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SAYIS' 2 KURUŞTUR 

,;~ ~ikast suçlül rının ruş
~~~larına 4eva edildi 
ı 1durrahman nadim, Süleyman sak!n,Kor -
~ ve Pavlof heyecanlı ve asabi görünüyor 
lJruşnıa dür. sabahtan gece geç vakta kadar devam etti ve 

,,w D muhakeme meraklı bir safhaya girpi 

ı İngilizlere göre 

Fransa 
Hitlere 
boyun 
eğdi 

,,;'; lııı uruşmaya bugün de devam ediliyor 
tev r~ are l SA t 'Q.di~"-' .A.- Bom mn <. kunmasını müteakip salon yine dolmuştu. Hu 

""q)ın· et tıı~h:ık ın . suçluları· polis tahkikatına ve hildi- celsede şahitlerin ifaderi, 
ı~ tıı 'dilecı.ıesıne bugiln senin seyrine ait evrak bu hadisenin üstündeki vu 

'41orı lllışth . .Muhake okundu. ~uçlular asabi gö zuhsuzluğu perde perde 
eerı\ hıncahınç dol· rünüyor vo l>azan itiraf e- aydınlatmakta idi. Abdü:-· 
tan: t elcilikler dr decek bir durum alıyorlar rahman adını bilmediği 
'~ııl nlllış simalar ve dı. Yaktın geç olmasınddn bi, ecnebi ile nasıl tanışh 
Çqtparla ~azeteciler dolayı celse öğleden sonra ğını anlatırken bunun eş· 
~ 0~8kta idi ya tecil edildi. kft.lini tarif eylemişti. Pav· 
ot~ l'Bk muhukeme Üğledt1n sonra saat 14 lof karşısına çıkarıhnca 
&J.i1~1•0 Rusçaya tercii te c" ise açıldığı zaman Sonu 2 incide 
Cfli'i ~ş olan evrakın p ----·-

1
-----------

,o~lll ,oruilofa veril~- ahalı ıg~ın o··nu··-
1 ~lcıtdU,dü~u anlaşıldı 

·~~~~!~!m:.~~~~ ne geçmek için 
ı~101 rnamile kavrı 

~~11disin:e b~uhake .n~ Yurtdaşlara birer iaşe kar-
ta~· · ır mildafı 

~katı~ etmesini iste· nesi verı"lecek 
qlJıırı u talep iddia -
l td·~rı itirazı üzerint! 
~ k ı llledi ve • arzu 

iiıı_ endis· 
~et b· ıne bir vekil 
~~\ı\ ıldiril<.Ji 

;.ı k
0!' Türk kanunla· 

ı. "nu· . ~tdtı . ısına verdiği 
~~ ıstifade ederek 
U\'ıye;. bulunacağını 
o!tJu~ ınaıbut bir a· 

~bi t u lıalde bir ser· 
~· e'lkif d.ld'ğ' . Unsa k e ı ı ını 

'~iltn . ef aletle tahli
"lesı · 
kerıd~1• ~eyahut Ru3 

!:k b' sını müdafaa 

~İlıi i;telı~kukçu geti 
~fatt ' dı. 
L ~erı t ~ tabli~·e ü•inin 
ııı:ıı· nıuınku " • -..ııtild ıı olmadı· 
~l'itıd' fakat Pavtof 
• ıı e ısrnr ett' H 

6\ıtof. '· a-
ı,.aliıa a, tevkif edil 
u rı n· . 
lılu".ı ~ ıçın Kayseri· 

'•er •ı"uı.r h· !)unu sordu 
tı.ı :.ınun . ' 
\r~l~u Vazıfeı;il~ il 
..,itlıa Cevabını verdi. 

ı \ııır ~fok söyliyecek 
Ilı • akat v · 
~l" deu· azgeçı-

lt:ıall 1
: Bundan son 

PtD~h·BüyUk Elçisi 
Q "'ın .k. 

~t tı. ~~ 1 ı mektubu 
~~ları 0!1 Papan bu 
~i aıı~da suikast ha· 

~ar atıyor ve lıom
>. Çalan ô . ı 'ttıı "ile: • an men 
;uı~~ni hıç?i~. yerde 
~Petıiıı bılaıriyor<lu. \ 

mektupları 

Ankara - Halk ve mil 
li müdafaa ihtiy&çlarını 

kolavca lemin edebilmek 
maksadiyle Ticaret Vekil 
leli tarafından teşkili dü 
şiinülen "Halk Birlikleri,, 
kurulnıasına .:ıit karama· 
meler koordinasyon heye 
tinin tasdikine arzolunmuş 
tur. 

Tevzi ofisi umum mü 
dürlüğü teşkilatı vazifele · 
rine ait kararnamelerle be 
rabcr bu mevzu..,ctrafında 
ki diğer faaliyetlere ait ka 
raı namelerin önümüzdeki 
hafta içinde talbıkine baş 
lanmış olacaktır. 

Bakkallar, kasaplar, o 
dun ve kömürcüler, mani 
futurocılar gibi, lıalkm muh 
taç olduğu yiyecek ve gi · 
yecek eşy~ıyı satan ve isti 
lakn arzeden tüccarlar ken 
di aralarında sermaye iştih 
raki olmadan yalnız forma 
liteye dayanan birlikler vü 
cude getirecekl~rdir. Tevzi 
ofisi umu!ll müdUrlilğünün 
büytik istihHlk merkezlerin 
de vücud~ getirecekleri ek 
mağazalarla brruber bu 
birliklerdi ile halka lf'zım 

1 

olan her türlü eşyanın tevzii 
mümktin olacaktır. 

Şehir ve kasab tlarda ku 
Sonu 2 incide 

-- - --~~~--~~--~----------~-· 

Ticaret Vekaleti zeytinyağı ve 
sabun fiatlarını tesbit etti 

Ekstra yağın kilosu toptan 101, çamaşır sa
bunu da 68 kuruş üzerinden satılacak 

Ankl'ra 15 A. A. yemeklik 89, yüzde beş 
Ticaret Vekfıletinden teb asidli sıra malı 85 ve yüz 
liğ edilmiştir: de 8 asidli sabunluk yağın 

Yemeklik ve sabunluk I kilosu da 82 buçuk kuruş 
tur. Hafine yağın kilosu 

zeytinyağlariyle sabu: 100, pırinya yağının kilo· 
nun azami toptan satış fi- su da 65 kuruştur. 
atları aşağıda !gösterilmiş Birinci nevi çamaşır 
lir. sabuuunun toptan fiatı 68 

Ekistra eksra zeytin ya kuruş olarak tesbit edil· 
ğmın kilosu 101, ekstra 97, miştir. 
birinci yemeklik 93, ikıuci P.:rakenQ.e sat şiar için 

Laval Alman
yanın her iste
diğini yapacak 
Fransada kısmi sefer
berlik bile ilao edilmiş 

Amerika Vişi-
deki elçisini 
geri çağırdı 
Vaşington 15 A.A. -

Vişide Lavalin işbaşına gel 
mesinin ilk aksülameli Vişi 
deki Amerikan elçisinin 
m e !n l .e k e t i n e 
davet • odilmesi olmuştur. 
Büyilk elçinin birda ha dö· 
ueceği şüpheli görülmek
tedir. 

Lonra 15 A.A.-Lond-
ra basınına göre, HiUer 
şimdi Fransız işçisinin da
ha büyük ölçüde Almanya 
ile işbirliği yapmasını iste 
yecektir. işgal altında ol· 
mayun Fransız toprakla
rıda göze görünmez bir şe· 
kilde işgal edilmiş gibidir. 

Fransız g e m ' i !erine 
gelince : k e s i n ma
hiyeti haiz tahmin 
lerde bulunulmamakla 'be
raber Lavalın Alman is· 
taklerine boyun eğerek Al 
manyaya elinden gelen 
yardımı yapacağı ve Frlln 
sız gemilerini de Almanya· 
nın eline bırakacağı eanıl· 
maktadır. 

Taymis gazetesinin Fran 
sız sınırındaki muhabiri, 
Fransız topraklarına bir 
lngiliz Amerikan çıkarma 
sı takdirinde Fransanın bil 
tün kuvvetile karşı koya 
cağını ve hatta bu ihtima 
le karşı Fransada kısmi 
seferberlik bile yapıldığını 
ihtiyatlı bir !lisanla bildir· 
mektedir. 
yüzde 5 toptancı ve yüzde 
10 da perakendeci karı 
eklenmek suretile Fiat 
1ürakabe .Komisyonların· 

ca bu esuslar dairesinde 
fıntlar teshil ve .iUln edile
cektir. 

Abone:şartları ı 

Dahilde ylllıDı 5 ılra 
Yabancı memleketler• 

8 llra 
lllnlarm her kellma

alnden !S kurut alımr. 
Ocret peşindir • 

OOnO geçen: sayıl•• 
10 kuru,tur 

Parti Müfetti. 
• • 

şımız 

Anakaradan döndü 
Bir müddetlenberi An· 

karada bulunan Parti Mü· 
fettişımiz Balıkesir Mi!busu 
Fııhrettin Tiridoğlu ~vvel· 
ki gün Ankaradan ls\cen· 
deruna dönmüştür. Hoş 
geldiler 

Ege adalarında 
Hazırlık nereye karşı? 

Ankıra 14 (Radyo ga· 
zatesi)-Son alınan huber· 
ler, mihverin Ege denizin 
deki adaJalarda geniş öl~ 
çilde hazırlık :yaptılılarını 
g~ çekleştirmekt~dir. Bu 
arada Pados ve Leros ada 
ları tahkim edilmiş, bura· 
larda Yeni üsler km·ulmuş 
tur. 

Mihvercilerin Kıbrısa, Su 
riye, Filistin veya Süvey· 
şe karşı bir akına hazır· 
landık \arı söylenmektedir. 
Bunula beraber bu adala
ra önemli ölçüde kuvvet 
toplandığı henüz belli de 
ğildir. Hu lıazırlıklann mü 
dafaa maksadile o'ması 
mümkündür. 

ilkbahar akını-
nı önlemek için 

Bern 15 A~A.- Ame· 
rikaıı Genel Kurmay baş
kanı Gent)ral Marşalin 
Londra ziyareti hakkında 
tefsirlerde bulunan siyasi 
mahfillere göre, Marşal 
Alma ıyaya karşı büyük 
ölçüde bir taal'fuza ~araf· 
tardır. Amerika şimdiden 3 
buçuk milyon askere ma
liktir. milttefikler şimdi 
batıdan Almanyaya hilcu· 
ma ~e<;melidirler. Busuret· 
le Almanların ilkbaharda 
yapacağı taarrı ıza Rusya 
karşı koya bilecektir.Şimdi 
batı bölgesinde Almanların 
22tümen askeri vardır. 

SON DAK1KA 

Londra Büyük 
Elçimiz 

Ruzveltin mümeçsi 
li ile görüştü 

Londra 16 A.A.- Ruz 
veltin şnhst mümessili Han 
ri J fopki ns burada temas 
hırına devam etmektedir. 

Ilanri Hopkins Türkiye 
nin Londra Büyük Elçisi 
Huuf Orbayla görüşmüştür. 
Mümessil, Amerikanın ki· 
ralanıa ve ödilny:verme işle 
rini tanzim ile meşgilldur 



t r 

Kozacılık 
.> 

şehl'imizde ekr 
mik önemi buluncın 
müstahsiller . için h::ıyırlı 
bir desteklik yapacak olan 
"Kozac11ık Kooperatifi,, ku 
rulrnuş ve s&yın valimiz 
~efık Hefik Soyerin dtğer 
li direktifleri ve aydını atı 
cı derneçlerile işe başlamış 
buluııuyor. ~Bu kurun~un 
kozac,lanmı::.a , bilhassa 
küçijk 

11
müstahsillere bü· 

yük faydalar getireceği 
ne şiipbe etmiyoruz. Başa 
rı ar diler müteşebbislerini 
kutlularız. 

* * * Muhit, immn ve istlhsal 
il1.erine tesir ettiğı gibi bu 
nun aksine olarak insan 
da maddi muhit ~üzerine 
geniş ölçüde aksi tesir 
yapabilecok bir kubiliydte 
dir. Ilk bckışta insanın 
bulunduğu dolayda esaslı 
değişiklikler yapall!ıyacağı 
sanılır, Fakat; insan bu 
lundukları dol.,ylara uy 
maktan ziyade o çevreyi 
kendisine uydurmaya ;rnils 
tait lıir yaradılış ve kabili 
yette bulunduğu olaylarla 
sabittir. 

* ıil 
* Birsosyetede ~zenginlik 

ve genligin ~·aradıcısı birinci 
kertede emek ise ikinci ba 
samağı da sermayedir.Çün 
kü sermaye insan oğlunun 
maddi hazinesinin bir bö 
lüğüdür. 

Gerçi tabiat bahsinde 
okuduğumuı gibi beşeriyet 
istihsal~ her şeyden önce 
emeğini tabiatin muddele· 
ri üzeriae tesir ettir!!l.ek 
sureti le başlamıştır, ilk 
insanların ellerile deşir· 
dikleri meyveler, kolayca 
elde ettikleri ·bayvanlarlu 
gt çindikleri herkesçe bili 
nen bir o:aydıı·. Fakat; o 
devre iı aaniyetin devrihay 
vanis:dir denilebilir. 

Hall>uki; atnl insanlık, 
zihnin, ~dimağın ink" c 

.. başl.uua~ından soııra 
muşlur. 

lşte inkişaftır ki; istih· 
sal<.le kullanılacak amil 
lcroeıı birr olan sermrycyi 
vhcude getirmektir. 

• * 
* lklisat kaidelerinde 

gtıliriıı art~ası iı;in, tevzin 
teıısik, teınerk~z prensiple 
ı i \aldır. iliz bumda burı 
lana incelemesile ugr aş· 
mak istemiyoruz. Yazımı· 
:zın arua('l Kooper . .üıfı,;ili · 
gin f aydularıııı belit tın ek· 
tir: 

Gelir kaynaklarının 
ten8ik ve tevzi,ninden son 
ı a tern<'rküz kaidelerine 
uyulmuş olınasl büyük sa 
nuyı . nemleketlerini do 
ğurduğu gibi toprak ürün 
}erinin güUnden güne ba-

Kooperatifi 1 Suikast suçluları Pahallıltk için 
kim rolünü de meydana 
koymu~tur. Bu da istihsal 
de iştirak ve ittihat fikrini 
doğurmuştur. 

* * * Ferdi teş~bbüslerin ya· 
ni istihsal ve idarenin bir 
şahıs üzerin le toplanması 

ip.idai bir şekildir. Bu 
günkü hayat şartlaJına 

uyrnıyan lıir sistem ola
rak kalmıştır. Gerçekten 
tek insanın gerek sanat, 
tic:ıret gerek ziraattaki ro 
lü tam randıman veremez 
ba:tan ferdi teşebbüslerin 

geniş mikyasta servet ver 
diği göze çarpal'sada bu 
tes.:ı.püfün bir olayıdır. Zen 
gin ve medeni memleket 
lerde iktisadt ve zirai ha 
kımiyetin iştirak ve ittihad 
ta bulunduğunu kesin ol 
rak görüyoruz. 

Zıraat !:.ındikals.ıı, zira 
at kooperatifleri, lkartel 
ler rnüstahsilerin ınuhtari 
yetine ri ..ıyet etmekle be 
raber, istihsali "olaylaştır 
dıklan gibi birçok fayda· 
lar lemin etmek için ya 
pılmış olan birer birliktir· 
\er. 

* * • 
Halayda yeni do 

ğan "kozacılık Kooperati· 
fi,,ni sevinçle ::_karşıiamak 
meml~ketimizin kozacılı,< 
hayatmda yaratacağı fay 
dalı inkilapl~rı görebilen 
herkes icin bir kıvançtır. 

Kooperatifin önemım 

anlıyobilmek için 'ı{Ok u· 
zı..klara gitmrğe lüzum yok 
tur. C•imlmriyetLeıı önce 
ki iktisadi. zirai, sınai ba 
yutırmzı hatırlamak bunun 
büyük'üğilnü belitmeğe ye 
tişir s .mırım . 

Kooperatifçilik Cürnhu 
yet idaremizin memleketi 
mizde kanunlaştırdığı bir 
eserdir. 

Uluönder "Atatürk,, 
devrinıinin me~\esini da 
ima el;ndo tutan, Büyük 
Milli ;il:!f "lnön iln,,den il· 
hanı alan Ciimburiyet hü 
kCımetinin yurdumuz eko· 
r.omisinin yUks .. lmesi işin 
de aJmış olduğu esaslı 
ıedbirler ve ortaya koy· 
duğ'u çok değerli eserler 
.: rasında ko<ıperatifçilik a-
1;,ln mda bilhassaköylünün, 
çiftçinin, bir kelin1e ile 
müstahsilin kalkıuma6ı yü 
riitünıleri olJuğunu mem· 
nuniyet v~ minnetdarlıkla 
görüyoruz. 

Kayıp ekmek karnesi 
Üç adet büyük ekm~k 

karnesini kaybettim. Yeni-

l 
sini alacnğ·ınıdan eskisinin 
hükmü yodur. 

Şiri ıce :nahnllesinden 
!jefika Durmaz 

Başı 1 incıde 
ecnebinin bu olduğunu 

söylemi~tir. 
Pavlof ise Abdürr<ıhma 

nı kesin olarak tanıma· 

dığını söylen ıiş ve lın 
adaınm kendisini belki rü· 
yasında gördüğünü ısrarla 
iddia eylemiştir. Fakat 
şahitlerden Bııyazitte tütün 
cüYusufun şehadetiPavlofu 
zor bir duruma sokmuştur. 
Yusuf bir gün diikkanımia 
Abdürralırnanla otururken 
r:Vıofun kendisinden tü· 1 
tün aldığını biraz sonra Ab 
dürral1manın Pavlofun ar 
kasından telfrşla gittiğiai · 

v-ı az ötede orta boylu 
bir kadınla beraber üçünün 
konuştuğunu söyledi. Fa· 
kat suçiu bunu da inkar 
t>tlİ. 

Pavlof sakin, Kornilof 
heyecanlı ve asabi, (Süley· 
man hiçbirşey ; anlamıyor· 
muş gibi sukin, Abdürrah~ 
man da sakin göriiniiyor, 
fakat zaman zaman gözle 
ri yaşararak sallanıyordu. 
Pavlof evrak arasındaki 

iki z.ıptın tahrif edilmiş 
olduğunu iddia tılti ve: id 
dia makamı da bu iftira 
yı nefretle kendisine red
detti. Hakim Püvlc·fa ken· 
dini m üdafan ederken söz 
terine dikkat etn·ı sini aksi 
takdirde hakkında takihat 
yapılacağını bildirdi. 
Vakit gecikmişti.Celse tek 

rar tatil edildi ve seat 18de 
üçüncü celse açLlarak şa
hitleriıı ifadeleri dinlenme 
den ö:ıce Povlı)f hadisede 
ilgili olmadığım ve bunun 
Türk- llus ırıünasebatını 
bozmnk içiıı yapılmış bir 
tertip olduğunu iddia etti. 
Şah tler dinlendi Şoför Fah 
ri hadiseden l.ıir dakika 
önce Um erle Kornilof u gör 
düğünü söyle li. Vakit çok 
gt>çrniş oldıığundan yarın 
sa&l 10 da tekrar başlan 
mak üzere celse tatil e 
dıldi. 

Neşrıyat l\liidürü 
Selim ÇEL~.;,-..ı K 

C. H. P.MatbaaRı Antaky.ı 

Baş! 1 incide 
rulacıık olan halk birlikle· 
ri kendi mmtakalaı ıııda 
ikamet e~rnekle olan kim
Sf lerin bir s;cil ni tutacak, 
tevzii Ia.1.ım gelen her tür 
lü eşyaya ait karneler lıu 
birlikler eli ile halka veri 
lccektir. Her vatandcışın 
nüfus hüviyet verakası gi· 
bi bir de iaşa varakası bu 
lurnıcaktır. 

Kôylerde heriürlü is· 
tihsal iş1eri ve bu madde 
l0riıı mübayaası tıakkında 
vazife görecek 10 lira ma 
aşlı birer ·'Subaşı,, mernu· 
riyeti ihdas edilecektir. Su 
brışı, bulm.duğu köyün &ıı 
çok istihsal yapan ve iti· 
b,ıı· sahibi h:imselorinden 
ta:ıyyün olunacaktır. 

Kurula ·ak olan bu ye· 
ni teşekktllleı· vasıtas\yle 
hayat palıahhğıııın i nüne 
geçeceğine mutlak nazari· 
le bakılmaktadır. 

İngilterenin sa
vaş masrafları 

Gittikçe adıyor 
Londra 15 A.A.- ln 

gi\iz maliye mızın ör1ümnz 
deki yıhn savaş :masrafla· 
rı için konulan 5 milyar 
Ingiliz lira~ından baş'rn 
ayrıca 4 buçuk rnilyadık 
yeni tahsisat istemiştir. Bu 
mt.ısraftan kısmen kapa· 
ıııak için vergilere ve bu 
arada bilh:ıssa içki, tütün, 
lüks eşya, ol::ığan üslü ek· 
lentiler yapılmış vergilere· 
de yeniden artlınlmıştır 

. vam Kamarası lıu 
izahatı l inledikten sonra 
vergilerin arttılması hak· 
kmdaki teklifi kabul eyle 
miştir. 

Suriye ve Filistinin 
müdafaası 

J ondra 15 A.A.- mih
ver tehlikesine karşı Su·-
riye, Filistin, Vt!. lı :.ıkın 
ı~üdafaas1 için tecrübe 
görmüş ltıgi)iz · kuvvetieri 
kullanılacak ve buralarda 
Polonya kuvwtlcri bulun 

ayacakhr. 

Mobilyecilik 
şirketinden Suphi Genç 

ayrılan Sup
hi Genç mo
bilyc evinde 
hertürlü mo
bilyeler en 
ucuz ve en 1 

iyi şekilde 
hazırlanarak. ı 
yapılır. 1 

Mobil ye 
yaptırmak is 
tiyen zevk 
sah' plerinin 
bu müessese 
ye nıüracaat
etmeleri ken 
di faydaları -
nadır. 

Mobilye Evi 

Marangoz çarşısı 


