu para harcanacak ve 
S\iratle harcanacaktır. Böyle muazzam 
lneblAJOarın sarfında mill1 ekonomi için 
bir feu.ket tehlikesi de vardır. Biz hepi· 
iniz esaslı olnuyan şeyler içln para har
Camab ~ızdır .. Şimdi bundan Va% 

tecmemiz llzımdır. Kendi husus! mas
l'aflarımızdan kurtaraca~ her dolar
la müdafaa bonolan almalıyız. 

Bu büyük mücadele sonunda hür in
tan hayatımızı korumuş ve kurtarmış 
olacağımız zaman büyük bir fedakArlık 
l'aJWXıamış olduğummu anlıyacağız. 

Bencil ve gürllltücü insanlar Ameri-

ıkanm harp gayretlerine mAnl olmama
ıdır. Bu maksaUa ben elimdeki bütün 
&alMıiyetleri kullanacağım. Amerika hal
kı hiç bir zaman bir cesarete bu derece 
~ok ihtiyaç duymamıştır.• 

ICIRKPINAR 
Güreflerine doğra 
Edirne. (Yeni Asır) - Meşhur Kırk 

&>ınar güreşleri hazırlıkları devam edi
Yor. Bu seneki Kırkpınar panayınna 
YUze yakın pehlivan iştirak edecek ve 
hunlar içinde şöhretli peh.livanlanmızın 
bir çoğu yeralmış olacaktır. 
~ 

Borsa 
ttZCM 

Z7 M. Sait Usta o. 
Z6 j. Koben 

55 57 50 
47 48 
50 50 50 50 16 Hayim Kori 

69 Yekan 
195439 $ Eski yekun 
19!'5()8 i Umumi yckün 

N'o. T 
:No. 8 
N'o. 9 
No. 10 
~o. 11 

ZAHİRE 
24 kilo Malmuze 

U43g kilo Ceviz içi 
'159 kilo Man 

24455 kilo Anason 
6084 kilo Acı B. içi 
201 kilo Balmumu 

9788 kilo T. B. ic;i 
40 ton Susam 

48 
49 
5! 
54 
58 

1475 
82 50 115 
38 50 45 
55 63 
75 122 

222 50 360 
126 214 

62 50 63 

BUGVH LALEDE 
YAZ FiATI BAŞLADI 

3 FİLİM 2 TÜRKÇE 
1 - IIERKÜL (TÜRKÇE) 

2 • SON AKIH rürlıçe 
l·BROKLİN 

KAHRAMAN! 
iLJ{ DEFA DİCK POWEL 

....... 3 - MEMLEKET JURNALİ 

YENi ASIR SAHiFE J 

Japonlarla harp 
-*- . 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Harp ve Türkiye 
-*-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Bütün hareket alanlarına ilk önce as- ğunu ve Alınan taarruzunun başlıyaca
ker gönder~n memleket Avustralyadır .. gı söylenmekte olan ilkbnhar mevsimi
Bugün de tayyarelerimiz, denizaltıları- nin geldiği şu anda Almanyanın mutadı 
mız ve kara kuvvetlerimiz dünyanın olduğu gibi d 'plomat!k propaganda ta
dört buca~da harp ediyorlar. arruzlanna başladığını kaydebniş ve fa-

Melburn, 29 (A.A) - Müttefik kuv- kat bu propagandaların Türkleri şimdi
vetler umumi karargahının tebliği : Ye- ye kadar ne korkutmuş, ne de aldatabil
ni Ginede tayyarelerimiz Japonların miş olduğunu ilave eylemi.ştir. 
Lahcdeki bir hava meydanını muvaffa- TÜRK AZMİ 
kıyetle bombalamışlar \'e büyük b!r B. Betler Türk devlet adamlarının 
mühimmat deposunu tahrip etmişlerdir. itidal Ye nezakelı azim \'C kat'ilikle ka
Uçak savarlarm şiddetli ateşiı1e rağmen ştırmayı pek iyi bildikletlni ve bc.şin-
hiç bir kayıbımız yoktur. n k 

Filipinlerdc bir çok Japon bomba tay- ci kol faaliyetlerini şiddet.le ten H et-
mekte hiç bir tereddüt göstermcdikleri

yareleri Koregidor adasına hücum et- i söyliyerek İnönünün h er türlii arazi 
mişlerd:X. Uçak savar bataryalarımız iki n 
bomba uçağını düşürmüştür. Topçu dil- vaitlerine karşı, hudut haricinde b:X ka
ellosu devam etmiştir. nş yer istemediğini söyledii!ini hatırlat-

Tokyo, 29 (AA) _ Yeni Ginenin şi- tnış ,.e Avrupa tarafındaki Türk hudut
mal batı kısımlarını ziyaret etmiş olan lnrında Alman vrdusu bulunmasına, Ça
B. Saito ~azetecilere beyanatında bu nakkale Boğazının haYn tehlikesine ma
adanın batı taraflarının mahalli petrol ruz kalmasına rağmen Türklerin hiç b:r 

su,.etle boyun ei?rnediklerini sövlemistir. 
sanayiinin gelişmesine çok elver:şli ol- B. Bctter. İnöniiniin ııgcbatkarlıl!Jmı-
dub'Unu söylemiştir. Yeni Ginenin ik1i- n sırrı hakkımıza rinv. et olunacağına 
mi müsait olduğundan burada Japon- zı . 

imanımızda. ha kalarının hakkına ria
lar büyük ölcüde ziraat yapılacağını )'ette ve vatamn müdafftası hususunda· 
ümit etmekted!rler. 

lci knt'i azmimiı:dedir .... Oedi~ini 7.ikret-
Londra, 29 (A.A) - Hollanda Hin- tikten sonra Amcrikl'nın kiralama ,.e 

distnnı umumi valisi Panmuk Felemenk 
borc verme kanıınu ile Tiirkiyeye havli Hindistaıundaki mukavemetle ilgili ted-

birleri kararlaştırmak için İngiltereye m:ihimmat verdil!'ini ve Alnıan •anın hu 
miidafon lıa7ırlı:ruu Tii1'kiyenin kcndi"i

~elm!ştir. Panmukun fikrine göre elde- e me'-. ·drın okuması manasında fclfıkki 
ki a.c;ker ve gemilerle harbe faydalı su- 11 

·' 
rette devam etmek mümkündür. Hollan- ı efm,..,ine knrsı <'iimhurrcisinin aRize fe-
da adalarının bir coğunda bilhassa Ti- "nVÜ7. niyeti bulıınmıyan mernl<'kPfJer 
mor adasında müteaddit mukavemet hazırlığımm:lan ('ndi<:e etmcınclicUrlcr, 

hunlar hnk~muzı muhafn7a etmek istemerkezleri vardır. 
di:Timizdcn dl'1nvı bizi tenkit edemezler• Panınuk Japonların Uç aydan beri 
dc.ti:ı'rini hahrhıfnus, Tii .. kivcnin tanrru-

Hollanda Hindistanına karşı savaşlarda ~ karc;ı ko,·mnk azmini İn;iniinlin elıf'm
yüz ticaret gemisi kaybettiklerini söyle- ı 

miyctle hcJirHi~ini <;(iy]emis \'C hu kn-
m:T~kyo, 29 (A.A) _ tlo _ tlodan alınan "arııtın A'P~""i\ca i in olnn önemi iizerin
haberlere göre japonlar Panay adasında de dunnu tur. 
630 bin çuval şeker, 2200 çuval pirinç SUJ.JI ESN'ASIKDA TÜRKİ 'E 
ve çok mikdarda mühimmat ve 53 kUçük n. Rrtter si)zkrine su suretle son 
gemi elde etmişlerdir. vermi<:tir: 

----·- - Tiirldcr kendi istiklallerini ve top-
Bi rma n v. a ha rpl~ri .. ak hlitiinlükterini miidafaaya kaT"ar 

Vl'rmrkle. hc.,er hürri\·eti deva<:ına bii-
( Ba tarafı l inci Sahifede) viik bir hi7lllet etmislerdir. Birleo;ınis 

Çung King, 29 (A.A) _ Laşyo _ Man- miittPl'ik mi11eHcr yarın sulh maca.,•11ıla; 
da1ay yolunun kurtarılması için Çin "'n:vec;:i esaTcte kursı hiirriycti miiıfalna 

l:tn bu rih:m hıırhinıte sercl'li TürJ:Jc,.:11 kuvvetleri Birmanyaya akın etmekte- n 

c:cref. vakar ve hiirrivet yrhınu tercih dirler. Çinliler bu yolu ümit.siz müdafaa 
ediyorlar ve motörlü birliklerin ilerle- nftiklerini unutmıyacalclardır.ıı 
mesini akinı bırakmak için yolları sis- Rt IR 1)( JR Ac:;l .IYF. TICAR J::T M !\ ı ~-
temli bir şekilde tahrip ediyorlar. japon KEMl='c:;f Savı 315 Esas Karar 1 ı O 
baskısı Laşyoda kendini hissettirmek-
tedir. - nn'Wfl ~" YJOA'N DFVAM -

Çung K.ing, 29 (A.A) - Çin kıtalan Umumi heyetle hazır bulunan her 
Laşyoyu tehdit eden japonlara karşı iler- ortak. fa·da olarak mazerf>linden dofovı 
lemektedirler. Laşyo Birmanya yolunun tonlantıda bulunmııvan, diE!er va1'lız bir 
sonu ve hayati bir noktadır. ortağm, ya7ıh Lc;mivle, revini ku11nnahi-

LONDRADA END1ŞE lir. Ancak kendicini şahsen aHika~ ı:ır 
Londra, 29 (A.A) - Salahiyetli kay- eden bir mesele mii7Akere edilirken. ııla

naklar japon ileri hareketinin önümüz- kadar ortak. n~ ;:ı c:~leten ne de vekale
deki günlerde Birmanyanın mukaddera- •en. r Pve ic::tirak ed<>mez. 
tını tayin etmesi ihtimalinden endişede- lTWT'llll'f PWVETtN 
dirler. v A ?:t'li'f"T .ERt: 

Hindiçinideki Fransız gemilerinin ja- Madde 21l _ Umumi heyetin vazi-
ponlara terk edilmiş olması Vaşington- feleri surı11\rdır: 
da acı bir tesir yapmıştır. Zira bu yar. a ) Blancovu, netice hPsaolarını ve 
dım elli bin Fransız askerinin japonlarla iş ranorı•nu tetkik ve tasdik etmek, 
birlikte harp etmesine muadil sayılmak- b ) Koooeratifin faaliyet programını 
ta~~PONLAR DA YENt tesbit etmek, 

KUVVETLER GETtRtYORLAR c ) İdare mPclisi ile murakmların 
raoorfarı ve teklifleri hakkında karar 

Londra, 29 (A.A) - Salahiyetli kay- vermek. 
nağa göre müttefik keşif uçakları Bin- ç ) tdare meclisinin salahiyet ve va-
gale körfezinde bir çok japon taşıtını zifc.Jn,.ini t<>c:bit elmPk, 
görmüşlerdir. Bu taşıtların Birmanya d ) tdare meclic::i ve murakabe he-
savaşları için yardımcı kuvvetler taşı· yeti a7alarını SPcınek, işten el çektirmek 
dıltlan zannediliyor. veya ih"I\ etmek. 

ALPULLUDA 
Şelıer istiltsalôtı .. 
Edirne, (Yeni Asır) - Geçen sene 

Alpullu seker fabrikasında 149 bin ton 
pancar işlenmiş ve bundan 23 bin ton 
şeker elde edilmiştir. 
Yapılan bir hesaba göre günde orta

lama olarak fabr!kaya bir taraftan 100 
vagon pancar girmiş, diğer taraftan 15 
va~on şeker çıkmıştır. 

Bu sene de pancar ekim isleri için her 
türlü tedbirler alınmış ve faaliyete ge
çilmiştir. 

:.ııı ıııtıımuumımınıı ıı • • ••11111111111111111111111'&: 

~ Ankara ltadvo~n § - -- -- - -- -
BUGONKU NESRtYAT 

::iı 111ııııı11111111 ı ı ı ıı ı "" ı ı ı ıı ı ı mı ı ı ıı 111111ı111111111 = 
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 ayarı, 12.33 
Müzik : Kadınlardan fasıl şarkıları 12.45 
Ajans haberleri l 3.00 Müzik : Fasıl şar
kıları .. 13.15 - 13.30 Konuşma (Çocuk 
Esirgeme kurumu adına .. ) 18.00 Prog
ram ve memlek~t saat ayarı. 18.03 Mü
zik : Fasıl heyeti 18.45 Ziraat takvimi.. 
18.55 Müzik pl. Ul.30 Memleket saat aya
n ve ajans haberleri 19.45 Müzik: Yurt· 
tan sesler 20.15 Radyo gazetesi 20.45 
Müzik : Saz eserleri 21.00 Konuşma 
(Dertleşme saati..) 21.15 Müzik : Suzi
nak makamında."l şarkılar 21.30 Konuş
ma, (Hikaye saati) 21.45 Müzik : Radyo 
senfoni orkestras: 22.30 Memleket saat 
ayarı, ajans haberleri ve borsalar 22.45 
22.50 Yarınki program ve kapanış .. 

BUGUHrANDA 
YAZ FİATLARI BAŞLADI 

DUHULİYE 10, BALKON 15 krş. 
3 ŞAHESER FİLİM BİRDEN 

l • rürlıçe VAT AN 
Kurtaran Arslan 

2 • BROKLİN İlk 
KAHRAMANI defa 

3 - MEMLEKET JURNALİ 

e) İdare meclic::i ve mürakabe heye
ti nAlarına verllecek ücret ve ikramiye
lerle, memur ve müc:tahdem k~rlrolarını 
ve m:>c::,.,.,f biikec:ini tesbit etmek. 

f) Kooot-ratif stafiisünde teklif olu
nacak d"X.isiklikler hakkında karar itti
haz etmek. 

~) Gayri menkul kiralamak. satın 
almak. yaotn·mak veya satmak hakkında 
karar vt'nnek. 

h) Koon,.ralifin diPer bir koonera
tifle VPva birlikle birleşmPsi veya bövle 
bir birlesme mcvcııt ise, lüzumu ta'kıti
rinde. avrılarak. baska bir birli11e ilti
hakı hakkında karar vermek. {Bu tak
di,.1 .. rde kevfivettnn ticar<>t ve iktisat 
veki'\lr-tlr-ri dr haberdar c-dilir.) 

i) Ortak1ardan onda biri tarafınıfan 
tahriren vanılmıs dil nl{ ve şikayetler 
hakkınrlQ karar vermek; 

ı) İdare meclisince verilen çıkarıl· 
ma kararlarını tetkik ve icabında karar 
vermı>)c. 

j ) Kooneratifin müddetinin tPmdidi 
veya feslıi hakkınr1a karar vermek. 

k) Koonı>ratifin mevzuu ile alaka
dar ve inkicaf ve t erakkic:ini müc:te1'1im 
her husus hakkınrla miizak('re1nrde bu
lunmak ve kararlar ittihaz etmek, bu va-
7if0l"r hıd?ılirtir. Umumi hı>vı>t gerek ti
caret kanununda ve $?f'r<>k bu ı:hıtüde 
yazılı sair va:r.if,.leri ifa ile mükelleftir. 

).. Ot UMT TMt HEYET 
TOPLANTISI: 
Madde 27 - Umumi heyetin ~c:liven 

toplanması her sene Knnunusani Mart 
ayı iı-inde yapılır, 

Adi umumt heyet m11avven mtidrlet 
icinde. idare meclisi tarafından topfantı. 
:va çai?rılmadıl!ı takdirde. daveti milra· 
kabe heveti re.c;en yaoer. Toplantıya da
vet tarihinde, kooperatifte mukayyet or
takların onda biri tarafından, toplanma 
tarihinden 15 gün evvel, tahriren yapı
lacak tekliflerin ruınameye ilavesi mec
buridir. Bu talep, idare meclisi tarafın
dc>.n nazarı itibara alınmadığı takdide. 
murakabe heyeti. istenil en hususu ruz
nameye ithal ettirir. Mi.izakere ru:zna
mesi, umumi heyeti davet edenler tara
fından tesbit olunur. 

Umumi heyet içtimalarına idare he
yeti reisi veya umumi h eyet tarafından 
ekseriyetle seçilecek bir ortak riyaset 
eder. 

- SONU YARIN -

An1erikada talepler 
-+-

(Baştnrafı l inci Sahifede) 

bildirilmckted.ir. 
VİŞİ FİLO GÖNDERMİŞ 
Roma, 29 (A.A) - Stefani ajansı Vi

şi hükümetinin müttefikler tarafından 
yapılacak her hangi bir teşebbüse marn 
olmak üzere Madagaskara kuvvetli b!r 
filo gönderdiğini, üç kruvazörün bu fi
loya dahil bulunduğunu bildiriyor. 

AMERiKA VE HOR 
FRANSIZLAR 
Vaşington, .29 (A.A) 

Tayms yazdığı bir makalede: 
Baltimor 

« Amerikanın general Degol ile mü
nasebetleri normal olmakla beraber ba
zen anla~mazlıklar çıktığı da malumdur. 
Mesela Sen Piyer ve Mikelon adalan
nın Degolcüler tarafından işgaü müna
sebetleri bir az gerginleştinn.i~tir. 

Şimdi biz de Vişinin karşısında hür 
Fransızlarla anlaşmalıyız. Vişinin yıldı· 
zı söndükçe, hür Fransızlar parlıyacak
tır.:. Demektedir. --..---•-----

Italyada vaziy~t 
(Bnştarafı 1 inci Sahifede) 

İAŞE MESELESİ 
Dahili meselelerin en mühimmi şüp

hesiz iaşe meselesidir. Bu, bütün Avru
pa milletlerinin u,,_aştıkları büyük iş
tir. Diğer bazı muharip ve hatta bitaraf 
memleketlerin va7.iyeti İtalyanınkinden 
daha ağır ve serttir. 
Başvekil yeni bir takım tedbirler alı

nacağını ve İtalyan milletinin ekmeğı
nin temin edileceğini söylemiştir. 

B. Mus.~olini paranın kıymeti mesele
sinden de bahsederek 26 m::ırtta halk 
bankaları müdi.irlerine söylediği nutuk
tan sonra emlak satışı yarışının durdu
ğunu belirtm~ ve demiştir ki : 

- Alacağımız tedbirlerle paranın va
ziyetini muhafazaya çalışacağımız gibi 
enfltısyonu intaç edecek mahzurlara da 
nihayet vereceğiz. Bütün gayretlerimiz 
ve bilhassa sınai faaliyetimiz harbi mu
vaffakıyetle idame etmeğe hasredilecek
tir. Bize zaferi getirec"k olan harp en
düstrisi öbiir sanayi şubelerinden daha 
ehemmiyetlidir. 

Satılık 
} 

Fethiyede (Muğla vilayeti sahil 
kazalarından) otuz altı beygir kuv
vetinde İngiliz mamulatından ma- 1? 
zotla müteharrik bir motör, buğday ' 
öğütmek için üç taş, bir adet huğ- ı 
day yıkama aleti. bir kalbur, un ve ı 
ve simidağli elekleri, vantilatör, 
buğday, dakık vesaireyi nakil için 
anevatörler tekmil kayışlariyle ve : 
zeytin yağı için zeytin kırmağa 
mahsus iki tnş ve iki prese satılık· 1 

tır. Mahallinden sökmek, naklet· 1 

mek müşteriye ait olmak üzere ta- 1 

lip olanların tekliflerini sarih adres- ı 1 

Istanbul Belediyesinden: 
Haseki hastanesi mutbah çamaşırhane ve soğuk hava dairesi tesisatının 

yaptırılması hpalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. Ke~if bedeli 19.003 
lira 50 kuru~ ve ilk teminatı 1425 lira 27 kuru~tur. 

Mukavele eksiltme bayındırlık i§leri Kenel hususi ve fenni şartnameleri 
proje keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak 95 kuruş mukabilinde be
lediye fen işleri müdürlüğünden verilecektir. ihale 7 mayıs 942 perşembe 
günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ille teminat ma'ltbuzu veya mektupları ihale tarihinden 8 gün 
evveli belediye fen itleri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet. 
942 yılına ait ticaret odası vesikaları ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer 
vesaik ile 2490 numaralı kanunun tatifatı çerçevesinde hazırlıyacakları tek
lif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri la-
zımdır. 22 27 30 4 4766 

Devlet Denlzyoııarı işletme umum müdürlüğü.. 
1 - idaremizin 1 /Haziran/ 942 tarihinden 31 /Mayıs/943 gayesine ka

dar bir sene müddetle yaptıracaiı takriben 360 bin ton kömürün yükleme, 
boşaltma ve aktarma ieleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel yüz sekiz bin dokuz yüz liradır. 
:c 3 - Eksiltme l 2 /Mayıs/942 tarihine müsadif salı günü saat 15 te idare 
alım satım komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminatı c6695> liradır. 

4 - Eksiltme şartnamesi adı geçen komisyondan parasız olarak alınır. 
5 - İsteftlilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bu işe ait teklif 

mektuplarının tayin olunan günde saat 14 e kadar komisyon reisliğine mak-
buz mukabilinde verilmesi lazımdır. c4767> 25 30 4 9 2265 (974) 

İzmir inlti.sarıar baş müdürlüğünden : 
Baş müdürlüğümuzce bir sene zarfında Aydın havalisile ödemiş Selçuk ve 

Sökeden getirilecek ve İzmir piyasasından satın alınacak üzüm hürda incir ve 
anason gibi İptidai maddelerin Alsancak şimendifer istasyonu ile idaremiz an
barları ve gümrük ve taş iskelesi aralarında yapılacak nakliye işleri l 1/5/42 
tarihine müsadif pazartesi saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarF wuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen nakliyat ücreti 10350 muvakkat teminab 
776.25 liradır. 

Şartnamesi levazım şubemizde görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplannı muvakkat teminat mak
bU1: veya banka teminat mektup]ariyle l 1 /5 /942 günü saat 14 e kadar bq 
müdürlüğümüzdeki komisyon reisine vermeleri ilan olunur. 

26 30 2314 (993) . 
İzmir rramvay ve Elelıtrllı Şlrlıetlnden : 

Mayıs 1942 ayında şebekede yapılacak ameliyat için cereyanın apğıda" gö.
terilen sektörlerde ve tarihlerde kesileceği sayın halkımızca bilinmek Ü%ere 
ila'l olunur: 

1) 3, 17 ve 31 Mayıs 1942 pazarları saat 7 den 17 e kadar: 
1 Darağaç E Kaqıyaka 

il Tepecik Bornova 
IJI Alsancak Buca 
IV Basmahane 
IX E.şrefpaşa 
XV Kültürpark 

2) 10 ve 24 mayıs 1942 pazarları saat 7 den 17 e kadar: 
V Çarşı XI Gazi bulvarı 
VI Bahribab:ı XII Mezarlıkbaşı 

Vll Karantina XIJI Asansör 
VIII Güzelyab XIV Gazi bulvarı 

X Konak XVI Gümrük (1016) 

İzmir P. r. r. Müdürlüğünden: 
1 - Müstahdemin için yerli ve uskardan olmak üzere 122 çift iskarpın 13 

çift fotin imali 26/ 4/ 942 tarihınden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltme 
il,. münakasaya konulmuştur: 

2 - Muhammen bedel eyi malzeme kullanmak ve eyi işçı1ik olmak üzcnı 
fotinin bir çifti 17 lira 75 kuruş ve iskarpinin bir çifti 1 O lira 50 kuruıtur. 

3 - Muvakkat teminat 144 liradır. 
4 - ihalesi 11 / 5 /942 tarihinde pazartesi günü saat 14 te iz.mir P. T. T. 

müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. 
5 - İstekliler her gün müdürlük levazım kalemine müracaatla şartnameyi 

görürler ve daha fazla malumat alabilirler. 26 28 30 2 (995) 

!eriyle Fethiyede 28 numaralı pos- ı 1 ------ ------------

ta kutusuna bildirmeleri illin olu- ı Sadeyağı toptan ve peralıende satq fiatlan 
>-n~u..<::r.><::::~3<:::0><, :::::.2..c;::,:::.<:::::4~c;;::(l><Ol;:::.7.c;;;:) ~.c;::ı ı Halılı ında-

OTEL VE KAHVE 
Kiraya verUecelı 
Salihlinin Koca Çeşmede Aksekili 

Hasan Aksuya ait Cümhuriyet oteli vo 
kahvesi içerisinde mevcut mobilyalarile 
20 mayıs 942 tarihinden itibaren bir se
ne ve daha ziyade müddetle icara veri
leceğinden taliplerin mal sahibine mü· 
racaatları ilan olunur. 

30 - 2 -4-6 (1019) 

lZMtR BELEDİYEStNDEN: 
Halkapınarda 1201 sayılı sokakta 

Devlet demiryollan cer atölyesinden İli· 
haren 500 metre boyda mevcut döşeme
nin sökülerek yerindeki kesme taşlarla 
tamiri, fen işleri müdürlüğündeki keşif 
ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 

İzmir Vllciyeti Flat Mü ralıalle lıomlsyonandan 
1 - Evvelce tesbit ve 26/9/1941 tarihinde ilan edilen sade yağı toptan 

ve perakende azami satış fiatlan ticaret vekaletinin tebligatı eaaalan dairesin
de lzmir :ıehri belediye sının içinde aşağıda gösterildiği şekilde yeniden tesbit 
edilmiştir: 

a) En az % 98 süt yağını. en çok % 3 asidi ihtiva eden, tortusuz tabii renk 
ve kokuda Urfa çiçek yağı muadili eritilmif, süzülmüş sade yağlann toptan ki
losu ( 194) ve perakende (214) kuruştur. 

b) En az % 96 süt yağını, en çok % 7 asidi ihtiva eden, yabancı maddeden 
ari, tabii renk ve kokuda birinci Dıyarıbakır muadili eritilmiıı, süzülmüı sade 
yağlann toptan kilosu ( 184) ve perakende (202) kuruştur. 

2 - T esbit edilen toptan fiatlara teneke bedeli, doldurma ve lehim mas
rafları dahil olup yapılacak toptan satışlarda teamül mucibince ( bir kilo ) 
teneke darası düşülecek ve ayrıca teneke parası alınmayacaktır. 

3 - Toptan ve perakende bilumum satıtlarda etiketler üzerine fiatla bera· 
her yağın menşei ve nevinin de yazılması mecburidir. 

4 - T esbit edilen fiat ve esaslara riayet etmiyenler ve cins, nevi ve vaaıfla
rma aykırı hareket edenler haklannda Milli Korunma kanunu gereğince cezat 
takibat yapılacağı ilan olunur. 2418 ( 1029) 

konulmuştur. Keşif bedeli 4465 lira 65 -------------
kuruş muvakkat teminatı 335 liradır. roptan zeytinyağı satışında alınacalı fat .... ttta
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra· rın birer Suretlerinin rf caret odalarına pef'lfe-
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan ~i it d 
6/ 5/ 942 Çarşamba günü saat 16 da en- ce!I alılıın a... 
cümene muracaatıarı. İzmir v allllblnden : 

22, 26, 30, 4 2256 (956) 1 - 28/ 4/1942 tarihli ilan ile toptan ve perakende satışları serbest bıra-
ltfaiye anbarında mevcut muhtelif kılan zeytin yağlarının miktarı her ne olursa olsun toptan satışlannda muhak

ebatta 31 adet hurda otomobil dıı lu· kak surette alınacak faturaların birer suretleri mahalli ticaret ve ıanayi oda· 
tiğinin satışı yazı işleri müdürlüğündeki larına verilecektir. 
şartnamesi veçhile açık arttırmaya ko- 2 - Beş tenekeden fazla satışları tootan satı addolunacaktır. 
nulmuştur. Muhammen bedeli 620 mu- 3 - Keyfiyet ticaret vekaletinin tebligatına atfen alalCadarlann malömu ol-
vakkat teminatı 46 lira 5- kuruştur. Ta· mak üzere ilan olunur. 2417 ( 1028) 
liplerin teminatı it bankasına yatırarak 
makbuzlariyle ihale tarihi olan l /5/ 
942 cuma günü saat 16 da encümene 
müracaatları. 

16 20 26 30 2139 (694) 

Kciğıtçdar, Kırtasiyeciler V'? '""'*""acılarla yapı· 
ıacalı toplantı halılıında... 

İzmir V aJlliğlnden : 
Kançeşme, Mortakya, Karafatm~dağı 

ve Topallı belediye süprüntülüklerinden 
bir sene zarfında paçavra cam ve şişe 
kırıntılariyle teneke parçalarının satışı 

1 - Vilayetimiz ihtiyacına tahsis edilecek muhtelif cins kaadın tevzi işini 
konuşmak ve bir heyet seçilmek üzere 30 / 4/ 1942 perşembe günü saat on al
tıda ticaret ve sanayi odaııı içtima salonunda bir toplantı yapılması vilayetçe 
tensip edilmiştir. 

yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhile yeniden açık arttırmaya konul
muştur. Muhammen bedeli 300 lira mu
vakkat teminatı 22 lira 50 kuruştur. Ta
liplerin teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 11/ 5/ 942 
Pazartesi günü saat 16 da encümene mü- nur. 

2 - Bu toplantıya §ehrimizde mevcud ve 1939 senesinde ticaret odasına 
kayıtlı ithalatçı, toptancı, perakendeci kiad ve kırtasivecilerle matbaacılar na· 
mına bir firma ve ticarethanenin seçeceği selilhiyetli birer kişi iştirftk edecek
lerdir. 

3 - Alakadarların tekarrur eden saatte içtimada bulunmaları 
2416 

rica olu· 
( 102 7) 

racaatları. 26, 30, 4, 9 2341 (990) _ 1_Z_M_1R_S_UL--H- HUK-- UK--M-A_H_K_EM_E __ _ 
Behçet Uz Çocuk hastahanesinin tan. StNDEN: 

zimine başlanan bahçesine nebati toprak SATIŞ 1LAN1 
nakli işi fen işleri müdürlüğündeki keşif Ahmet, Hüsnü, Leman, Süzan, Mihri· 
ve şartnamesi veçhile 8/ 5/ 942 Cuma mah ve $adanın şayian mutasarrıf ol. 
günü saat 16 ya uzatılmıştır. Muhammen dukları Tamaşalık caddesi Tamaşalık 
bedeli 4500 lira muvakkat teminatı 337 sokağında ktıin 1567 adada ve 4 parselde 
lira 50 kuruştur. kain 13 sayılı hane mahkemece verilen 

Taliplerin tell\inatı iş bankasına yatı- izaleyi şuyu kararına istinaden 21/ 51942 
rarak makbuzlarlyle tayin edilen gün ve Perşembe glinü saat 15 de İzmir sulh 
saatte encümene müracaatları. hukuk mahkemesinde satışı yapılacaktır 

2412 (1026) bu arttırmada tahmin olunan bedel 3000 
~-~~ 1 k 
B d 1 b > liranın yüzde yetmiş beşi veri diği ta • 

ll z o a 1 ara n 1 yor_ i dirde talibine ihalesi yapılacak aksi tak-
Elektrikli buz dolabı isteniyor. Sat ~ dirde satış 10 gün daha uzatılarak ikinci 

'( arttırması 1/ 6/ 942 Pazartesi günü saat 
mak istiyenlcrin Anknra Palas oteli ~ 15 de yine dairemizde yapılacaktır gay
kapıcısına müracaat etmeleri.. ri menkul üzerinde hak talebinde bulu. 
.:><:::::.<:~~:::..<::::..<::::..<:>l.ç::..-.ç::..2"'>'"'>'(1,0>'l,5>')-:.. / nanlar ellerindeki resmi vesaik ile ve da-

SALtHLt SEHtR KULOBONDEN: 
25/Nisan/ 942 de yanılacak olan umu· 

mt heyet toplantısında ekseriyet hasıl 
olmadığından bu toplantı 2/Mayıs/942 
tarihine talikan saat 16 da kulüp bina~ 
sında yapılacaktır. 

Aza arkadaşların hazır bulunmalarını 
rica ederim. 

Ruzname: 

İdare heyeti ve murakıp raporlarının 
okunmac;ı ve heyetin ibrası. 

2 - Yeni idare heyeti ve murakıp se-
çimi. 2394 (1022) 

ha fazla malilmat almak isteyenler daire
mizin 942/267 sayılı dosy~ına müracaat. 
ları lüzumu ilfuı olunur. 2419 (1020) 
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Ankarada pat?ıyan bomba da
vasına devam edrldi 

rtrRr ASIR JG ltll.VAH PERSEMBE Jf,fJ 

HiNDiSTAN iŞLERi B. HlTLERIN NUTKU 
---* * 

(Baştarafa 1 inci Sahifede) 
ni ile yüzleştirildi. 

Reis - Madam diyor ki Kornilofun 
ailesi 15 gÜn oturdu. Sen alb ay oturdu 
diyorsun hanllisi doğrudur} 

Bu esnada ALdurrahmanın aım.ıkatı 
söz istiyerek dedi ki: 

- Şeytani bir ı&b:yenin bütün vasıta
larını yüksek huzurunuzda kullanmağa 
basladılar. Lüzumsuz sualler ve telkin
lerle ifadeler arasında bazı tezatlar ica
dına cahsmaktadırlar. Pavlofun valan
cılığıru ilk duruşmadan beri takip ediyo-

Tek devlet ltalyasız za-
kurulmalı fer . olmaz- Reisicümhurumuzun hu 

Kirkor - Benim aklımda değil, def
terde yazıh. 

Reis - Şimdi düşünüp söyliyemez
misin? 

Kirkor - Yine yanlış yapanın. Def
terde yazılıdır. 

Reis - Kornilof ailesini Rusyaya 
gönderdikten sonra ne kadar oturdu? 

Kirkor - Hatırlayamıyorum. Defter
de yazılıdır. 

Tatil zamanı gelmişti. Muhakemenin 
devamı saat 14 e bırakılarak birinci 
celseye son verildi. 
İKİNCİ CELSE 
İkinci celse saat 14.30 da açıldı.. Sa

bahki celsede şahit Kirkorun muayene
si için Komilof tarafından vaki istekle 
şahitlerden Mefharetin hemen bu ak
şam acele İstanbcla döneceeinden gidip 
gelme ücretinin verilmesi için vaki mü-
racaati hakkında iddia makamının mü
talaası soruldu. İddia makamı •Kirkor
da adH t.abip tarafından muayenesini 
icap ettirecek akıl hastalığının mevcudi
yetine dair alA.met görülmediğ:nden bu 
talebin reddini, şah.it Mefharet için de 
tarifesine uygun gidip gelme ücretinin 
verilmesine karar verilmesini istedi. 
MAHKEMENİN KARARI 
Mahkeme icabını düşündü ve Korni

lofun Kirkorun muayenesi hakkındaki 
talebini müdafaasına taalltık.u itibariyle 
kabul etti, Kirkorun tabibi adliye mua
yene ettirilerek suurunda az cok halel 
bulunup bulunmadığının raporla tespit 
ettirilmesi yine şahit Meflıarete de 29,90 
kurusun tesviyesine karar verdi. 

PA VLOF VE ABDURRAHMAN 
Bundan sonra ı;ahit Yusuf Akalay ça

ğırıldı.. 
1331 doğumlu olduğunu, İstanbulda 

Bayezitte Ana sokağında 4 numarada 
oturduğunu, Bayezitte Eminbey soka
ğında beş numaralı dükkAnda kardeşi 
İbrahimle birlikte tütüncülük yapbğını 
söyledi ve şunlan iJAve etti: 

- Süleyman ve Abdurrahmanı mem
leketten tanırım.. (Pavlofu göstererek) 
bu efeniliyi de tanırım. DükkAnımdan 
bir defa sigara aldı. 

Ve bildiklerini şöyle anlattı: 
• - Bir akşam dükkanda oturuyor

dum .. (Pavlofu göstererek) bu 2at geldi. 
Bir siı?ara istedi, En fila dedi •Un yı ka
hn telaffuz etmesinden Bulgar olduğu
nu zannettim. Bunu Abdurrahmana sor
dwn .. Fakat Abdurrahman cevap ver
medi, hatta b!r tuhaflastı .. 

Sonra dükkancian cıktı .. Ben arkasın
dan nereye gidiyor acaba dive cıktım .. 
Abdurrahman bu adamla Azak sineması 
yanındaki sokakta buluştu .. Yanlarında 
bir de kadın vardı .. • 

Reis - Sülcymanla Abdurrahmnrun 
ecnebi şahıslarla münasebetleri olup ol
madığı hakkında bir bi1diğin var mı? 

Yusuf- Hayır .. 
ÖMER İZMİREDE Mİ GELM.İS? 
Reis - Abdurrahmanı dükkandaki te-

sadüften sonra gördün mil? 
Y~~;uf - Bir defa gördüm .. Kend:sin

den Omeri sormustum .. Bana İmıirde ve 
hatja oldu~nu söyledi. 

Reis - Ömeri de memleketten mi 
tanırsın? 

Yusuf - Evet.. 
Reis - Görüşür müydün? 
Yusuf - İstanbulda mektepte iken 

ara sıra dükkana gelir, tütün alırdı. 
Reis - Abdur?"ahınana o gün Azak 

ı.ineması yanındaki sokakta konustuğu 
şahsın kim olduğunu sormadın mı? 

Yusuf - Sormadım .. 
· Abdurrahman şahide şu sualin sorul
masını istedi: 
. • - Ömer dükkfuıa uğradığı zaman 
lzmjre veya baska bir yere gideceğinden 
bahsetmiş midir? .. » 

$ahit Yusuf Atalay da Ömer söyle
seydi Abdurrahmandan sormazdım .. ,, 

Cevabını verdi .. 
ABDTTRRAHMANA DAİR SUALLER 

Alvlurr~hmı:ın ~ı:ıvmamn avu\.<ıtı Sa
kir Ziya şahitten Abdurrahınanı kaç se-
neden beri tanımakta olduğunun sorul
masını istedi. 

Şah:t mektepten beri axkadaş olduk-
1.annı söyleyince Abdı..ırrahınanm müda
fii: 

- Aralarında mektepten beri başlı· 
yan bir arkadas!ık, hemşehrilik ve bil
hassa gurbet arka-:laşhğı olduğuna göre 
:Abdurrahman k~ndisine suikast teşeb
büsünden ve saireden bahis açllllş mı· 
dır? Dedi .. 

Bu sual sah.ide soruldu .. 
Yusuf •Hayır~ cevabını verdi.. 

.. Pavlof, Abdurrahman, Süleyman ve 
Omer'n dükkan önünde toplaıup görüş
tükleri vaki o!up olmadığı hakkındaki 
suale de sabit şöyle cevap vermiştir: 

- Hepsini bir arada görmedim .. Fakat 
Abdurrahmanla Ömeri birlikte gördüm. 

Reis - Sık sık gelirler ıniyd:? 
Sabit Yusuf - Ara sıra gelirlerdi. 
PAVLOFUN SUALLERİ 
Pavlof - 940 senesi eylü veya teşrini 

evvel aylarında Süleymanın kendi dük
kanına geJip bavul bırakıp bırakmadığı
nı sahit hatırlıyor mu? 

Şahit Yusuf -· Böyle bir sey hatırla
mıyorum. 

Pavlof - Şahıı. Abdurrahm;ın ve 
Ömerden hangisiyle daha dost idi? 

"'...·:ısu( - Daha ziyade Abdurrahman
la arkadaştım .. Abdurrahmanın dükka
na sık sık gelişi de dükkan civarında 
bulunan bir kızı sevmesindendi. 

Pavlof - Şahitle bunlar küçükken 
ı;elik çomak oynarlar, beraber banyo 
falan yaparlar mıydı? .. Mesela V -·f'r
dl' vıkanm1şlar mıdır? .• 

diyorlar· mış0• susi kabul ve iltifatları 
--*~ --*~ 

~Ürkce bilmediği hususu üzerinde de Hindi.itan miislümanla· B. Bitlerin nutlıunu ital· 
n~~~~~~~i~=l~~~~e;cüman vası- rının ayrı laüfıümet ,,..,.. yan hizmetlerini söyle· 
tas!;vle bu son suali Abdurrahman icin mGSI yine istenilmiyor... nteğe lleSfle yaptılar 
değil, Ömer Tokadın sünnetli olup ol- .Bankok, 29 (A.A) - Burada bulunan Roma 29 (A.A) - Stefani ajansı bil-

dıv şah'd d d Hınt milli konseyi sözcüsü radyoda söy- d' . ' . .. . 
ma gım ı in ne ereceye ka ar bil- !ediği bir nutukla H' dista d b' M" 1?yor: Sınyor VırJ:nı Gayda, Jumala 
eliğini öğrenmek maksadiyle sordurmak lüman devleti kuru~ası ~e~l~indı:: Dıtalya gazete~de neşrettiği başmaka-
istedföni ifade etti. bahsetmiş ve demiştir ki: lede Filhrerin nutkundan bahsederek 

Müil.deiumumi söz aldı ve şunlan _ Pakistan Menküres, yani Hindis- Alman devlet reisinin iki mihver mem-
söyledi: • " _ Ömerin şahsiyeti adlivece te~hit tanda müstakil bir Müslüman devleti leketini birleştiren dayanışma hakkın-
edilmistir. Şahsiyeti mucibi isrbah de- kurulması düşüncesi Hint milliyetçi Lf. daki sözlerini belirtiyor. 
ğil~;r k1 lcendicıin ... bo .. vle bır' su~l tevcı'h derlerini hiç bir zaman lüzumundan faz- Muharrir diyor ki : 

"' ... la meşgul etmeTni<ıtir. Çünkü böyle bir 
edilsin. Bu sual varit olamaz, reddin! ta- ~ 
lep ederim.» tedbir Hindistanın arzu ettiği hürriyeti 

temin etmiyecek, Hint parti ve grupları 
Mahkeme icabını dü<:ündü, bu sualin arasına duvarlar çekilecektir. Bu sebep-

sorulmasına karar verdi. le Hint kongre partisi müstakil Hindis-
Şahit Yusuf Atalay - O kadar ecıki- tanda müsavi haklar kabul etmiştir. Bu

d.~n ~ayız.. Bu ~sebepl~ ~merin lunacak hal çaresi bütün partileri birleş
sun?etlı olup olmadıgını bılmiyorum, tirmelidir. Kongre reisi Azadın, Hindis
dedi. tanın taksimine müsaade edilmiyeceği 

Pavlof - .. ~en ne bu şahidin dükka- ı hakkındaki sözleri büyük bir memnun
nırun m-:.vkiını,. ne. de. Azak s!ne~aS>nı~ luk uyandırmıştır, Gandinin de buna 
bulundu~ yen bılmıyorum. Dilkkfuıi- müzakaret edeceğine şüphe yoktur. tıe
le Azak sıneması arasındaki mesafenin ride yabancı devletlerin Hint milletini 
n.e kad~~ o1dui!unun sorulmasını iste-ı istismar etmemeleri için müttehit bir 
rım .. Dukkandan tütün aJdtğımı söyle- Hindistan kurulması şarttır. 
diği zam?n acaba sabah, öğle veya ak- ı __ _,,_0 __ _ 

ş~a:ivdı?Sigara aldı~ zaman saat 19 Almanyanın harp 
vardı .. Beraber c1ktıkları sırada ortalık it;in parası ~011 .. 
kararmıstı. Dükkanla Azalt s'.neması Berlin, 29 (A.A) - Alman Maliye 
ara<>ında 150 - 200 metre mesafe vardır. Nazırı Mösyö Raynhard harp masrafları 

Reis - Sen onları 200 metre mesa- hakkında dün verdiği bir nutukta harp 
fc<lPn mi ~ördün?.. ne kadar uzarsa uzasın Almanyanın li-

Sahit - Pavlof sigara alıo avrlıdık- 1 z~ olacak parayı sakladığını bildirmiş-
tan sonra AbdurrahJT1an sualime bir ~ey tir. • 
c;övlemedPn gittiğ"innen me,.;:ık ettim, -·----
kaoı:vı killtliverek eıktım .. Onlann Azak J J •• 
sineması sokamn~a ıtödlc;melerini 3 - 4 a poı.... ara gore 
mPt..e vakın1arında ~ördüm. ... 
.. Pav].~~ - ~apıyı k:litle~ip . çıktığın~ Fı·ıı·pı·nıer ve 
soyledıgıne ~ore anahtarı uzerınde mı 
bJl":ıktı. vanına mı almıştı? • 

Pavlof bımdan sonra şonlan sövledi: Sıyam 
- Evvelki yüzlec:tirme zahtmda h11n

lar voktu. Beni JtözlPriyJe t~kin ett•n-Jni 
söylemisti. Ark:ımızdan ıteldif!! idoiası 
veni cıkmıstır. İlk kar<:ılasmftm•?.dan hu
l>'üne kadar sahidin snh<:ivetinde ve ifa
.:ı ... ın .. irırlo a :.\ .. iilı>11 nol1j<ı;1.1:;ı-,;., 7P"'-la f!P-

çirilmec;ini rica ederim. l{" .. nrfü;ind 0 n si
gara aho almanıe-ımı inkar etmem. Rir 
cok cltikkanlarchın .c:irıara alınm. Ve hu 
dUkkanlan birbir hatırımda tutamam. 
İfadelerinde tenakus bulunan bu şahidin 
sözlerinin ne derı:ceye kadar savanı iti
m;:ıt olduğunu mahkemenin takdir:ne bı
rakırım. 
DİÔ"RR ŞAHİTLERİN İFADELERİ 
Bundan sonra M&rlcr ber~r salonun

da rnlısan sahit Fethi (!a1'1rıldı. 
Maznun fordan yalnız Süleymaru tam

dımnı sövled .. 
Bir sabah 8.30 da işbası yantığı za

man akc:amd~m dükkanı bıraktım vazi
uette görnıeifii{inı. bunun sebebini çırak 
Mui?.e sorduğu vakit Sülevmanın er
kenden !!elerek r.:r miic:tf•,.ivi traş ettiği
ni revabını aldığını sö,•ledi .. 

Bundan sonra şahit Mehmet Gökmen 
çacn-ıldı. 

Bu sırada Pavlof ayağa kalkarak söz 
istedi. Ve umumi bevanaltıı bulunaca
ğından bah'!letti. Sahitler dinlendikten 
sonra kendi~ine söz verileceği hildiril· 
di. G,. Jen şahidin hüviyeti tesbit erlildi. 
fqmi Mehmet Gökmen, bahası Halil, 
38 yaşmda olduğunu, İstanbul Asmalı 
mescit 29 numarada manavlıkla istiıral 
etti ilini, maznurı lardan yalnız Pavlofu 
tar•dı~nı sövledi. 

Reis - Pavlofu nereden tanıyorsun~ 
- ismini sonradan Ö~rendim. Be

nim miiırterimdir. Dükkanımdan mal 
"lırdı. Bana 4 martta bir polis geldi. 
Pavlofun resmini ıröstercli, tanmnısın ~ 
Dedi, tanırım dedim. En son dükkanı
ma ne zaman 2'eldiğini sordu, üç gün 
evvel dedim. Hakikat ta öyle idi. 

Sahit, Pavlofun yanında karısı olarak 
takdim ettivi Türkçe bilen kısaca, göz
lüklü bir kadın bulunduğundan da bah
setti. 

Bundan sonra muhakemeye teneffüs 
için ara verildi. 

üÇüNCO CELSE 

Üçüncü celsede yüksek iktisat ve ti
caret mektebi talebesinden Selami şa
hit olarak dinlendi. Selfuni, Abdurrah
manı talebe yurdundan tanıyor, bir müd
det sonra beraberce bir ev tutup otur
muşlar. Sonra ömerde kendilerine ilti
hak etm~. Ömer son defa Ankaraya 
geldiği tarihe kadar bu evde ve hep be
raber oturmuşlar. 

Şahit SelAmi, Pavlofu ve Kornilo!u 
tanımadığını söyledi. Selaminin ilk tah
kikattaki ifadesi okundu. Pavlof ömerin 
sünnetli olup olmadığını bilüp bilmediğL 
nin Selamiden de sorulmasını istedi. 

Şahit «bilmiyorum> dedi. 

ABDURRAHMANIN 
ŞAHStYE'I't 
Abdurrahman Saymanın avukatı da 

şahitten şu sualleri sordurdu: 
- Acaba şahit Abdurrahman1a temas

larında Abdurrahman hakkında ne gibi 
kanaatler edin.rrliştir? 

Abdurrahman yalan söylemek karak
terinde midir? 
Abdurrahmanın siyasi ve iktisadi ma

Hl.matı ne dereceye kadardır? Abdurrah
manda yalancılık, sarhoşluk, başkasına 
iftira falan gibi ruhi malt'.iliyetlere tesa
düf etmiş midir? Hadiseye tckaddüm 
eden anlarda Abdurr~dan Alman-

-*
Japonlar Siyamı metlae· 
diyor ue Filipinde iti• 

mat uyandırmağa 
çaııııyorıar •• 

Tokyo, 29 (A.A) - Filipinlerde japon 
ordusu komutanı General Homma söyle
diği bir nutukta Filipinlerin Anglo 
Sakson tahakkümünden kurtarıldıktan 
sonra yeni Asya nizamının kuvvetli bir 
unsuru olacağını bildirmiş, Filipinlilerin 
bu harekete iştiraklerini istemiş ve: 

« - Bazı Filipinlilerin japon ordusuna 
karşı hfilfi mukavemet göstermeleri tees
süre şayandır. Bunların bekledikle-ri 
akıbete uğramaları zamanı uzak değil
dir.> Demiştir. 

StYAMLILARI METHÜSENA 
Tokyo, 29 (A.A) - Şimdi Tokyoda 

bulunan Siyam heyeti şerefine japon 
Başvekili ve nazırları bir kabul resmi 
yapmışlardır. Başvekil Tojo söylediği bir 
nutukta Siyamın cenubi Asyada asırlar
dan beri japonyanın en kuvvetli dostu 
olduğunu belirtmiş ve demi§tir ki: 

• - Japonya Siyam Başvekiline karşı 
verdiği karaxdan dolayı minnettardır. 
japonya ile Siyam arasındaki ittifak mu
ahedesinin düşmana karşı son zaferi ka
zarunamt2a hizmeti çok büyük olacak
tır.> 

Siyam heyeti reisi de radyoda söyle
diği bir nutukta son zafer elde edilince
ye kadar Siyamın japonyanın yanı ba
şında harbe devam etmek hususundaki 
azmini belirtmiştir. 

ya büyük elçisinin şahsı hakkında sözler 
işitmiş midir? Abdurrahmanın evinde 
ecnebi menba ve menşeli veya Türkçe 
dille basılmış propaganda kitabı görmüş 
müdür? 

Bu stiller şahide soruldu, şahit Sel8.m.i 
dedi ki: 

Tanıştığım müddet içinde yalan söy
lediğini duymadım. Esasen kendisiyle ta
nıştığımız kanaat ve fikir birliğinden 
dolayı değil, saminll olmaklığıınızdandır. 
Abdurrahmanm siyasi ve iktisadi saha
da vukufu yoktur. Abdurrahman bu fi
kirleri bir etüd mahsulü olarak değiJ, 
kanaatimce bir telkin neticesi edinmiştir. 
Abdurrahman içki içmezdi; yalnız bir 
defa Süleyman geldiği zaman Ömerin 
odasında bir iki kadeh Votka içtiğini 
gördüm. Kendisi iftiracı da değildir> 

Şahit, Abdurrahmanın propaganda 
mevzulu kitaplarla meşgul olduğunu 
görmediğini söyledi. 

PAVLOFU TANIYAN ŞAH1TLER 

Müteakıben şahitlerden Haydar çağ
rıldı aslen Kırımlı 27 yaşında olduğunu 
1938 Sonbaharında İstanbula gelerek 
Manav Mehmedin yanında çırak olarak 
çalıştığını, Pavlofu bu dükkAnda alış ve
riş yaparken tanıdığını söyledi. 

Daha sonT!l Taksimde bekar soka
ğında oturan Aslan lokantası sahibi Ah
met Kayalar çağrıldı. Pavlofun lokan
taya öğle yemeklerine geldiğini, kendi
sini bu sebeple tanıdığını söyledi. 

Pavlof - Ben bu adamı tanımıyo
rum. Arslan lokantasının nerede oldu
ğunu da bilmem. Esasen öğle yemekle
rine de gittiğim vaki değildir. 

Şahit - Lokantaya gelirdi: yemek
leri beğenmez, mütemadiyen geri çevi
rir, söylenir, huysıizlanır, titiz bir müşte
ri olduğundan kendisine bizzat hizmet 
ederim. Yediği· yemekleri de saya bili-

•Zafer bütün kuvvetlerin en münasip 
zamanda, ~n münasip cepheler ilJ·erinde 
kullanılmasını gerektirmektedir. Dün
yanın en zengin iki imparatorluğu ile iki 
genç ihtilalcı milleti karşı karşıya geti
ren bu harpte dayanışma zaruri idi. Bir 
an için İtalyayı ortadan kaybolmuş far
z.edelim. O zaman Akdenize bakim olan 
düşmanların neler yapabileceklerini dü
ştirunek gü~ bir şey olamaz.. Bugünkü 
tesanüt olmasaydı Avrupanın cenup do-
ğusu müttefikler için sakin ve kuvvetli 
bir istinat noktası olamazdı. İtalya Bol-
şevizme karşı mücadelede daha milhim 
vazifeler alacaktır. Bugünkü siyasi ve 
askeri had:seler arefesinde harbin yeni 
bir başlangıcında bulunuyoruz.. Böyle 
bir zamanda Ahnanya - İtalya arasında 
dayanı.şmnın b~r kerre daha teyidinde 
tabii bir şey olamaz.• 

NOT - Sinyor Gaydanın makalesi 
İtalyasız bir Almanyanın zafere erişe
miyeceğini anlatmaktadır. ___ _,__._, ___ _ 

Rusyaya mı, 
başka yere mi 
saldıracaklar? 

-*
Almanların Rasyada 

değil, başlıa yerde taar
ruza geçmelerı de 
mulatemelmiı •• 

Bern, 29 (A.A) - La Suis gaze
tesi Bedin muhabirinin bildirdiğine gö
re Alman hariciye nazırlığındaki basın 
konferansında Alman komutanlığının 
sözcüsü demiştir ki: 

« - Önümüzdeki taarruzun şarktan 
başka bir tarafta kendisini göstermesi 
mümkündür. Bir çok taarruz ihtimalleri 
mevcuttur.> 

Bununla beraber La Suis gazetesi şu 
riheti kaydetmektedir ki Hitler nutkun
da sarih surette şarka taarruzundan 
bahsetmiş ve son karann şark cephesi~ 
de alınacağım söylemiştir. 

Şark cephesindeki Alman kıtalarının 
tahşitlerine ve bu bölgedeki Alman hü
cumlarına gelince Berlinde şu cihet be
lirtilmektedir ki bugün yapılmakta olan 
Alınan taarru.zlan sırf mahalli bir mahi
yet göstermekte ve hiç bir suretle ikba
har taarruzunun başlangınç safhasına 
dahil bulunmamaktadır. 

rim. Tas kebabı, hindi dalınası. toma
tes salçalı yemekleri severdi. Yemekle
rin sonunda mutlaka elma yerdi. 

Pavlof - Hangi dille konu~uyormu
şum} 

Şahit - Yemeklerin Türkçe isimle-
rini söylerdi 

KORNILOFA VESlKANIN 
VERILDJöi YER 
Bundan sonra ~hit Muiz çağrıldı. 16 

''aşında oldu~nu, ve Marten berber sa
lonunda çıraklık ederken Kornilofu gör
düğünü söyledi ve kendisini nasıl tanı
dığını ~öyle anlatb: 

- Bir sabah Martende çalışırken saat 
6: 30 da bu efendi geldi. Kalfa geldi mi 
dıye sordu. 6,30 da gelir dedim. Bir az 
cıonra Süleyman geldi. Bu usturalan bı
rakayım, sonra alayım, dedi. O sırada 
1-ıu efendi tekrar geldi. Selamlaştılar. 
Bu efendivi tras edeceiini söyledi. Ben 
nlm"2: d~dim. Fakat Süleyman ısnr et
ti. Beni bir aral1k sıcak su getirmek için 
mutbağa y<>lladılar. 

Muizin bu ifadesi üzerine söz alan 
berber ~ü]eyman dedi ki: 

- Muizi sicak su almak için mutha
ğa gönderdiğim zaman bavuldan son
r~dan çıkan veaikalan Kornilofa vermi~ 
tım. 

Kornilof bu sözlere itiraz ederek 
şöyle dedi: 

- Be~. bizzat kendim evde tTaş olu
rum bu soylenenler doğru değildir de-
di. • 

PAVLOFtJN 1DDIALAR1 
VF. SöZLERi 
Şahitler dinlenirken Pavlof söz isti

.ver.ek diyecekleri oldu'lunu bildirmişti. 
Reıs bunu hatırlatarak Pavlofa söz ver
di. 

Pavlof ta şahitler dinlenirken kendi
sine söz verilmemek suretiyle ceza mah 
kl"meleri usulü kanununun 130, 235 ve 
25 1 nci maddeleri hükümlerinin ihlal 
edildiiHni ~övll"di VI" bu husuqıın zabı
ta geçmesini istedi. Bu mukaddimeden 
sonra beyanatına başlamadan önce Ab
durrahmanla Süleymana bazı sualler 
florduracağınr, fakat bunların iki saat 
kadar devam edeceğini söyledi. Vakit 
çok geçilmişti. Muhakeme yann (bu
gün) saat 9,30 a bırakıldı. 

.. Ankara, 29 (A.A) - Bugün reisi-, e'belans general Kuhru hususi olaı 
c~mhur ismet lnönü vaktiyle maiyetle- kabul buyurmuşlar ve öğle yeme ... 
rınde hrka kumandanlığı yapmı!J olan alıkoymuşlardır. 

Pityon - Selinik tren 
seferlerine başlanıldı 

İstanbul, 29 (Yeni Asır) - Edirne ile 1 rülerin tamiri bittiği ve bu iki nokta 
. Uzunk~prü arasın~a bulunan «Pityon> sında tren seferlerinin başladığı bil 
ıstasyonıyle Selanik arasındaki köp mektedir. 

Büyük MilJ~t Meclisinde dünkü müza· 
kereler ve kabul olunan kanunlar 

Ankara, 29 (A.A) - Büyük Millet 
Mecliai bugün toplanmı~. kazanç vergi
si kanununun 3 ncü maddesinin 1 3 ncü 
fıkraaiy}e memurların tahsil müesaeaele
rinde talebe olamıyacaklanna dair ka
nunun birinci maddesinin değiştirihne
leri hakkındaki kanun layihalannı ve 
ikt:iaadi devlet teşekkülleri memurları 
tekaüt sandığı hakkında.ki kanun layiha-

ISrAHBVLA 
Aspirin getirlldi-
İstanbul, 29 (Yeni Asır) - Şehrimi

ze yeniden aspirin Bayer tabletleri ge
tirilmiştir. Bu yeni parti fiat mürakabe 
komisyonunca fiatları tayin edild:kten 
sonra piyasaya çıkarılacaktır. 
Moslıoua sefirimiz 
istanbulda.. 
İstanbul, 29 (Yeni Asır) - Moskova 

sefirimiz B. Ali Haydar Aktay bugün 
Ankaradan şehrimize gelmiş, istasyonda 
dostları ve akrabası tarafından karşılan· 
mıştır. 

Moskova sefirimizin İstanbulda on beş 
gün kalması muhtemeldir. 

HAVALARDA BOGUŞMA ______ .... ___ _ 
lngili~ler yeni
den geniş böl
gelere akınlar 

yaptılar 
Londra, 29 (A.A) - Bedin, Paris, 

Brüksel radyoları gece mütaddan evvel 
neşriyatlannı kesmişlerdir. Bundan İngi
liz hava teşekküllerinin Almanyada iş.
gal altında.ki yerlerde faaliyette bulun
duğu anlaşılıyor. 

Londra, 29 (A.A) Londranın 
ealô.hiyetli kaynaklanndan bildirildiğine 
göre İngiliz hava kuvvetleri tarafından 
dün gece Almanya üzerine yeni akınlar 
yapılmıştır. Bu huSU8ta henüz tafsilat 
yoktur. 

Londra, 29 (A.A) - Hava tebliği: 
Bomba uçaklarımız dün gece Kiyele 

şiddetli bir hücum yapmış ve büyük 
yangınlar çıltarmışbr. 
Diğer bir teşekkülümüz de Hollanda

daki tayyare meydanlariyle Gand elek
trik santralım bombalamış ve Norveç 
açıklarında 3 düşman gemisine bombalar 
isabet ettirmiştir. İki Alınan uçağı dü
şilrülmiiştür, 
Be~~· 29 (A.A) - Alman tebliği: 
İngiliz bomba uçakları dün gece Al

manyanın şimal kıyısı bölgesine ve bil
hruwi Kiel şehrine hücumlar yapmıştır. 
Sivil hallt arasında kayıplar vardır; ev
ler, hastahaneler ve Abideler harap ol
muş ve hasara uğramıştır. 11 tngiliz uça
ğı düşürülmüştür. 

Londra, 29 (A.A) - Dahili emni
yet: nezaretlerinin müşterek tebliği: Dün 
gece düşman bava kuvvetlerinin faali
yeti az olmuştur. 1ngilterenin şimal do
ğusunda bir şehre hücum edilmiştir. Bir 
~z hasar varsa da alınan raporlara göre 
ınsan kayıbı fazla değildir. İngilterenin 
doğusunda bazı yerler bombalanmıştır. 
~~sar ve insanca kayıplar azdır. Beş 
duşman tayyaresi düşürülmüştür. 

Berlin, 29 (A.A) - Salahiyetli bir 
kaynaktan bildirildiğine göre Kolonya 
şehri halkının bombardıman edilmesine 
bir karşılık olarak Alman hava kuvvet
leri dün gece lngilterede Y ork §ehrine 
hücum etmişlerdir. 

1 - (lı.mirde İlk dela) 

YILDIZ 
YAÖMURU 

sının iki maddesi hariç diğer madde}eJ 
ni kabul etmiştir. 

Erzurum - Karayık dar batbnm ıniW 
Müdafaa vekaletine devrine ve örfi idil 
re kanununun yedinci maddeahıin d 
ğiştirilmesine dair kanun IayihalannJ 
birinci müzakereleri yapılmışbr. 

Meclis gelecek toplantısını pazarte• 
günü yapacaktır. 

iranda öldürülen 
gazeteci, bir lladın 
Vaşington, 29 (A.A) Tebril 

Amerikan konsolosundan hariciye Jle" 

zaretine gelen bir telgrafta Kolombi>'" 
radyosu muhabiri Vilson Bördetin .,..e<I" 
cesi Llya Bördetin beş kişilik bir kürt 
çetesi tarahndan 25 nisanda öldürü]diİ" 
~ü bildirilmektedir. Şakıler otomobild~ 
bulunan madam Bördete ateş etmişler 
dir. Madam Bördet aslen İtalyan olul' 
bir Amerikan gazetesinin muhabiri iJj. 

---o---
AMERİ.KADA 
FiatlaP tesbit edildi .. 
Vaşington, 29 (A.A) - Bütün yiyec~ 

ve kullanacaklara şamil olmak üzere eJJ 
yüksek satış fiatlarmı tesbit eden kanuıi 
layihası kabul edilmiştir. 1942 Martıı>" 
daki en· yüksek satış fiatı esas tutulınuŞ" 
tur. 

Afrilıa 11e AJıdenlzde 
harp, isfıenderlyede 

ölen ue yaralananlar 
Berlin, 29 (A.A) -- Alman tebliği: 
Şimali Afrikada İngilizlerin Mekillııiıl 

cenup doğusunda bir ileri hareketi gei1 
püskürtülmüştür. Tobruk dolaylarında .. 
ki kamplara ve motörlil taşıt topluluk .. 
larına ve aynı zamanda tskenderiye İJl" 
giliz deniz üssündeki askeri hedeflere te-
sirli hava hücumlan yapılmıştır. 

Büyük hava teşekkülleri Malta ada" 
smdaki askeri tesislerin tahribine devauı 
etmişlerdir. 

tSKENDERfYEDE 
Kahire, 29 (A.A) - tskenderiye böl .. 

gesine dün gece yapılan hava akınmd• 
58 kişi ölmüş, 111 kişi yaralanmı§tır. 

---o- --
Dünyanın mulıaddera• 
tını tayyareler 
tay in edeceJı •• 
Vaşington, 29 (A.A) - Ayanda beya .. 

natta bulunan Villey dil.nya mukadde
ratının bava kuvvetleri tarafından tayit1 
edileceği kanaatinde olduğunu söyleınit 
tir. 

--- o---
MVHENDİS 
MefltelJi son sınıf 
talelıesl Anlıarada 
Ankara, 29 (A.A) - Yüksek milbell.,. 

dis mektebi son sı:nll talebesi bir tetJdle 
ziyareti yapmak üzere buraya gebniŞ-' 
ler, su, yol, makine, elektrik ve radyC 
tesislerini gezmişlerdir. 

---- o- --
tRLANDANIN BtTARAFLI(';I 
VE tŞÇll..ER'. 
Dublin, 29 (A.A) - İrlanda işçi parti .. 

sinin senelik kongresinde müstakil İr' 
landanın bitaraflık poUtikası dört reye 
karşı 75 reyle tasvip edilmiştir. 

---o---
Anıerilıan Deniz Jıall" 

11etleri Afıdenizde-
Radyo gazetesine göre 

Akdenize Amerikan deniz 
gönderil~ğini s6yleıniştir. 

B. Ruzvel~ 
kuvvetletJ 

Y A R IN 
Matinelerden itibaren . ... JKI Birbirinden güzel 

büyük Şaheser birden 
2 - (İzmirde İlk defa) .. 

iL K 
GENÇLİk 

Linda Damel - John Payne Mickey Rodney • Cecilia Parke• 
SEANSLAR : i.30 - 3.10 - 4.40 .- 6.25 - 8.00 - 9.30 ... 

Cumartesi - Pazar 12 de ... 


