
rMalzemesi. v_e billi~ sa y~lan_ itibarile teveccüh~ 
Qmuınıyı kazanan M.. Nezıh Albayrağı-:ı ,,_,,.. . 

SARAY LOKANTASINDA 
Öğleyin nefis tabldot (150) kuruştur . . 

Karaköy Bebek tramvay durağında Artı'n nam diğeri · 
Abdullah lokanta,sı yanmda No. 31 

PERŞEMB~ :,. 
T A N E V 1, l stanbul Ar>1<are CAd. No 102 5 K U R U Ş 

. 3 İlkkanun 1942 T~lgraf · TAN IST 243TO, :>4818 24319 % Sekizinci Yıl : 2619 

SUiKAST DAVASf 
Dünkü Celsede 

Von Papen'in 
Katibi şahitlik Etti 

Muhakeme • ·Gelmiyen Diğer Şahidin 
Çağırllması l~in Başka Güne Talik Edildi 

Darlan, İmparatoflak 
K onseyi 1 eşkil Etti 

1111'.W 1 H "eli • M.. bb. 1 • • M h k Ed·ı ve . Uzak Şark Sularında 
. ı ou on a ısesı use ıp erınan u a eme ı ecegı Vaşington, 2 (A.A.) - s Japon 

Söyleniyor v·ch H··ku"'m •• p • .. 1 taşrtı ve bir destroyer, Uzakşark • 1 y u e 1 arıse ..• aşınıyormuş • • ı sularında denizaltılarımız tara: 

Fransanın Eski Ankara Sefiri M. Massigli'de Tevkif Edildi ~an ha_ıın_ım_ışt_ır_. __ _ 

be~:~linb~r~~ı!}n -b~!~~ğ~~ ·:~:mı,,~~ ,.~"* ' ':~;~·· ,i, · .. · · · .~~'~,,'.,~'.n~··, 1 - ··· 2 -
göre Amiral Darlan şimal Fran~ 
sız Airikada bir imparatorluk 
konseyi kurmuş ve bu Fransız 
imparatorluğu menfaatlerinin ko
runmasını bu meclise vermiştir. 

Amiral Darlan kendisine dev. 
let reisi salahiyetleri verilmesini 
tstemektedir. 

Yeni meclis hükumet makine. 
Sinin esasını teşkil edecektir. 
Fransız Afrika.sının muhtelif kı
sımları umumi valileri tarafın
dan temsil edileceklerdir. 

Dakar meselesi 
Londra, 2 CA.A.) - Dakar'rn 

kullanılması ve müdafaası işi hak 
kında sorulan suallere cevap ve
ten Hariciye Nazın M. Eden A.. 
~ kamarasınd~ ın 

·. ··: 
, ~Devamı 

Devlet salahiyetleri ist.ediği bildirilen Amii'al Darlan: · s~n defa Toulon limanında 'filo ile beraber· 
intihar etmiş olan "~tlaıb~uıg'' zıihh$Ada; vakµ.le ,aptığJ bir teftiş esnasında 

Müttefik Kıtaların 
Sahil Yolunu 

Kestiği Söyleniyor 

italya'yı 
Sulha 

icbar İçin 
Teklif Edilecek 
Şartlar ilan 

Edileceğe Benziyor 
Nevyork, 2 (A.A.) - Nevyork 

Times gazetesi, Chuichill'i:İı ltal· 
ya'ya yaptığı sulh teklifi hak· 
kında neşrettiği bir yazıda diyor 
lti: 

"İtalyanlara, sulhu kabul et. 
tikleri takdirde hürriyete kavu
şacaklarını, aksi takdirde esaret 
içinde yaşıyacaklannı anlatabilir
sek., bugünkü şeflerinden belki 

· l;lfI' Devamı Sa. Z. Sü. 6 

DUNVASJı' <$lRl~CJ SAATJ 

V A C H E R O N 
VE 

C O NSTANTIN 
\CENTAS1: l!.mıoonu meydanı Arıon saat mağazası. Mağa 

'.amJZda son model ınj;<·e" heratın r.enı;n ,e~ıtleri vnrdn 

1 Günler Geçerken) 
KIZILAY YE EVKAF 

RE F t K 
HALI D 
KARAY 

Himmetile var olsun! Kızılay tarafından ku· 
rulan aşacakları, iki gündenberi yoksul

larla düşkünierin canlarına can katıyor; harp 
zamanı pahahlığı karşısında elleri böğürlerinde 
ve ırudeleri boş kalanlan ,sıcak yemeğe, daha 

_..., __ __, doğrusu hayata kavuşturmak suretile hem insan-
lık, hem vatanseverlik bakımından memlekete büyük hizmet
lerinden birini daha yapıyor. Onu sevinçle alkışlarız. Fakat bu 
münasebetle şunları da düşünmekten kendimizi alamayız: Uç 
harp senesinde, mHletin zararına keselerini, kasalarını tıka. 
busa dolduran, şimdi i,se adaletin vergi şeklinde kendini göste
rip karşılarına dikilmesinden yana yakıla arlanmıyarak sızlanan 
vurgunculardan kaç tanesi bir araya gelip de: "Halka çok ezi.. 
yet çektirdik. günahmuzın hiç değilse bir kısmını bağıŞI.atmak 
için bari başbaşa verelim, bir hayır cemiyeti kuralım, aşevleri 
açalım, bin zulme bedel bir de sevap edelim!" dedi? Hangileri
nin kaİ'l.ları, kızlan böyle bir cemiyetin kurulması için kocala
nnı ve babalannı hayıra teşvik etti ve o aşhanelerde çalışmak 
arzusunu gösterdi? Hiç biri! Tek bi:r kişi! Ya, acaba yine o gü
ruhtan Kızılaya bağış yapan var mıdır? Sanmıyorum; olsaydı 
i ·itirdik. Göriılüyor ki vurguncu denilen insanlık artığınin 
maşa ile tutulacak yeri yoktur ve vurguncuya senpati besliyen 
bir adam insafsız avcıya zevkle hizmet eden mahllıktan çok 
aşağılıktır. 

Düşündüğümüz daha mühim nokta da bu: Yeni aşevlerin· 
den birinin Laleli imarethanesinde açıldığını okuyunca insanın 
hatınna eski imarethaneler, halka bedava ekmek ve yemek ve
ren ·O . geniş teşkilat geliyor. Gelince de Türkiyenin en zengin. 
milyarlar sahibi bir idaresi olan Evkafın niçin daha iyi işler, 
dah~ çok işe yarar, geçmiş zamanın bayırlı göreneklerini mo
dern tarzda yeniden diriltir bir tesis haline sokulmamasına ke.. 
derleniyor Evkaf idaresi yurdumuzun hem imarını bakacak, 
hem bir hayır kurumu olarak sı!b.hatini koruyacak kuvvette, 
varlılili btr müessesedir. Türkiye, Evkaf idaresine büsbütün 
başka bir şekil, bir · hız vermek, baştanbaşa yenilik getirmek 
suretile ima" ve hayır işlerinde bir inkılap daha yapabilir. Hele 
o teşkilliı ba~ına. bildiğimiz, alıştığımız gibi bir amir değil de 
mesela - karınca kararınca - bizim bir Henry Kaiser'imiz, 
hani Amerikada günde üç gemiyi denize indiren adam zihniye
tinde bir vatandaşımız getirilebilir, Evkaf seferber edilirse yur· 
dumuzun harabeleri, dedelerden kalan servete layık olduğunu 
isbat eden oğulları, torunları elinde gül bahçesine dönebilir. Biz 
Evkafı yürütemiyoruz, zor bela ayakta tutuyoruz. 



'*I GELiNLiK Kız J 
No. 31 Yazan: K erime Na dir 

Neye karar verdiniz?. 

Tevfik Kut 
ihtifali 

.l ~ ,, 

'içki ve Tütün 
İstifçileri 

4üncü Verem 
Dispanseri 

, ..... DiKKAT:-, 
T arihl Binaları Hara
biyetten Kurtaralım 

Bir tanıdık tarafından görülüp kilü 
J·•le meydan verm~ek ic;in, Cüneyt'in 
köprüye kadar gelmek teklifini reddet 
h . Bo, bir tramvaya •tladı •c kıldı• 
rımın tisttinde kendiıif"j •ellmhyın 

genç hcyke-ltra~a. cönlünün bütün ıı
ade~; ve minntei ile salim •erdi, 
Tramvay ve vapur yolculu1ı::lannı na
aıl a:eçirdiiini bilmiyordu, kendisin i 
kö ... kün kapııında buldutu ıamın. 1a
tadıiı lihuti ilemden ııyrılarak, ha 
kilıati idrak etti: Ev halkını, bir çay. 
C.an dOnmi.ış cibi kayıtsız •e tabii ıö
rUnecf'kH. Buna ait sorulan sualler@ 
~şırmıdan cevapla_r vermeıi ve dalıın 
bulunmaması llıımdı. 

Feyzl hSlS ayni vaziyeti muhafaı:n 

ed!yor ve BeHnsı üzmek için nazlınr 
yordu: 

Öğretmenle r Merhu
mu Mezarında Andılar 

Merhum • [aari! Müdürü Tevfik 
Kut'un birinci ölüm yıldönümü mü
nase~tiyle dün öfieden sonra, Mer
kezefendideki meıart başında bir ih
tifal töreni yapılmt,trr. Törende, Be
lecliyf!' Reis Muavini Rifat Ye-nal, mu_ 
amellt mti.dürü Zühtü. maarif müdü
rü ~1'.uhsin Adil Binal, C,H. Partisi 
Fatih bölgesi mensupları, 1\faarif Ve
kA.leti umum müfctt!şlerlyle llk ted
risot milf•ttişleri. maarif mensupla
rı. birçok t~retmenler ve okul taJe_ 
be!liyle Tevfik Kut'un ailesi \'e dost
ları bulunmuılardrr. 

inhisarlar Kaçak Takibat Şubesi 
Üç G·ün İçinde Mühim ~Aiktarda 
Beyannamesiz İçki ve Tütün Yakaladı 

Dün Merasimle 
T emell~ri Atıldı 

Dün Vsküdarda Doğanctlarda ve
rem mUcadelc cemiyetinin dördüncü 
dispanseri törenle açılmışUr. Törende 
ba:zt genera1Ierle ÜskUdar Kaymaka
mı, Verem h1ücadelc Cemiyeti azası 

ve bir çok davetliler hazır bulunmuş 
tur. Temel atma töreninde sôz alan 
Tev[ik Sağlam ezcümle demiştir ki: 

Birçok kıymetti blnalırımız. Abl· 
del tr meyıntndı ıaydı~imız ca· 
mit ..-imiz, tUrbelerlmlz, mektep 
!er .nlz, çeımelerJmlz, ıebfllerl-

- Dur biraz.. Dinleneyim. Öyle 
mit vır ki hazin bir ihmale ma· 
ruz:durlır. Bu binalar ya yapılıı. 
laN bakımındın, ya yaptıranla· 

rtn phıaiyetı bakımlndın, yahut 

d• yapılıı makıatlırı bakımından 

tarlhf kıymeti 1ıalzdlrler. Bir çok 
ları yıptıranlar Mıdır yapanlarin 

yorııunum kil,. 

Sonra, ıenç kadının yüzünde ıon 
h..ıddt varan bir sabırsızlık fark~din• 

Cf', birden dotrulup oturdu, Seri bir 
lisanla: 

İçki fiyatlanna yaptlan son zam
lardan evvel İnhisarlar idaresine be
yanname vermiyen ve içki isUtc:i114i 
yapanlarla İnhiıı:arlar kacak takibat 
şub~i müdürlüA:ü şiddetle mli.cadele 
etmektt!dir. Son üc gün içinde yaka_ 
lanın bu istitçileri okuyucularım1za 

bildiriyoruz: 

paket ıdgara, Bursa sokattnda Mar
yanın dükkAnmda 125 litre içki, Kal
yoncukullukta Hidayet Çakırın dük
kAnında 26; İıador'un dilkkAnında 36 
litre i('ki, Calipdede caddesinde Ha
tın dükkinında 140 litre içki, Ahtr_ 
kapıda Nadide Ktralm dilkkfinrnda 75 
paket sigara, Akbryıkta Süleyman 
Tayanın dükkAnında 400 paket siga

ra, Divanyolunda Arit Yllmazın dük
k'-nında 16 litre içki, $1$lide Vasil 
GüzeloJlu'nun dükkAnmda 5 fıçt bira, 
~ ıi•e konyak, 10 şişe köpüklü earap, 
Balatta Nimelin dükk:lnında 70 şişe 
muhtelif içki bulunmuştur. 

"Sihhat VekAletinden aldığtmız ı tarihi va.11f, kiymet ve hatıralı· 
rını taıırlar. 

Ak$ımın alıca sölS"eleri düıen bah· 
çcyi süratll adımlarla ı:ec;:ti, Ardına 

k dar atık duran iç kapıdan ıirdi. 
~ofa ve merdivrnler karanlıktı. Hic;: 
~trafına bak1nmadan doiru odasının 

yolunu tuttu. 

Bastıir yeri ıOrmüyor, icine ııj'dı 
:ıma<lıtı eniin bir ıev:nç ve saadet 

("lrpıntııiyle savruk ve dikkatıiı Yil· 
'"Ordu. Od~sına ci rdiği zamao, ktndi 
" n i t~zlonrun üzerine attı . ve ceniş 
hiı nefes aldi. Endişe ve üzüntü için· 
dı: d.iiınık bıraktıılı e:iya,1, şimd!. 

- Yakında bir mektup yazarak bı • 
11111 tılip olacak 1 dedi, 

İtfn bu derece kıt'İ halline birden 
ia&namıyın Belkıı afa1Jımı1tı. Göz
lerini açarak: 

- P~kl ama, 111anet ~tiii kız ne 
olmuı? Diye- sordu. 

- Bu bir mısılmı1 !.. 
- Ne diyorsun Feyz1? 

- Eveti. Ben de ıathm ..• Dur sa• 
n1. her şeyi baıt2n anlatayım~ .. 

Feyıl, ııünün tafsili ını bütiln il'!• 

ınesi7Je •ermlye bqladı Konu,ur
ken ı:özleri parlıyor, yanıkları al al 
oluyordu Nesimen:n çirkin hareketin-

"tle~Ut pırıltılarla yanan cöılerine l!IC- den e!tf'fle bahsederken. Cüneydin fc- · 
v: mıi ve cüzcl a:örünüyor, uç sene da- tciraf hikiyeı;ni sevine; •e zevkle 
·-na nııohzun ve melUl seyrettiii tavan, nıkh·rli:vor: yüzünü kih cndiıeli bir i· 
or.a b:ıcka bir ıirinlik ve ferah ırze. Fc;de, kih mnut bir tcbcssilm kıpJ,. 
d ·yordu. yordu. 

1çindc saadetini haykırmak, aön
hıııdeki büyük bayramı herkese muJ
del em~'k isteii alevlenmekte idi, Mek
tubun celeceii ıün on1. çok uzak rö.. 
rU!",üyor, o zamana kad:ır bekliyemi
yecek, sabrı tükenecek sanıyordu. 

~ferd:venlerde bir ayak ıes.i duyul
du Gelen Belkı,dı. oda kapısını a~ 
:toı1, merak ic;:inde, aksamın cöl•eleı

r~It: lo,la1mı' odaya bakı1ordu. 
Butonu çevirerek elek:triii yaktı. 

1-leyecanh bir se,le: 
- Feyzi! ded; Geldin mi? Karar• 

1ıkta mı ottıruyorıun! .. Sonra yanına 
yıklaıtı. Gözleri iıtih(am dolu hııl• 

d•dı 

- Ne h•bcr?. çabuk ıöylcl. iyi mi?. 
Feyzi taıkın bir neşe ile cüldü: 
- Mükemmel!. Tahm:ntrnizden, 

tahayyillümUzden çok mükemmel! .. 
Belkıs müsterih bir tavırla ıeılon• 

'an ucuna ilf1mi1ti: 

- Anlat Allah aşkmı, di,.e- yalvar• 
dr, Öyle merale •e endiıe ile ıelmeni 
t·ckl~im ki ı. Saatlerim ne azaplı ve 
kasvetli geçti bilemezsfnt .. 

Feyzi yaLtı~r ~rden dofrulmak ı.

f ('miyor, mane•i 70rgunluiun rehav ır

t! içinde ıevıtek ve tembel duruyorda. 
Belkı onu sarsh. Sabınnılıktan ti• 

t:zlenerek: 
- Anlatsana! Dedi. Neler söylE'tli? 

Sustuiu zaman Belkısın cörleTİnde 
ı-cvinc t~ılrl~riyle beraber biru da er • 
d'.ıe farketti: 

( Devamı vıl") 

Faturasız Mal 
Alınıp Satılmıyaeak 

Ankara, 2 (TAN) - Ticare Ve
k3Ietinin bir karartna :öre, tacir sı
fatını haiz hııkikt ve hükmi {:thsiytt
lerin ticaret için faturıııu: mal ıatm 
ulmalar1 yaı:.ak edilecektir. Bu şu_ 
ıetle- satıcı !atı.ıra \'ttn1ek mecbur[· 
:'.\·etine tabi tutulduju ıibi, alıcı da 
Caturayı alınak ,.e muhafaza etmek: 
mecburiyetinde kaJacakttr. 

BUGUNKU PROGRA!\1 

7.JO Procrı"' 
7.J~ Ji""'•,til 
7 40 Ha1urlıır 
'~5 M(l•ılt lPI.) 

12 ıı Procrun 
12.JS Mtbilt iPL) 
12..4!' Jh~rler 
1J.OCI Tıirkültr 
111.10 T'roıunı 
ıl.llJ y,,,ı 

ıt.Clll Konu1ma 

19.1.5 Mılıilr (Pi.) 
l 9. lO Jhberlcr 
lf 4S Serbc•t 
ı• .55 $ırlı:ıl•r 
:20.15 R•d. ıı•etıt.i 
20.45 Mılırik fPI.) 
21.00 B•io •••t.i 
:2!.1$ M!ttik 
ll 4S Orlt~ıtr• 
22.30 llıbcrlıtr 
Zl.4.S Xıplnıt 

1 Gl':CE -G,LE.M H4BE.AlER 1 
M. Mussolininin Nutku 
~ Baştarafı 1 incide 

manım seçmi~tir. Bu muharebı>
cie zafer ancak mihver silabalrı
nın olacaktır. 

Merhumun mezarına f!'tanbul öi'
rf'tmtnlerin yardım cemiyetinin, C. 
H. Partisi Fatih kaza idare heyeti
nin, bazı oku1larfn vt do~tla1'ıntn ge
tirdikleri çelenkler konulduktan son_ 
ra. tlzimen bir dakika susulmu1tur. 
Bundan sonra Eminönü Maarif me
muru Adil Başkan. Te,·tik Kul'un 
memleket maari!ine yaptı~:ı hizmet· 
teri anlatmış, müteakıben de bir kız 
talebe okulu adına hazin bir hitabe 
iradetmiş ve törene son verilmlştir. 

TUtün gilmrüğündc Baki Arda ve 
KAmile alt dükkAnda 6000 paket muh 
teli! sigara, 76 ıiıe rakı, 40 k!lo çiQ 
kahve, 900 kutu kibrit, 40 kilo tuz. 
Galatada tütüncü Sürenin evinde 94 

şiş~ içki, 1178 paket ıigara, 1800 ku
tu kibrit, 882 kalem, muhtelif mani· 
fatura eşyası. Malı.mudiye t'addesinde 
Hamdi Kılıcın e\'inde 350 pAket si
ıara, Beşiktaşia Lazazaridinin dük
k~nında 300 paket tütün, 17 litre iç .. 
kj, İsmail Balcmtn dükk~nında 800 

Suçlular ka('akçılık ve P..'filH ko
runma mahkeınelerinr verilmi~tir, 

inhisarlar kaçak takibat şubesi 
müdürlüfü taklbata devam etmekte_ 
dir. 

Jimnastikçi FaikÖldü Bayramda Hususi Bir Tramvay Durakların 
Faik (Hoca) adiyle anılan memle

ketin en eski Jimnastik ve sPor öğ
retmeni dün vefat elmi,tir. Faik 
(Hoca) memlekette beden terbiyesi 
ve sporun ilk tohumlarını atmış ve 
ıerıc:Jije kar~ılıiı olmtyacak kadar 
taydalı olmuştur. 

Turnuva Y apdaeak da Yeni Değişiklik 

Son zamanlarda gözleri{lden muı:

tarip olan Faik (Hoca) ntn en büyük 
se"·inç \·e tesellisi bayramlarda k:en .. 
dini 7.iyarete gelen sporcuları kucak
ı .. maktı. Ptlerhumun tıl~bai olarak 
ttşkrranlar arasında Selim Sırn ve 
'Iazhar Kazanct &ibi değerli spor a-

damıarımrz vardır. 

Faik (Hoca) nm cena7:rsi buıtün 

öjleye dojru Kadıköyünde İnönü so
ltaij:tndakJ evinden kaldınlacaktır. 

1'-ferhuma Jönderilecek çelenkler Ka
dlk6y Halkevinde toplanacaktır. Ai_ 
lesine VP> bütiin Türk sporcularını 

baş sığhiı dileriz. 

Aytn on dokuzuna ra!lltlıyan kur

ban bayram1nda, Galatasarey, Beşik
tıs ve Fencrbahçe klüpleri ırasmdn 
husu t bir turnuva yapılması için gö
rüşmelere bqlanmıştır. 

Galata~aray1ılar liı maçlarına yine 
ttirmiyecekler. takat Fenerbahçe ve 
Beşiktaşla hu~u!<t ~rette mOmkUn 
oldutu kadar ka.rşıta,acaklardır. Üç 
ıtün sürmesi muhtemel olan bu tur_ 
nuvantn galibine bir kupa "·erile
cektir. 

Atletizm federoı.syonundan ıelen bit 
tamimde. bundJ.n böyle bölgenin ya
pacai!t bütün müsabakalara ırtrecek 
atletlerin lisanı alması ve- lisansı o1-
mıyanl3ırın m0.11bakaya . ~okulma.tn•

larr lilrnmu bild!ril••"ıtlr. 

Kar ikatür ist Ramizin 
Konferansı 

Bir Muhasebecinin İhtilas 
Ettiği Para 

Bu Pa.ar günü .. at 15.30 dı Ü•
kOdar Halkevi aalonanda karJkatüri~t 
Rami:z tıNelere GU1i1:roruıı:,, mevzulu 

Samatya Tilrk Hava Kurumu mu- bir konferans verecektir. 
hasebecisi Saadettin :f\.tete muhtelll 
tarihlerde muhlt>llf ve~ilelerJe Kuru
ma ait paralardan 25l8 lirayı ihtills 
l'derek zimmetine geçlrmlştir. 

Ma7.nun mahkemeye sevkedllml' 
v~ ücüncü sorgu h3kimi Kfımll Bo
ran tarafından sorgusu yapılarak: tev
ki! edilmi,tir. 

Darlan İmparatorluk 
Konseyi Teşkil Etti 
~ (Baştara fı 1 incide) 

kullanılması ve Fransız batı Af

:M:angala Düşen Bir 
Çocuk Öldü 

Beyojlunda oturan Rfzanın ye-eli 
yaşfndalti kız.ı Gülen dün manıal• 
dü11erek atır surette 1anmt1 ve kaldı
rıldığı çocuk h3stanesinde ölmüştür. 

Stali119rat 
Çevresinde 

1:tfr (Baştarafı 1 incide) 

Sovyet reBmi tebliği 
rika~ında başka kolaylıklar gös- Moskova. 2 (A.A.) - Sovyet ögle 
terilmesi için Cezair'de Birleşik 1 ek tebliği: Stalingrad çevre.ınde ltuv
Amerika makamlarile batı Fran- vetleriml• küçDk dılıman grupları 

tarafmdan yapılan taarruıları püs-
sız Afrikası yı.iksek komiseri a.. 
rasında müzakereler yapılmakta 
olduğunu söylemiştir. 

Yeni Fransız Ordusunu 
kuran amiral 

kürtmO~erdir, 
StalJnırad şimal baU.sında kılalart .. 

n11z Don nehri sol kıyısında ilerle
mişlerdir. Sovyct kuvvetleri ta.skm 
bir hareketle düşmanı bozguna uj:rat· 

mışlardJr. 

Tramvay duraklarmda yeni deği

şiklik yapılması kararlaştırılmışUr. 

Bu sabahtan itibaren bu duraklarda 
tramva:rlar yolcu altp, yolcu Jndire
ceklerdir. Tekrar tesis edilen ve kal
dırılan durrt>..lar şunlardır: 

Beyoğlunda. Garaj, Osmanbey. Ço• 
cuk ha~ııhanesinde tramvaylar dura_ 
caktrr. Hamamdaki durak kaldrrtl
mıştır, Yalnu: Çocuk hastahanesinde 
arnbalar saat 13 ten sonra durmıya
caklrr. Beşiktaı ~bekesinde Botaz
içi Kollej, De!terdarda tramvaylar 
yine duracak Şeref &tadlnda ise yal_ 
ntı. maıç ıünleri ve saatlerinde durak 
bulunacaktır. Abaray şebekesinde 
ise Etyemez. durağı Davutpaşaya nakl 
edilm~Ur. 

Bir Kadın Ekmek Kuponu 
Satarken Yakalandı 

Fatihte oturan Nevzat adtnda btr 
kadtnın, birçok klnıselere gQnlülı: ek
mek karnesi kuponu sattılı haber a
lınmııur. Yapılan. aramada kadmm 
Oıtilnde 91 adet karne bulunmuştur. 

Altın Fiatları 
Dan bir al in 3270 kuru,tan ve 

bir gram lttilçe 425 kuruıtıın satılmış 
tır. 

mühim olduğunu göstermektedir, Al
man başkomutanltğr buraya bOyilk 
taşıt uçakJarjyle takviye kıtaları ve 
silAh, malzeme göndermektedir, 

Buna rnukabil SovyeUcr de ılmal
den taarruza geçmiş olan ordulartn1 
yeni yeni Eüvari ve motörlü birlikler_ 
le takvi1e etmektedJr. 

Rjev ve Tropez kesiminde durum 
ne1.akeUni muhafaı:a etmektedir. Sov
'yet orduları Rjev - Nevel hattında 
Biyeli'den baska Deniz böla:e$inde de 
Alman milda!aasmda bir gedik açmt
ya muvatfak olmu:;tur, 

Moskovaya do&ru olan çıktnhdakl 

Alman mevzileri düne nazaran bu_ 
cün tehlikeli durum almrya ba1lamr~ 
ı:örünmektedir. Tehlikeli durumunda 
olan Rjev şehrinin henüı ıaptedil
memiş oJm:ısı AJmanların ne derece 
büyilk inatla döğüıtük1erini &ö"tcrir. 

l 00,000 liranın yarlsı ile bu di!'pan_ 
seri bir kaç ııy ic::inde inşa etmiş ola
cnA:ız. Bu mıntakanm halkt, bilhasııa 

okul talebesini muayene edecek, mil
oahodelerden sonra hasta olanları 

meccanen tedavi edecctiz, Şehrimiz

de normal olarak 20 di~panser l~znn 
dtr. Hiç olmaı;ı;a şlındilik 12 dispan
sere iht i yacımtz vardır. Faaliyetimi_ 
7.i durdurmadan bu gaye uğrunda ç:ı

lışat'ağn:,., 

Tevfik Sağlamın hu hilabC'Sinden 
~onra 4 Uncıi di!itpan5erln temel atmn 
töreni yapılmtştır. 

----o----
Lastik Lnstesi 

Diln öile Uzeri otomobil J:\5till a
lacakların listE>si ilA.n edllmi,tir. Tev 
7jata bu listeve ıöre bugün başlana
Cr"lktır. 

Orozdibak Müessesesinden 
İki Kişi Tevkif Edildi 

Ellerinde bulunan 37 -ıandıi:" ııı:c_ 

mici fenerini :satmıyan Orozdlbak de
mir kısmı şe!i Yuda ile tezg;1htar Ya
ni Milli korunma mahkemesince tev
k if roilmiıstir, 

------
Amerika Sefirinin Gelmesi 

Bekleniyor 
Ankara, 2 (TAN) - Amerika Se

(iri Stf'inhardt'm önümüzdeki gün ... 
lerde Ankar.--ıy~ ctlmesi bekleniyor 

Bir l\lakasçı Tren 
Kazasnıda Öldü 

Dün ~a-baha kar:ı·Pendikte bir tren 
kaz:a.st olmuş, tren, 1nakasçı Aliy" 
rarpmıotfr. Bacakları kesilen Ali, çok 
kan zayi ettijinden ölmüıtür. Üskü
dar müddeiumumisi İzzet, tahkikata 
ba,1 am ı~tır. 

~~~--o-----

Kaymakamlar Arasında 
Ank~rı. 2 (TAN) ~ıı:alazgirt 

kaymakamı Nttdet Şlrvana, Ayaş 

kıvmakamt Fazıl Akdağmaden, Hay· 
raboludan Baki Of'a. Sarıkamı~tan 
Sadettin Ünyeye, Fatsadan R::df Gür
pın;ıra. Bilnyandan A?mf Yilk~eko· 

vaya. Dadaydan Hilmi Kurayazıya ta_ 
yin edilmişlerdir. 

ltalya'yi Sulha 
icbar için 

l:lfj" Baştara(ı ı incide 
de kurtulmağa çalışacaklardır. 
Bu itibarla Italyanlara sulh şart
larının hiç olmazsa umumi çiz
gilerini bildirmekliğimiz lazım

dır. Onlara açık~a anlatmalıyız 

ki, derh~l sulh akdettikleri tak
dirde meml&ketlerile müttefik 
milletler arasında ticari mübade
leler yeniden başlıyacak ve ken
dilerine derhal yiyecek maddele
ri gönderilecektir." 

Avam Kamarasında 
KudU>.. 2 (Radyo, 21) - L.ondra_ 

dan bildirildii;inc göre, italyaya tek
li! edilecek sulh şartları hakkmdn 

Saltanat devrinin pek uzun aU· 
ren ihmali yüzUnden harap olan 
pek çoklarını CUmhurlyetln re
haktr eli kurtardt. Fakat kurtarı. 
hınlardan daha çoOu da ya bütçe 
darlığı yUxünden ve yahut da 

t metrQk blrakılmı§ olma11nd•n 

i
f dolayı esklılnden daha bUyUk bir 

altkısızlığa marur kaldı, Biz, # 

bunlar Uzerlne allka çekmeyi t 
ı dU,iJnUrken gözümüze daha hı· J 
t zln levhalar Jllıtl. 

ı Bu kabilden bir kiaım binaların $ 
kubbelarlnde, duvarlannda, ml· tı 
narelerlnde, ıerefelerlnde koca. $ 
mın kocaman ajtaçlar çıkıyor. 

Bu a6açlar bUyUdükçe k6klerl 
blnayt hırıp edlyo!", duvarları 

çatlat.yor, kubbeleri çökertiyor. 
Hi.111.ıa binanın canına okuyor, 

$ Bu lıl önlemek lçtn para ıarfına 

İ 
da IU:ıum yok. Bina dahilindeki 
lmım. müerzln, kayyum veıılre 

gibi hayrat hademeal binanın ı ... 
: çini oldulju gibi dlpnr da temiz· 
$ lemek vazlfeılyle mükellef tutu• 
j luraa it oluf" biter, Fakat böyle 
# bir kırar almak ve bu kararı f 
ı alJkadıır hayr111t hademesine teb. f 
• lfğ etmek IJ:zım_ # 

1.,,,.,,.,,, .............. .1 
Pivasa 
Vaziveti 

Dün piyasalarda canlı satışlar oL 
mamıştır. Yalntz kuru bakla 43, no
hut 62 - 63, çalt karışık fasulye çu

\!allı 61 - 62, dökme fa.şulye ~7 - 58, 
susaın 70 - 72, ayç-fçe~t :?fi - 30 ku

ruş araı;mda satıct bulmuşsa ~~ altcı 

bulamamıştır. 

Çiy Kahve Yok 
Son günlere kadar kahvecller ve 

tütüncülerde satılmakta olan çiğ kalı• 
ve bu dükkfintnrda bulunaıiıamaktn .. 
dır. Dün hiçbir tarafta kavnıtmamt, 
çekirdek kahve bulmak kabil ola
nıamı!3tir. 

Tunus ile Trablus 
Arasında 

l2ff" (Baştaralı l incide) 
Tunus ve Trablus arasında ir. 

tibatın kesildiği, son alınan ha· 
berlerden anlaşılmaktadır. 

I 11giliz resmi tebliği 
Kahire, 2 (A.A.) İngiliz 

kuvvetleri Elageila civarında 

düşmanla başarılı vuruşmalar 
yapmışlardır. Hava kuvvetleri :> 
düşman avcısı düşürmüşlerdir. 

Almmı reBmi tebliği 

Duçe, bundan sonra, harbi is_ 
tcyen ve bunun için bütün gay
retini esirgemtden .sadeden bir 
:nsan varsa onun da Amerikan 
Cumhurreisi Roosevelt olduğunu 
soylemiş ve Japonya'nın, bütün 
kazançları Birleşik Amerika'ya 
bırakmağı beklemeksizin faaliye
te geçmek zorunda bulunduğunu 
,.e bunun için kat'i dakikayı sec;
m iş olduğunu belirtmiştir. 

Harbin başındanberi ilk 30 ay za.r
rmda İtalyan n1üseU~h kuvvetlerinin 
kayıbı 4219 ölü ile 80,4.49 yaraltdan 
ibarettir. Esırlerın uyısı 215,~12 si 
ordudan, Jl,284 U bahriyeden ve 50932 
ı l hava kuvvetlerinden olmak üzere 
232,i78 dJr, Knyfpların kıpyekıln !'!a
yısı ise 33,713 tür, Bu n1üddel zar
fında İtalyan bahriye i 167, İtalyan 
hava kuvvet1e-ri t~e 1&3 harp ve ti_ 
caret gemisi batırmtştır. Muhakkak 
ohırak dilşUrülen tayyarelerin sayısı 

1800 dUr. Halen İtalyanın elinde bu
lunan e,:):rlertn sayıst 29 ıentT&l, 4,00'7 
subay ve 69,167 aı;kerden lbarettir. 

Mu~olinf, bundan sonra İngilizle
rin İt1tlyan t>slrler: n~ zulonı yaplık
larmı !öylemiş. artık dahilf ve ho.ıri

cl cephelerden deJil, bir tek cephe_ 
den bahl'ledilmek liztm geldiğini, ve 
İtalyan şehirıerinln tahliyrsl için ted
birler almma'lı:ta oldutunu bildirrnis
tir. 

Vichy, 2 (A.A.) - Fransız as
keri kuvvetlerini yeniden teşki

liıtlandırmağa memur olan Ami
ral Platon radyoda şimal Afrika 
ordusuna bir hitabede bulunarak 
nesredilen emirlerine itaatsizlik 
ederek mütecaviz Anglo-Sak!Oı!l
larla birleşen general ~ ~ubay
lann vatan haini olduklannı söy
lemiştir. 

Stalingrad cenup batısında kuvvet
lerimlr taarruz hareketlerine devam
la mtvzilerini ıağlamlaıtırmt,ıardır. 
35 blokhavz: ile müst.:lhken1 noktalar 
\'e 21 atı$ mevzii tahrip olunmuştur. 
Bir düşman piyade taburu yok edil_ 

mi~tir. 

Vahşiyane muharebeler 
MoskO\'a, 2 (A.A.) _ Alm;ınların yakmdil Avanl Kamara~ında 

rhill'e blr sual ac:tlacaktır. 
Staırn~rad böla:esinde şiddetle muka· 

Chur-

Berlin, 2 (A.A.) - "Resmi teb
liğ": Batı Sirenaik'te Alman av 
ve pike uçakları İngiliz kıt'aları
na hücum tderek düşmana ol
dukça ağır malzeme kayıpları 
verdirmiştir. 

İngiliz - Amerıkan kılalarmtn Şi_ 

rr.all Afrikaya çıkarılması işlne ı:e

lince, Duçe, bunun gerçekten tttl bir 
komedyadan ba ka bir şey olmadığı
n! ,.e ı:ünkü, çıkartma hareketinin 
Fnıın,ız askert makamlartnm mu\'a ... 
t~katiy14"' yapılmı, bulundu;unu ve 
bunun biıtün dünyaca malı.im oldu· 
t:,unu anlatmış, İn~ıhz1erin ,ımdiye 
kadilır kazandıkları yeıılne 3aferin El 
.,\le:r.ıeyn taarruzundan ~baret oldu
t:unu i!Ave: eylemiştir. 

Umumi. bir bilıUıço 
"f, Mussolini bundan . onra İtalyan 

eL-ıirlerinin bombalanma:ô'r mevzuuna 
temas ederek, ilk ,.e son defa olnıak 
01ere do1ı~an -::ayiaları tekıip mak:_ 
fiidiyle yaptlan tahribat ve telefat 
mlktan hak:klnda Um rakamları vt
receğ!ni bildirmıştir. MılAnoda 30 ev 
tamamiyle ha.rap olmutı, f 11 e\r kıs
rr.en tahrip edilmi$ ve 1973 ev hafit 
hasara ujramqtır. Torino'd:ı 161 ev 
tahrip cdilmiı. 374 ev .-.ığrr \'e 2195 ev 
ha!it hasara u~amıştrr, Savona'da 8 
ev yıkllmış, -t4 e-\' sğtr ve 973 ev ha
fit hasara ui::ramıştır. Cenova'd:ı 187 
e\' yıkılmış.. 1006 ev ağır ,.e 4569 ev 
hati.t hasara ugramışt1r. Cenova ova
siyle Cİ\'arlıı:rında 203 ev ytkılmtı', 
1049 ev ağıt ve 4869 ev ha!it ıu~arn 
uıramı~lrr. Tamamiy1e yık:ılıln evle_ 
r ;n harp devam etti ti müddetçe tek • 
rır yaptlmamalar1na kırar verUmlş
tır, Duşman ha\'a akınları 30 Son
tt:trin J042 tarihin~ lfadaır insanca 
kaytp olarak 1282 ölü \e 3332 yıra
lıy1' •t"hep nlmuıtur. 

Duce. f.E"M.ni yiik..•eltere:<, hiC'b:r ! ... 
tal:rılırun bu rakamlardan 1Üf'ht7e: 
t1, lCmt'ınl loe:tf":Mt>klf> hıtklı bulun
dutunu ilJ.ve cylern.i~tir 

Churchill'e cevap 
Du<;e, daha sonr11;, Churchill'in nut

kundan bah!ederek t'öyle demiştir: 

"Aksi sabit oluncıya kadar. İtalyan 
mHletinin İngiL1. mill~tinden veyahut 
Rus mılletinden daha az kuvvetli bir 
bUnyP.ye mahk bu1unduğun:ı Jnnn
maktan imtına e-dt!rim. 

Bf'nim Fran!'ayı arkadan hanc:trle_ 
dilim hakkında Churehıll'in iddiası

na ıt:ellnce, ttalyının har~ a:irmui 
tcı.rihl S Haziran olarak tesbit edil
mişti. Fakat Alman umuml kararg1-
hı, teknik ıWepler yüzünden müda
halenin 10 Ha:z.irana tehirini İtalyan 
başkumandanlı;mdan rica etti. Hiç 
kimtt, Fransaya karısr zaferin bu de .. 
rece süratle altnaca~mı . sanmıyordu. 
ltalya, Fran!ifzların Alp ordu!'una hü
cum etlitj 7.aman, gerek ordu ve ıe
rek Akdenlzde vukua ll"l!"<:'ek hnrptl" 
çok mtihim olan Fran,ız ha\-n kuv• 
\'f'tlf"ri ve donanm;:1~1 oldu~ı Jlbi du
ruyordu. Eğer ftalyn Franıııaya bu 
hançer dnrbesini vurmuş olsa dahi 
şunu dü,ünmek icap l"df"r kl Fransn, 
Gatltt' zamanmdan Mentana muhare_ 
besine kadar italY'J'l yüz defa ark.a
dan han('erlemiıhr. 

Churchill'ln b!\na karcı yaphgı 'ah
ıi tahkirlere gelinee. Churchi11'in bir 
di.lk Ailtı..;inden dojınA•n1a, benim i'e 
blr dfımircin.ın l'•lu nlmanıa raamen 
\cendirni Churthill'den ktya!' Ni.ill"
"l'llyt-eek d,recede yüks('k hİ:1!ediyo

rum ..• 

l\1erkf'z rE'phrsindt" ilf"ri hareketi
mi:ıı: de\•arn f'tmrktadtr .. Kuv\'C'tleri
miz birçok mes.klın miıha11eri 1.a:p
tetmislerdir. Vurusmslar sırasında 
takriben 500 Alman liUbay ve eri öl

Viclıy lıükümeti ele 
naklediliyor 

Parise dürülmüştür. 

vem' l"ln1ekte olnuılarrna r011(men, 
Sovyet kıtalart, dürt bu bölgede ve 
hatta 1\.1osko\•an ın şimal - batlsmda 
birçok mah~lleri elr ge('irmi1lerdir. 
Dü~man. yeniden 7000 k:şi kaybet
miştir. Slalingrad bölges!nde çember 
içinde k::ılmış olan Alm;ı,n kıtalanna 

er7.ak yeli lirmiye uğraşan 50 büyük 
Alınan taşıt uı;ağı, Sovyet kuvvetleri 
tarafından tahrip edilmi,tir. Baıltca 

cephelerdeki s:ıvas, gittikçe vahşiya_ 

ne blr şekil almaktadır. Bununla bf'· 
raber Sovyet kıtalart, fa!'tla!'öız suret-

Rjev - Viazma demiryolu üstilndf' 
ku\'vetıerin1iı. Alm:ınlar tıırafındtin 

Ankara, :ı (Radyo gazetesi) müstahkem bir mukavPı'T'lf't noktast 
Ortada dönen rivayetlere ıöre, Al- holine ,;l'lirilen bir köyil l11al et· 
mantar Laval'den de memnun dejil- mi~lerdir, 
dir. Paris radyoı-una cöre. Almanlar, 
Toulon h~dlı;esinden Wval'i mt::ıul 
tutmak.tadır. Sovyet radyosunun Vi
c-hy'd~n Londr;:ıy:ı ve T.ondradan Mo5_ 
kovaya verilen bir haberf' atfen ıı:öy

lendiiine göre. Hitler Toulon h:idi~e
!'İ sebeplerinın muh:ıkemesınl emret~ 

mişt:r, Bu mahkemt'! Riom muhakf'
ınesinl' benz'.ye~k, müsebbipler ce7.a_ 
landtrllacakhr. ~iüsebbiplerden bir 
kısmmm şimdiden te\•kit ve isticvap
larma da b::ıslanmt1ttr. 

AJ,..nan radyorunun dün verdiği 

haberlere göre, Vichy hükümehnio 
yakmda Pario:ıe ta'.'!lınacaı"tmı Londra 
radyol'IU h<ıber vennektedir. 

l\fusıı:olinl, İtalyan as'kninin şttaat 
ve knhran1anlıj:fndan hiç kimıı:enin 
şüphe edPmiyectlini iUıv~ etiikten 
sonra. Anglo-Sakı:.onlann Fo•izmden 
evvel ltaly~ya kar~ı dostluk hi leri 
taşıdfklart iddiasını enerjik bir suret
te reddetmi1. italyada yalnız ııfiz:el 
l'!anatlarta iştigal edilmesi lA:zrm l(el
diii ha.kkmdaki kanaatin yanlış oldu
tunu . İtalyan milleti hnk:kındA orta
ya atılan ~a~ria1ara rağmen tt~lvan .. 
lann hıtrbfn 1:1.nırt oldu~nu tama
mi~\e müdrik bulunduklarlnt iddia 
cdc-bllrcl'~ini sö:Tll"miş \·f' yt";rane he
delıııı.iı ···a1 •tm•ltllr., demi>\lr, 

Cephelerde soıı vaziyet 
Ank~ra, 2 (Radyo i'&zetesı) - 14 

te ilerlemekte ve Mo-;:kovanın imal :Un f."V\'el Stalingrad bölge~indf", Don 
. batııııında yarılmt ~ olan Alman hattı· kavS1ndr bütün .-ığtrhkh1rı.yle Alman-

Rumen kuv\'etleri üıerirıP" atılarak 

ı;eri geli~meler gö~t4"'rdiktt-n f'Onra, 
cephenin bu kt!'mındn bUyük başa_ 

rılar yaratmı~ olan milyonluk Sov
yet orduları, bir ha!tadanberi Mihver 
kıtalarıntn mukavemeti karşısmda 

duraklamıYa mecbur olmuşlardrr. Bu. 
ıun~U harekat, ufak öltildeki harr
keUere ınhlaar etmiştir. Yf'ni aUnan 
mesk\in nıahaller 8 - 10 gün evvel 
ahndıtı bildirilen yt"rlerin 5 - 8 ki
lomet~ ilerhıindtı bulunmaktadır. 

Stalingrad'dan cenuba doğru uı.a_ 

nnn Mih\•er mevzilerini yararak Kras 

nrn ı 6 mil ötesindel(i Alman ' · tilıktım-
lırını tahrip eiınrktrdirlt-r Slalin_ 
m-ad cef'lhtsinde Naziler. Sovyet or
dul11ırtn1n kendilerini ~ık1şt1rınakta 

oldukları iki kıskaç ara!fındaı dar ko
ridorda r!cat etmeklt!dirler, 

lngiliz Talebesi 

Londra Halk 

Evini Gezdi 
nod:ır demiryolunu kes:miye muvaf· Londra, 2 (A.A.) - YiJl" kadar İn
fak olnn cenup ordUl'IU burllları tah- giliz mektep talebesi dün Londra hal
kim etmekte ,.~ müdafaa durumun- kevine .ciderek ,.akın Sark işlerinde 
da bulunmaktadtr. Bunda başlıca 1- büyük bir ihtisası olan Sir Wyndbam 
mil Alman _ Rumen mukavemeti ve tarafından modem Türkiye hakktnda 
be-lir7n kar11 taarruzlar oldufuna verilen konferan~r dinlemişlerdir. 
$Üphe edilmemek ıerektir. Mekte-plilere bllha.ua modern TUrk 

.-..ıman1ar buralarda ııeniş ölçüde orduıu hakkında birkaç film gösteriL 
krtr$ı huırruza Airlşm!~ bulunuyorlar. miştir. 
nu taarruılarla nr fibi bir nrti('t>ye Kendl1erine Türkiyenin modern 
,.<ırtldttı hakkınd~ h~brr me,·cut de· dünysdııki mevkii hakkında nHılömat 
Q:il~c de, So\'yet ordu arının nıC'vxılf'

rlni tahkinı "tmlye ha lamış nlmrısı. 

ounun kendini his.:ietlirccek derecede 

\'ertlmt~Jr. Bundan ııı;onra 

\Pr halkevinin ıtillonlarfnı 

,.c kendilerine çay ikram 

meklf"pli
g«:>1.1nişlf'r, 

cdilrnfitir, 

6 Vilayette Mevcut 
Örfi idare 
i.t!:fr Baştarafı l incide 

kabul olunmuştur. 
Izmir Rıhtım Şirketi muvak

kat idaresinin llı l / 1932 - 15/3/ 
1934 tarihine kadar elan müd
dete ait hesabının tasvibine dair 
kanun layihası da kabul olun
duktan sonra İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü mütedavil sermayesi
nin 63 milyon liraya çıkarılması 
hakkındaki kanun layih~sı ve 
Devlet Dcmiryollan nakliyatın

daki ziyan ve hasarları tazmin 
suretine dair kanuna ek kanun 
layihasının birinci müzakereleri 
yapılmış ve meb'us seçimi hak
kındak i k~un layihası da Teş
kilatı Esasiye encümenine veril
miştir. 

Bugünkü içtimada Marmara iskelele 
rinin zeyil mukavelelerine taallük eden 
n:vnnı ~'luhascbat raporu cörüşülür• 

kı=n Nafia. Vekili Getıeral Ali Fuat 
Cebesoy ceniş izahat vermistir. Vekil 
İ1.ahatında 1940 senesinde Marmara.da 
müstacelen insaıt kararlaşan altı İ!• 

kelenin inşası sırasında malzeme dar .. 
hğt yüzünden kar~ıla1ılan vaziyeti ve 
bu yüıdP>n 733,200 liraya. Jnşııt ihale 
edilen iskelelerin bi1lhare 756 bin Ji· 
raya çılttıfınt ve mevcut me:vzuata 
a:öre hartlret 'dilerek Divanı Muhi'ae• 
J:><"hn bunu ''kaydı ihtlyatla'' tts«;il et
tiilnt anletmt!i v~ vaziyetin Vekiller 
Heyf"tince de sörtiıııülüp karara bağ" 

hınd1ğın1 izah ('derek MP'f'listen, r<ı• 

pordan "ihtiyat kaydı ile" kısmının 

Tunusta Alman - Italyan kuv
vetleri karşı hücuma geçerelt 
düşmanı birçok yerlerden çıkar
mışlardır. Birçok esir aluımıştır. 
Düşmanın paraşütçü kıt'aları im
ha edilmiştir. 9 düşman tanltı 
tahrip edilmiştir. Alman avcıları 
8 uçak düşürmüştür. 

TrabluBgarbe doğru 
Londra, 2 (A.A.J - Sekizinci 

ordu pek yakında General Rom.. 
mel'in Afrika seferi kuvvetlerine 
taarruz edecektir. General Mont. 
gomery, Elagey'la hatında mü
nasip bir cc-phe almak için ma
nevra yapmaktadır. General Ei. 
senhower ise Libya'da ve Şimali 
Afrikadaki kuV\i;ıtlere karşı müş
terek bir tarruza geçmek ıçın 
General Alexander ve Montgo-

1 

mery ile sıkı bir işbirliği yap
maktadır. Amerikan ve Fransız 
kıt'alarından mürekkep muhtelib 
bir kuvvetin Rommel'in Tunus 
ile muvasalasını kesmek için Ga. 
bes ile Sfaks arasındaki sahil yo
lunu kapadığı söylenmektedir. 

k:ddırılmasını ve raporun aynen k:a" 
bulünü istemiıtir, 

Bunu müteakip bütçe encilmen r~ 
isi İsmet Eker ve Refik lnce, Hasan 
Fehmi Ataç, Feridun Fikri Dü,ilnıet 
ıııöz almışlardır. Mev:znun j!hemmiyeti 
ve müataceliyeti v~ bugünkü fevkali• 
ıie ,,rtıır ve zaruretler icabı neticesi 
olarak, hükümetçe ittiha:ı olunan kar11ıı 
rın ml"Vıtt'ılna münhasır nlm.:ık Ü!'f"rc 
'kabulü h.tkkındaki trklif fkinci defa o• 
kunmu2 ve kabul ed!Imiştir 
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l\.dr,.ı ct .. ıııııtlrmek f25l kuru.tur 

f AŞE İŞLER• [lrfammızı Yükseltmeğe 
• .. • Çal.şırken Hissiyatt.an 

lhtısas Encumenı Kurulmah, Tecerrüt Etmek Lazım 
"Tepegöz 
Aradıijı 

Dev .. in 

l=I•M•l~I Daimi Encümene Mürakabe Her Fikir ve Sanat Eseri Y aratlldığı 
Andan itibaren Sahibinin Olmaktan 
Çakarak lnsanhgın Müşterek Mah Olur 

Yazan: ULUNAY 

Malı:lne medeııi1et1, temlşl baya• 
tında ortaya "Sinema artistle· 

ri,, namiyle yeni bir cins insan fasie 
lesi çıkardı. Hayatı, her bakı:ndan 
anlı bir du"ar ilinma benzeten altın 
arayıcıları bu mahl6katı ileriye ıüre 
mı.-lıı: için ne mümkünse yapıyorlar, 
Fennin akla ıelmlyen hiyle ve had'a• 
lan çok defa sanatla ılllı:aları olmı• 
yan ba yıldızl1r3 ''llihl" tlnvanlar 
vererek onlan az umanda :ı(;hretin 

ve servetin en eriıilmez zirvesine ka• 
dar yükseltiyor. Ondan ıonra birden· 
bire o yıldız sönüyor, o zaman i& 

$ark Cephesinde 
Yazan: M. ANTEN 

Kızılordunun takriben 2.500 lı:iloe 

metrellk cephenin muhtelif ke· 
Eimlcrindelı:i taarruzları afır fakat mu 
vaffakıyeUi bir ıurette devam etmeb 
tedir. 

Stalincradın garbinde bulunan 20 
tümenlik kuvvetin çember Jçine a1m• 
ması tamamlanmak üzeredir Gelen 
haberlere cöre, bu bölgede Al~nların 
l>lü ve esir olarak on be~ cün için· 
tle verdi(! kayıplar 150.000 olarak tahıo 
ınin olunmaktadır. Almanlar, irtibat• 
ları kesilmiı olan bu kuvvc:Uere bava 
Yolu ile yiyecek maddeleri göndermlye 
çalışmaktadırlar. 

Merkezde Alman müdafaa slıter 

minin esas istinat noktası olan Rjev'in 
ctrafmda hattl. dı~ mtıJıallclerinde 
kanlı muharebelerin cereyan ettiii ve 
bu şehrin tecrit edilmiı bir hale ceı. 
d fi haber veriliyor. Sovyetlerln ge· 
cen kılitllıd taarruzlanna mukavemet 
etmi~ olan Rjev'in bu seneki hücum
lara dayınamıyacafı tahmin olunmak. 
tadır 

Kı~ılorda, Rjev'in cenubunda Mor 
kova yolu \lzerinde bulunan Vlazma• 
Ya karşı da taarruza geçmiştir. 

Vellki • Luki istikametinde taarru· 
ta geçmlı olan baıka bir kol da Smo
lensk'i fimalden tehdit etmektedir. 

Alman kaynakları kızılordunun Le· 
ningrat bölcesinde, İlmen gölilniin ce• 
r.nbunda ve Voronej'de de taarruza 
C'cçtiklerlni bildirmektedirler. 

Bütün Alman ıazctelert Rusyadaki 
kıştan, sofuktan, kardan ve buzdan 
hahsetmektedl rler. 

İsveç gazeteleri, şark cephesinde Al· 
rnanların dır bir imtihan geçlrdir 
lerin yazmaktadırlar. 
Görünü:ıe göre. Sovyct genclkarma.. 

l'ı, büyük Alman kuvveUerlni Kafkas 
dağlarında ve Stalingrat önUnde imha 
ettikten ve yıprattıktan sonra seçen 
lı:ı!itan daha evvel ve birbiri arkasına 
ınuhtclif kesimlerde taarruza ceo;mek 
sureliyle Alman kuvvetlerinin bir lı:e
aımdc: toplanmalarını önlemektedir. 

Şimal Afrikada 
Cezalrdın ıclen bir habere ıöre A• 

mira! Darlan Mare:ııl Petaln namma 
ıima1i Afrika hüldimctinin başına ccç. 
rı:ı :ı ve Fransız imparatorluğa konıe· 
Ylnl lı:urmuıtur 

Bir Madrit t~lgrahna cöre de:: Cce 
tnirde Darlan, Nogub ve Boiuon • 
tasında, mültefik1crle i~blrllfi yapa· 
<:ak kuvveUi bir Fransız ordusunun 
teşkili için müzakereler yııpılmaktadır. 

Bir Londra telgrafı ise şu haberi 
vermektedir: ''Runstedt Hitlerin em• 
ri7le Fransada yeni nizam prensipleri• 
n cöre bir ordu te§kiline mcmar e· 
d imiştir. Siyasi temayülleri uygun 
&örülen Fransız subayları, Alman 
harp akadcmlleıinde staj görecekler 
ve nasyonal • sosyalizm prensiplerini 
öfreneceklerdlr. Bundan baıkı, müt• 
tefik1cre kartı sempati temayüllcriY" 
le tanınmıı olan subaylar ıcstapo mah 
kemelerine sevkcdileceklcrdlr.,, 

Eden dün Avam kamarasında, ei• 
tııali Afrikadaki askeri ve siyasi va• 
ti7ct ve Amiral Darlan ile yapılın an· 
lapnalar haklı:mda hülı:6metin ilk fır• 
ıatta Te &izli celsede izahat vereccii• 
n: söylemlıtir. 

Bütün Framanın iHalinden ve Aı
lnan askeri idarcai altına ıirmesinden 
aonra Fransu milletinin e1lı:islnden 
ciaha fazla m.ahruntlyctlcre ve ıstırap. 
lara katlanıcaiı 1Upheslzdir. Fakat yfıt 
ne ıiipheıizdlr ki ba harekl!t mür 
takil bir Fransa ve mii1ıtakil bir Fran• 
aız hütdimeti bulunduğıı efsanesini or• 
tt>.dan kalılırmıı, Almanyanın Fransa 
hakkındaki niyetlerini ortaya k0Jma1. 
bütün Fransızları birlc15Urmlı ve A· 
rilca Fransız imparatorlufunu müttc• 
fikler cephesinde harbe ıolmm1tur. 

Ba suretle, ııuraba ve mücadele i• 
tinde kurulan Fransız: blrlifinin bir 
takım ıüııi veyahut siyasi cndiıelcrle 
bozulması hiç JllphesiJ: müşterek da• 
"l"anın muvaffakıycti bakımından affc• 
dilmez bir hata olatalı:tır. 

Amiral Darlanm bir 11Qrprla teıkil 
eden hareketinin General De Gaullc'de 
tıüphe ve endlıe uyandınnasr cayet 
tabii olmakla beraber, müttefiklerin ıi. 
tnali Afrlkada kolaylıkla ycrleımcle· 
rini mümkün kılan Amiral Dadanın 
l'ardtmrnr iki aenclilı: mazisi ve slyast 
temayülleri dolayısiyle, ltııbul etmemt. 
leri de mümkün delildi. Churchlll'.fn 
General De Gaulle'iin hazırladıft nut• 
ku söylemesine mani olması da yine 
ayni realist politikaYa unun ıörihr 
rnektedir. 

Darlan ve iş başında balunmaı °" 
lan bütün Fransızlar, hareketlerinin 
hesabım ancak, hürriyet ve fetlJdllf. 
ne tekrar kavıı.J&cak olan P'ransr~ mi1• 
lctine vercceldcrdir Bu zaman ıclin· 
ccye kadar, rnilşterek da..-anın muvaf 
bkiyetinl kolaylaştıracak her kuvvet· 
t n, her insandan, mazisine bakılmak· 
llızın •tabit nıütcyakkı:ı: bulunutarıık• 
l&tifadc edilmesi llıım ve .zaruridir. 

Ve icra Salahiyeti Verilmeli 
Günlük Fiyat T emevvüçlerini Takip Etmek için 
Vilayetler Arasında Koordinasyon Tesis Etmek Lazımdır 

C ehrimiz: piyasalarında umumi 
Y bir durgunluk var.. Piyasalar 

her merkezin i.ktısadi cepheleridir. 
Ba cephelerde aülı:iinet bulunması 
ya1nız ilı:tısadi bir hareketsizlik değil 
ayni zamanda iı bölümünün azalma• 
sr demektir ki; bunun neticesi zarar. 
l! olabilir. Bu dargunluiun sebepleri 
olmamak kabil deilldir. 

Birinci sebep: i1cili vatandaşlann 
seve seve vttmiye hazırlandıkları 

varlık vergisinin kendilerine isabet 
edecek miJı:darlann malum olamama
sıdır Elinde nakdi bulunanlar her 
ihtl~le karşı • paralarını ellerinden 
çıkarmıya veya mal satın almı11 ceo 
saret edcmi70rlar. Ellerinde malı bu· 
lunanlar ise mallarını talepsiz ve i .. 
tekıiz bir piyasaya arzederek kıymet 
!erinin düşmcaJni muvafık ıörmü· 

yorlar. Bu itlbula plnsalarda ahı 
·ırerlıler normal samanlırınkinden 

daha gevıek blr durum almış bulu• 
nuyor. 

İkinci sebep, Anadoludan ıelmesi 
beklenilen malların henüz piyanmr 
zı doyuracak milı:darda gelmcmiı bu. 
lunmasıdır. Günde bir iki vqonluk 
yiyecek maddesinin Haydarpaıaya 
cetirilmiı olması piyasalarımızda 

hiç bir tesir tevlit etmer. Bu mik
darlar olsa olsa bir kaç perakendeci· 
nin d!ikkinındaki eksikleri tamam
hyab!lir. 
U çüncü sebep de; Perakendecilerin 

yi.ikaek fiatlarlı tophyarak dükklnla 
nna depo ettikleri malları tamamen 
ellerinden °Çıkarmadıkc;;a 1enl fiyat· 
lırla mal mübayaa etmemeleridir Bu 
halde, bakkal dükklnlanndan toptan 
fiyatı az çok diişmüş olan malları 

yeni •e ucuz fiyatlarla baklııallardan 
temin etmenin lmklnı olaml'Jacafmı 
tabii cörmek lizım celir. 

Piyasalarımızdaki en son durumun 
bu üç mühim sebep dolayısiyle da• 
ha bir müddet ge-vıeklifini muhafaza 
etmeel de pek tabiidir. Varlık vcrıi· 
sini bir vatan borcu hattl milli bir 

r-YAZAN:-, 
1 LGtfi Arif Kenber j 
karıılamıyacak kadar dar kadrolu 
mlirakabe te~Jı:illtı ile bugünkü a• 
normal haldeki plyasalan kontrol ve 
mürnkabe hakikaten güçtür. Mür1 . 

kabcnin devamlı olabilmesi için Ti• 
car et V elı:illifinln belediyelere nr. 
dım etmesi ve hiç olmazsa belediye. 
lere icraat için tam aalllriyetler ver. 
mesi zaruridir. 

** p iyasa deyip ı~yellm.., M• 
deni bir insanın her ihtiyac; 

madde-si am ayn birer piyasa tevlit 
etmi,tir. Topla lfnenln bile piyasası 
vardır. Büttin bu {htlyaç maddelerini 
bir tarafa bırakalım da, yalnız yiye• 
cek maddelerini cöz önüne alalım. 
Bu maddelerin her birinin istihsal 
merkezinden itibaren piyasamıza ge 
linccye kadar deiiıcn fiyatları kar
~ııında fstihllk merkezi olan bir pi.. 
yasada fiyat tesbiti hiç bir vakit isa· 
betli olamaz. Çünkü istihsal merke
ı:inden ist.ihllk merkezltı.e kadar tJoo 

zanan bu yolun üzerinde: müteaddit 
k1r istasyonları vardır. Ba kir ir• 
tasyonları ;ıehrimize daima pahalıya 
mal olan maddeleri sevkeder durur• 
lır. Eier iıtihııal ve isllhllk merkez. 
l.eri arasında iktısadi te$riki mcsd 
veya Jı:oordinasy011 kurulmaz ve bU. 
tün mc:vrudatm eskiıi ılbi ıönderil
mesinc c!e-ram edilirse cclcn- malla· 
nn azam! kil' hadlerini n bu kir 
hadlerinin tatbik edilip edihnedifini 
kontrol .,. mürak.ıbe etmek imlı:Sn· 
sız olur. 

Netice ib'"bari)'1e de pf7ualar mG
rakabcsiz kalabll!rler. Ticaret Vekil• 
lifi bu ıekli fnccliyerek vilbctler a• 
rasmda bir koordinasyon teminine 
muvaffak otursa en önemli bir mev-

zuu zorluktan kurtannı, olar. 
Koordinasyon esaamdı her mahal.. 

it piyasanın blltün alış veriş temeV'"' 
vüçlcrf gilnil ıününc istihllk merh7• 
!erine bildirileceği için ba merkez
lerin zahire ve ticaret boraalarında 
veya borsaya dahil olmıyan madde· 
!erin piyasa yerlerinde, selen fiyat
lann ilanı suretiyle her maddenin 
ilrtıaadt durumunu allkıhlıra 1'ildirw 
mtk ve ona röre de azami klrlannı 
tesblt etmek kabildir. Bu usulün en 
büyük fa7dalanndan biri de, halkı 

plyaaa hareketlerin! takibe alı,tırmalı: 
Te müıtehliiin ahı veriılnl de 7&vaş 
nvaı intizama sokmaktır. .. "' 

lııtanbul beledi7eslnin yeni bir 
maaftrılik ile laıe itlerinin ida• 

resJne baılıyaeafınr haber aldık Ba 
teşebblla ~k yerindedir. taıe ijlc:ri, 
bilhassa tehrimiz için en hayati bir 
meV%Udur. Yeni muavinlik tcıkili ile 
beraber bcledi1e tlrtısat mildürlüğü. 
nü bütün kadroıf7le .,. hattl bu kac!· 
royu cenileterelr yeni.den iate, mü
rakabe marettiı 'Ye kontrolörlerini 
de ilave ederek hepsini birden yeni 
muavinliiin idaresine tevdi ettikten 
başka ayrıca bir (fiyat iıtikrH he
yeti) tqkil etmelidir. Ba he7ete mü. 
tehauıs zevat ıetirllmefidir. Daimi 
f'ncümen bu işleri yapmıya nkit bu• 
labi!iyorsa yeni bir he7ete lüzum 
yoktur. 

Beledbenln karalardaki teşkilltı 

zayıftır. MCTCut bu teıkilltm da ırc. 

nlılctilmcsi imklnlarmr aramak lf• 
zımdır Şehrim.izin her kazası Ana• 
doluda· bir tehir merlr.eki kadar vüsat 
ve: hallı: kesafetini haTidir. Her ka• 
zanın ayrıca huuılyetlui de vardır. 
Bunlarm ekserisi tam manasiyle 
müstehlik: merkezler olduiu için bu• 
ralarda mllralcabe •e kontrollara da· 
ha geniı ölçüde ihtiyaç b&1ıl olmak" 
tadır 

nzife tellkki eden vatandaılar, bu-,
nun bir an evvel ilanını ve 'bu su• ~ı•••••Bu gece swıt 21 den itibaren ••••••11ııı. 
retle iktisadi hareketlerin dt' bir an tr ' 
evvel baıJlamasmr can ve ıtönülden 

ve samimi olarak İ•temckted1rlcr. 

** acJediyc, iCÇcn haftaki yazımızın 
bir kaç mevz:uunu inceliyerck 

tedbirler almış ve sekerlemecilcrin 
7üksck fi1atla sattıkları bazı maınu· 
litın fiyatlarmda mühim nisbette ten.. 
z:ilit yaptırtmııt.ır. Belediyenin yük 
sek alikasını takdirle kar3ılanz, Bir 
oehrln belcdiye5i, o ıehirde yaşayan 

halkın her bakımdan öz babası de
mektir. Belediye, bir ailenin içtimai 
yaıayışma cöre büyfitülmüı, ıeniş.. 

letilmiı ve her türlü aile konforunu 
cami olan :ıeklidir. Bu telakkiye hür .. 
metkir olanlardır ki. belediyeciliii 
bir aile işi olarak tcl1kki ederler ve 
o suretle ba camia işi başarırlar. 

Demokrat memleketlerin belediye.. 
leri halk menıfiini en ıeniı ölçüde 
koruyan halk teşekküllerldir, yani 
belediye demek, halk demektir Bu 
itibarla halk belediye ilerinin ~ kuv 
Tetli mllzahiridir. Beledi1elcrin bu 
miizahereti temin edcbilmclcrl itin 
halkın menafaiini her icraatında ön 
pllnda bulu.ndurmuı lhımıelir. 
Bunda muvaffak olan bir ~lcdiye, 
her ilinde kolı1hkla başarı temin e· 
de bilir. 
Schrimiz.ln belediyeye taalluk ed~n. 

işlerinde halkımızdan geniı yırdım

lar temlnl için de b11 esaslara itina 
etmek lhrmdır. Ha11ı:tn ia,esiııe ait 
mevzular üzerinde belediye daimi 
encOmenlnin daha tok faıl vazifeler 
ifa etmesi icap eder Daimt mcü· 
mene, iııcnin llivtn~n ıonra fiyat 
mürakabe komisyonunun vazifeleri 
devredilmiıtir: Fakat devredilen bu 
vazifelerin yalnız me111l17et kısmıdır. 
İcraat sallhiyeti bcledi1e ikttsat mU. 
diirlüiünde bırakılmıştır. Halbuki 
iktıaat müdürlilill ancak encümeni· 
nin karar ve direktifleri ile hareket 
etmelidir. Daimi encümen mütchas 
aıslardan mfitetekkll olunca 'ft1'cceği 
karar ve direktiflerin rnanaıı dl, ıü
mulii de o nisbette vacibülittibı olar. 

' 

SOF 1 A 

Si.nemasında Yunanistan'ın 

en güzel sesi, Tangolar 

Kraliçesi 

VEMBO 
Hisli, heyecanlı, şarl.."llı bir a§k l7e macera Romanıdır: 

KOCANA İNANMA 
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Pazarlıkla 64800 kilo pırasa ve 64800 kilo lahana almacaktır. Bir 
kfio lahanaya 20 kuruş, bir kilo "pırasaya 20 kurus tahmin edilml:ıtir. 

Tcmlnntt 3888 liracıtr. İhalesi 4/12/942 günü saat 14 de Saltpazarmda M. 
M. V. Blr No. lu satm alma Ko. da yapılacaktır. Şartnameııl her sün 
lSğleden evvel Ko. dn g6rillebllir, Talip olanlarm muanen vakitte Ko. 
na milracaatları. (296 - 1803) -13 ton mıh- eti saUn almacaktır. Bil' ldloauna 120 lrunıı fiyat tah-
min ecülmı.,tir. Teminatı 2340 llradır. Şartnamesi her gfin öğleden evvel 
Ko. da görillilr. İhalesi '7/l2Jg42 ınnıı saat 1!5 de Sabpaz:armda M. M. 
V. Bir No. 1u satm alma Ko. da yapılacaktır. Talip olanların temfnat
lariyle birlikte muayyen vakitte Ko. na m!iracaatlarl. (298 - 1805) --Beher kilosuna 33 kuruş fiyat tahmin edilen 40000 kilo kunı solan 
pazarlıkla 4/12/942 günü saat 15 de satın alınacaktır. Katı teminatı 1980 
Jiradrr. Şartnamesi her gOn komisyonda glirülebilir. İsteklilerin belll gün 
Te santte Salt paznrında M. M. V. 1 No. lu Sa. Al. Kom. ıelmelerl. 

(302 - 1807) 
~ 

'.A"$ağıda cin~ ''e miktarlarlylc tahmin l)edeTierf ya~h sebreler 5 12 
942 gOnQ saat 10 da pıuarıntla M. M. V. bir numaralı satın alma k~i&~ 
7onunda talibine ihale edilecektir. Hepsln1n tcmlnah 9775 liradır. Sart
namf'.si her sün koml570nda görülebilir. 

Talip olanlarm muayyen vakitte komisyona mtıraeaatıar!. 
Miktarı \'luhammen fiyat. CIN&f 

90.000 Kilo 20 Kuru' Ispanak 
60.000 n 19 n Lahana 
76,000 • 22 • Pınaa 

22,000 " 31 ,. Havuç 
14,000 .. 37 .. Kereviz: 
22,000 .. 85 .. Karnabahar 
22.000 Dcmrl 1,:S " Maydanoz 

(311 - 11114) 
.ıww 

Bir kıınn eserleri 
Türk~e çev• 

rnen, Franuz edipte· 
rlnclen Andr~ Gid, 
Jeni 11esll okuyucuJa. 
nnca en çok tanılan 

r- YAZAN:-"\ 

1 
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CAFER SENO 1 

makta devam edece
giz.. Zira buna mcc• 
bu ruz: 

•e o nisbette yanlı:ı anlaııan bir mu• 
harrirdlr. 

Lüzumsuz bir ha .. 
ıasiyete kapılarak bu 
nun aksi bir hareketin 

neticesinde ziyanlı çıkacak her halde 
Avrupalılar değildir. 

Bu muharririn ıöhretlne ibik edebi 
bir kıymeti olup olmadıiını burada 
tetkik edecek deiiliz .• Yalnız bu mu
harririn Türkler aleyhindeki bir e
seri dolayıslyle Celilettln Ezine'nin 
yııznuı oldufu bir makalede ileri ıU. 
rillen buı mütalealır var ki Türk 
lriiltlir hayatma yapacatı tesir itibarl
ı ... iizerinde durmak faydaaız olmıya. 
caktır. 

Dünyanın blrinci sınıf edcbt ıöhr 
lerinden birini teşkil eden Hintli ı 
"Tagor" un milli mücadeleyi ta 
eden senelerde Balkan memleketler 
ıle yaptıiı bir ııeyah~U ıimdi hatı 

et• 
adaml4n yeni bir sitlre kC1fedJyorlar 
ve daima takdir edecek bir put arayan 
insanlıia ·daha dofrusu !nsanhğın 
milyonlarına aslan plyını kendileri 
almalı: ıartlyloo arzediyorlır. Beıeri

yetin zaafından istifade eden b11 nevi 
zamaneye uygun vurcuncular, hüviycr 
lerlni ve pllnlarını saklamıya da l!i
ıum görmllyorlar: Gazetelerde Adeta 
bir borsa muamelesi rfbl filin veya 
falan ıırtiıtln artık itibarı dtlştliğün
den, filin "mctöranım" arafından ye
ni bulunan on yedi 1a1mda filanın 
birdenbire en y{iksek raibete nail ol• 
dufundan ac;ıkça bahsediliyor ve bU. 
tün dünYa da bunlarla beraber doian 
yıldıza ''cici!,, sönen yıldın "Ö, ka· 
k:a !."' diyor. 

alr 
kip 
in.. 
rlr-

vorum. 
ce 
11 

Hemen bütün Balkan memlck«:tl 
rinde o mllleUer hakkında teveccüh 
dolu güzel sözler söyllyen sairi 
:nimi bir alaka ile beklediğimiz ha 
o. bilakis vapurla tstanbaldan g~ 
lı:en ıehre çıkmak lüzumunu bile h 
setmemiş, hattS. kendisiyle görUım 
lsteyen muharrirleri bile kabul etm 
yccek derecede Türklere antipati• 

sa• 
Jde 

Herhangi bir eserinde bizden bahst. 
den, beynelmilel bir muharrir, bir sa· 
nı.tlrlr .bu, hattl bir dlhi bile olsa• 
eler lıizi tenkit et.mlı. bizi metheden 
bir lisan 1ı:allanmamıı ise onun diler 
bütün saheac:rlerine karıı mi!U curur, 
m1lll izzeti nefis namına, Tilrk kül· 
tlir huduUanru kapamalı: iıteyen bu 
müalealarda aait, temiz, milli bir duy• 
gunua bariz: nişanelerini görmekle be
raber, kabul etmek liı:ım gelir Jd bu 
fikirlerde fazla mütassıp bir düıiin· 

cenin yersiz ithamı vardır. 

er"' 
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göstermiştir. 
si· 
i• 

Buna rağmen, hakkımızdaki his 
yatma zerre kadar ehemmiyet verm 
,.erek: onun bütün cihan:ıiimul es 
)erini Tilrk 1-JiltilrUniin iııtifadesın 
arll'etmektc tc:reddllt etmedik .. , 

er. Bir· Avrupa caıetesi açamıyoruz: ki 
içinde bu yeni cins insan fasilesinin 
bin türlü dedikodulu vakalırına rast• 
lamıyahm. 

e 

( • Gld'c veya onun gı."bilcre gelinct', 
ğcı haklı olarak söhretlerlne liyik b 
kıymet ifade edlyorlarsa, lüzumsuz b 
izrcti nefis Jraygısiyle, diğer eserler 
den Tilrk irfanını mahrum etmclı: !c; 
makul hic; bir sebep cörmüyoruz. 

Bir kaç mlsal zilcrcdi7orum: Lily 
Damlta, kocası Errol Plynn'den bo,an• 
mıı, çünkll vazifesini bilmiyen bu ıevç 
daima yatları ile meşıul oluyor, onu 
ihmal cd!yormuı. Errol Flynn bütün 
haksızlıiı üstüne aldığı fçin karısına 

her aY bin bet yüz dolar vermcJi ta· 
ahhüt etmiı. Bu, miihim bir paradır: 
fakat bu cins lnaan fasilesi için hiç 
ehemmiyeti yoktıı.r, çlinkü Errol Flynn 
insanlardan aenede yiiz ıeben bin doe 
lar çekiyor, bunun yirmi binini bir 
kadına vermiş ne çıkar? Tiyatro sa• 
natktrları arasında "DJvine" 7anl 
"il&ht,, Unvanına bir tek artist hak 
kazanabilmişti: Madam Bartct. S~ıı
klr bu lllı:aba nan olabilmek için en 
güç •e en ince piyesleri sahnede ıee 
nclerce büyük bir kudretle temsil ey• 
lemiıü. 

Eğer, böyle husumet telkinleri al• 
tında garbin, medeniyet eserlerini key 
rt bir tasnife tabi tutacak olarsak er 
radan kültür namına alacak bir ıey 
bulamıyacairmızdan korkmak liıım 
gelir •.• 

Mümkündür ki Andre Gid, pek 
de lYi bir niyetle olmıyarak, blr lt1• 
tabında aleyhimizde yazmıı olsun .. 
Bu, nihayet onun oahsi bir görüşü, 

hRtti terbiye ve nezaket kaidelerine 
a$8n AY&'lllZca bir harck~l telikki e
dilir. Falı:ıt bu, onun diğer bütün e· 
serlerlne kırıı boykot yapmamızı ia 
cap ettinneı:. 

Türk mütercimleri bu edibin hemen 
bütün eserlerini Tiltkçeye çevirdikleri 
halde "lncidcnces'' ı hiç kale almama• 
lariyle, bu meselede Türklerce takip. 
edilecek yolun ne olduğunu pek gü• 
ıcl göstemıi,lcrdir. Filhakika, yapı• 

focak en kibar ve dürüst hareket de 
bundan baıka tilrlil olamazdı. 

İtiraf etmeliyiz ki, düne kadar pek 
az iatimıılarla, Avrupada Türk aleyh. 
t1rlığt umumi bir vlkıadır. 

Avrupalılar nc;in böyl!dir? Bu ay
rıca tetkik edllC'Cek bir meseledir. 
Bunda kısmen tarihi hadiselerin, düne 
!radar mensup olduğumuz şarklı mu• 
hitin ve onan tevlit <?ttiii geri vazi• 
yetin, din ayrılıiının, cehaletin miip· 
hem tesirleri vardır. Bunun ncUcesl 
olarak orada aleyhimizde bulunmamı$, 
Türk dostu diplomat, muharrir. tarihçi 
ilim pek azdır. 

. L ikin bunda garbin hatası kadar 
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7.ira, her fikir ve sanat eseri yar 
tıldığı andan itibaren sahibinin olma 
tan çıkarak bütün lnsanlılrn ruüıter 
malı olur Ve müessir ortadan ailinl 

... 
k 

ek 
r. 

. 
Osman il Bankası 
Umumi heyet içtimaı 

Komite raporu llc 31 İlkkfınun 
1941 tarihinde nihayet bulan sen e 

bosabatına ittilA hasıl etmek ve 
mumi komiteden çıkan lızalarm y 

rlne diğerlerini intihap eylemek üz 
re hissedarlar senellk umumi heyet 
n!n 23 ilkkAnun 1942 tarihine müsa 
dif Çarşamba gOnll saat on ikl otu 

u. 
e-
e-
ı-

-
:z. 
d da Londra'da (E. C. 2) Old Broa 

Street'te Wlnchestcr House'da jçtlm a 

e edeceği Statünlln 29 uncu maddesl.n 
tev!ıknn mm olunur. 

i-Statuniln 27. ncl maddesi muc 
blncc Umum! Heyet en a~ağı otu z 

r-hisse ıııenedine malik olan his3eda 
lardan milrekkep olduğundan hisse 

darlar iı;Umaa l~Urak edebilmek 
çln hisse seneUerlni içtima jçln te 

-
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'· 
bit edilen tarihten lAakal on gOn ev 
\•el Dankanin İstanbuldaki merkez 
ne veya Bankanın hariçteki me.rke 
veya şubelerinden her:hangl birln 

(Londradn E. C. 2, 26 Throgınorto 
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Strcct'e) tcvdl etmelidirler. 

bizim de kabahatimiz yok mu• 
dar'? Medcni1et tıemlne kendimizi ta• Musiki Merokldarın 1 
nıtmak, sevdirmek için hiç bir hare· 
kette bulunmadık.. Muz!r propaıandh SeYindirecek Bir ~lüjde 
!arın aleyhimizde haıtl ettiii yanlış ve Avrupanm en me:ıhur Kuatuor'u 
saçma kanaatleri tashih edecek bir olıın ve Fr. Cshnfer, G. Olowson, E . 
faaliyetimiz görU!meml,tir. Bekledik Kessingcr ve A, Mililer 

i lci bütün teşebbüs Avrupadan gelsin! namındaki büyük ve dchak!ır muslk 

martine"!, ckzotik zevkli Pierre Loti'yi DA S S C H LE S İS C HE 
ı:akat, her zaman Türk dostu bir La· ı ü tndlnrınd:ın mürekkep 

nereden bulalım? · S TR E 1 C 11 Q U A R T 1': T T 
Ancak cilmhuriyettcnbcr! bn lüzumu tarafından pek yakında Ankara v 

hi11ederek bu "yolda tc:ıcbbüslerde bu- İstanbul halkına emsalsiz musiki zl 
e 

-
lunuyorur.. vııfetleri dinleteccklcrdir. 

Ne yapalrm7 Avrupalılar aleyhimlz• 
de bulunmuılar diye, biz: medeniyet 1 H T 1 R A 
ttemine sırtımızı çevirecelı:. onlarla 

ILANI 
darıtın duraeak değiliz ya i 

Garpteld Tilrk ale7btarlıiı bu me
d~nlyeti benimsemek hususundaki ça· 
tısmalarımızda e)mdiye kadar bizi vr. 
lumuıdan ata kovmamıştır. Sim~-.. 
ııonra da fazlı allkadar etmemelidir 
Biz, orada ilim, teknik. fikir, sanat; gü 

"Sınat Küuli tahammQrlerln fda 
resi 1çin usul ve tertibat,, hakkmd 
allnmıı olan l 7 /5/940 gün ve 287 
sayılı ihtJra beratı bu defa mevki 
fiile konmak Uzere ahere devrOferağ 
\'eya knr edileceğinden talip olanla_ 
nn Galntada İktisat hantnda Rober 

-
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t 
r.rllfk namını ne bulduksa aldık ve al· Fcrrl'ye müracaatları ilim olunur. 

Kütahya Belediyesinden 
1 - Kütahyada elektrik santralı için 100 beyglrllk takatinde ka1.an

aız bir buhar maklnesl paz.arhkla satın alınacağı ilan edilmiş ve 25/11/ 
942 tarlhlnde yaptlan ihalede talip zuhur etmemiş olduğundan ihale on 
gün milddetle temdit edilmiştir. 

2 - Bu işe alt fennt şnrtnııme her glln belediye dairesinde görüle
cell gibi, istlyenlcre de gönderilir. 

3 - İhılo 4/12/942 Cuma gllnü saat 15 de Kütahya belediye encll
rnenlnde yapılacaktır. 

4 - Teminatı muvakkatc nkr;esl teklif sahlplerlnln verecekleri fL 
yatlar yüzde ye.dl buçuk ntıbetinde teminatlarını pazarlık &aatlnden bir 
~aat evvel encllmene tevdi edilmiş bulunacaktır. 

5 - Belediye ihaleyi yapmakta serbest olup talibin ihalenin ade-
mi icrası dahilinde blr hak iddiasında bulunamaılar. (1922) 

Sinema &.lemi de derhal blSyle bir 
Unvan icat ederek onu Greta Garbo· 
ya tevcih elti. ''Madam Bartet" Un
vanını sonuna kadar muhafara eyledi: 
fakat ıon gelen gazetelerden &ğtenl• 
voruz ki Garbo fena halde gözden 
dü5müş O kadar ki 6dcta b!ItUn HoJ· 
yvood'da ıfaroz ed.ilmiı. '1llht Gar• 1 

1 

bo,. kendinden evvel ayni aöhrc:t zir• 
vesine c;;ıbrıldıkları halde ~imdi kimi 
'maklyajcılık", Ji!mj kapıcılık, kimi 
de tüvalet. bekc;!liii yapanlardan ib
ret aldıysa ünvana filtn metelik veı
mcz, memlckeü olqn İııveçe döner ve 
artık ''beıert' bir ıelı:lld°e ya5ar. 

Bir de Cirace MQ<>re var 1d yine si• 
nema lleminin rcklimcılarr sesinin 
güzclliflni ıöyliye 11öyl!ye bltircmt 
yorlar. Ona "TenMssee" bülbülii d;. 
yorlar: hatti bir çoia onu "Jeanny 
Lind'' den, Mdba'dan, Adcl!na Patti• 

en üstün ıörüyorlar. 1938 de Parise 
eldiği zaman Fransızlar bu reklam 

mahsuliinün ıesindcn bir ıey anlamr 
orlar, Fakat ne denlr7 Bir artistin 

kadar çok para kazanması fdn eJ. 
ette bir fevkalidcliğf olacak, bugiln 
tı artist de ııuya düşmüı. İşin pribi 
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Grace Moore'un ıözdcn düpneıine 

1 cbep cenubi Amcrikada tagannt eh 
mck için imzaladı~ zengin bir Jıron· 
urat olmu~ Cenubi Amerikalılar. 
Qriıliler k;dar mlisamalıakSr otmıı• 
ıklarr için bir sanatklrm fazla parıı 

lmasrnı ıınata alt bir mczi1et ıfhi 
e!S.kki edememlıler 

t 
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d 
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Sinema tam manaslyle teper&z b' 
evin adam aramasını remzediyo 
asıcle ytirUycn bu senbo1 aıattılf· 
ine tesadüf edeni gBnnek içln blr· 

enbire yakalıyor, tl tepesine kad 
ükseltlyor ve onan aradıiı adım <' 
adıihnı görGncc oradan fırlatıp ;ıt 
or. Bunun icin yıldızların düşmclt 
üksclmcterinden daha ıUratıl oluyo 
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İdmancılar üstadı: Galatasaray 11-

csi sabık ilmnastlk muallimi muh
remi Bay Faik Üstün idman ve!at 
tmlştir. Cenaıcsl bugtln Kadıköyiln

te 
e 
de f nönil sokafında 24 numarah fka

etgtıhtndan kaldn11arak Osmanağa 

miinde 6ğle namazını mQteakıp 

naze nanınzı kılmdıktan sonra Ka
eaahmet mezarhğtnda aile kabris
nmdeki lstlra.hatglhtna terk edile. 

m 
ca 
ce 
ra 
ta 
c ektir. Kendilerini seven biltfuı spor

lar ve tanıyan ahbaplannın aon 
Urmetlerlnl ifa etmelerin! rica ede-

eu 
h 
rl z. Allul 
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ASCI 
.;» .;» ARANIYOR -

Eicr daimi encümen hicrinin çok 
luiu dolayısl7le ba cibi me-vzular Ü• 

zerinde d11rabilecek kadar vakit bu· 
1amıyorn; o ı:aman bilhassa bu it• 
!eri idare etmek ıçin mütehassıslar. 

dan mUrekkep ikinci bir encümen tts 
kili Hrarfdir. Bugünkü duruma na• 

· zarın ne mtifettlalef ne de mtiralchı
lcr amumt murakabe iılerini mevaıt 
talimatname hükümlerine ~re hıık
lriy)e ifa edemezler Çıinkü kadroları 

riar ve o niııbctle. işlerin mahiyeti 
geniıı ve mUte-addittir. 

30 ton yofurt ttatm almacaktır. Bir kilosuna 15 Jrunıt fiyat tahmin 
edilmiştir, Teminatı 1950 liradır. İhalesi 4112/942 ~nil saat 15 de Sa
ltpazarmda M. M. V. Bir No. lu satın alına Ko. da pa,.Rrhkla yaptla• 
eakbr. Talip olanların Ko. na milracaaUan. (325 - 1964) 

il lira Qerelle bir 8$r;! hlmıete almacaktrr. tstektn~rfn Karlal Mal
t.pesinde askeri posta 4950 komutanlığtna müracaat etmeleri. 

0837-1908 1 
Beyoğlu Yern Askerlik Şubesinden 
Yıi, P. Tğm. M. S:ıtih o;:lu Arslan İstanbul 230 (4990~) hı ilenen 

Normal zamanın bile ihtiy.:ıçlnrını ~ubcmize müracaatı. (1838 - 1907) 

ISTANBUL iKiNCi iFLAS MEMURLuauNDAN: 
Milfils Altın Yıldız mensucat Türk Anonim Şirketinin tahkiki dil.. 

yun işi biterek idarece tanzim kılman stm cetveli daireye bırakllmıştır. 
AlaC'aklılarm ikinci 1opl:ınma i~·in 26/12/942 CUmartc l saat 11 de dai-
reye ıelmeleri il.An olunur, (7222) 

c 

Şehir Tlyatroau Komedi Kıemı 

20,30 da (ASRiLEŞEN BABA) 
umıırtesl - Pazar günlerl 15,30 da 

Matine 
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TALAT, E N V E R, C E M A L PAŞAL AR 
Sina Ç01ünde Türk Ordusu) :Müellifi muallim Fuat Gücüyener tarafından neşredilen büyük tarihçi Ziya Şakıir'in bu çolt mühim ve çok şayanı dikkat olan eserinin mevcudu bitmek'. 

üzeredir. Fiatı: 150 kuruştur. Satış Merkezi: (Anadolu Türk Kitap Deposu) Yeri! İstanbul - Adliye kapısı karşısında Meydancık hanında 

SUİKAST DAVASI 
klfr (Baştarafı 1 incide) 1 miş ola'bileceğini söyledi. 

Madam Roza, anlatmağa baş.. Saal grraSI Kornilofa ıcelnıişti_ 
ladr: - Şahide bir tek sual soracağım, 

"24 Şubat günü :saat 10 da se- dtdi Von Papen'den Hariciye Veke• 
farethaneye gitmek üzere evim- Jeti . v~s~asi~le ~h~:n bir mektupta 
den çıktım. Hemen gördüm ki, d~ ıkıncı .• ~ır ınfılakrn olacağından 
V p ı ref"k d 1 · şuphe ettıgı yazılmaktadır Madam da 

on apen e 1 ası a ev erın~ ayni şeyi tekrarlıyor. Ac~ba bundan 
den çıkmışlar. Onlar da benı maksat nedir? Ve acaba bu ikinci in• 
gôrdiiler ve yürüyüp yürüme- filak İstanbuldaki Perapalas otelinde 
mek için bir tereddüt devresi ge- olan sebepten mi vukaa gelmemiştir?,, 
cirdiler. Ben sefarethaneye doğ- Kemal Bora, tekrar sö:ır alarak bu 
ru ilerledim... onlar da takriben sualin sorulmamasını istedi ve mah
clli metre arkamdan beni takip keme de sualin sordurulmaması hak. 
ediyorlardı. ltalyan sefarethane- kında karar verdi, 

lm. t' K l Bunun üzerine Kornilof şunları SÖY" 
sının onıme ge ış un. ~pa ı ledi: 

bulunan orta kapının önünde i- - Şahit ifadesini vermiye başlama:ı
dim. Arkamda şiddetli bir infL dan evvel aramızda husumet olmad·· 
lak oldu. Bir saniye sonra geriye ğına dair yemin etmiştir. Vakıa ara• 
bakınca Von Papenle refikasını mrzda hiç bir şey geçmemiştir. Yal· 
ayakta, sallanır ,mütereddit, ve nu milletlerimiz birbirleriyle h:.ı.rbet• 
henüz yerden kalkmışa benzer mektedider Aramızda milletçe bir 

husumet va·r. Binaenaleyh şahidin ye-o 
bir halde gördüm. Sclarethane-

mini ve sözleri ne dereceye kadar 
ye doğru yürümeğe başladılar. doğrudur, bunu soruyorum.,, 
Caddeyi geçerek sefir ve refika- Reis, bu sualin mahkemeye tevcih 
sına doğru koştum. Maksadım edilemiyeceğini söylemesi üzerine a
ihtiyaçları varsa onlara yardnn vukat Şakir Ziya, ıahide bazı sualler 
etmekti .Sefirle refikasının tak- sordurmak istedi ise de mahkeme reisi 
riben 30 metre gerisinden .bir bu suallerin cevaplarım daha evvel 
duman sütunu yükseliyordu. Her şahidin verdiğini bildirdi. 
ikisi de toz toprak içindeydiler. Bundan sonra Pavlof tekrar söz aldı: 
Sefir: - Kemal Bora bununla ikinci defa 

olarak şahitten evvel ifade veriyor. 
"Ba bana atılmış bir bomba- Şahit Yusuf'a da yaptığı gibi, bugün 

dır." dedi ve ilave etti "benım madama sorduğumuz ikinci infilak 
kulağım gibi sizin kulağınız da meselesinıe dair sualimize kendisi c,. 
kapalı mı?" zevcesi de "Bu bor:ı- vap vermek suretiyle Madama ııkıl 
ba bizim içindi" dedi "Allah bizi öğretmiştir. Bu hal usule uygun de-ı 
iyi himaye etti" ben ikinci bir ğilclir. Aynca kendisine bazı sualler 
mfiliı.kın daha vukubulacağI his- soracairm.,. 

zd r b Kemal Bora, Pavlofun sözlerine şu 
sindeydim. Bu yü en se ıre u mukabeled~ bulundu: 
tehlikeli mıntakadan uzaklaşma-
sını rica ettim. Bu sırada gözü
me şehirden gelen bir taksi iliş
ti Sefir, taksi şoförüne bağıra
rak polis çağırm.asıru söyıedi. 
Ayni zamanda şehirden yukarı
ya doğru birbirile alakası olnu
yan iki insan gelmekte idi. Sefir 
"polis" diye bağırınca bu iki in
san Kavaklıdereye doğru koşma-

- Pavlofun bıı ifadesine karşı sus• 
mak en beliğ bir cevap olurdu. Fakat 
madem ki yüksek heyetiniz bizim mi'• 
taleamızı sormu§lardır, cevap ver~ 
lim. 

Biz şahitleri telkin altında bulun· 
durmayız. Onlar bildiklerini söylerler. 
Deminki müdahalemiz bu sualin sor• 
durulmaması yolunda idi. Memuriye
yetimiz Pavlofu.n söylediklerini yap
maktan münezzehtir. Memleketimizde 

ya başladılar." onun söylediği şeyler olmaz ve olmı-
Reis burada Rozanm sözünü kesti. y;.cakur. İddia makamı, hakikabn ay• 

Tercümana: 
"'- Koşan insanları görse tanrr mI, 

acaba bumar Fransa aefarethanesioe 
gitmişler mi?., 

Madam Ron cevap verdi: 

dınlatılmaııına c;alışrr, ayrıca maznun .. 
lara sual sormıya salahiyeti de yolr 
tur_ 

Mahkeme heyeti, Pavlofun sual sor 
duramıyacağını bildirdi ve ikinci sabit 
Kostantin çağmldı. Sabit gelmemişti, 
Pavlof tekrar söz aldı: 

- Kemal Bora bana isnadlarda br• 
luT\du. Bu hususta yazılı istidam var; 
dedi. 

Daha genç ve 
daha sevimli 
görünebilec-ağinizin 

Kat·i DELİLi 

BUGÜN bu 
TECRÜBEYi 

Pudracılıkda şayanı 
hayret son bir keşif.. 
ipekli bir elekten 
geçirilen en ince Yapınız. 
bir pudra ile lcarıştınlmış cildi 
güzelleştiren, ona güzel bir cazibe 
ve yeni bir hayat veren bir 
unsur ... Donuk ve çirkin bir cildi, 
tençligin tab ıi renlclerile süsler. 
Bundan maada, pudra iki miali 
fazla müddet sabit kalır. Bu kıy· 
metli unsur (Krema köpü~u ) na· 
mı altında beratı istihsal edilmiş 
ve yalnız T okalon pudrasında 
bulunmaktadır .. 

CİDDEN MUHİM BİR TEKLİF 
Yüzünüzün bir tarafına krema 

köpüğü sşyesinde istihzar edilen 
T okalon pudrasını ve diğer tara· 
fına her hangi bir pudrayı ıürü
niiz. Şayet "Krema köpüklü pud 
ra " ile pudralanmış taraf di2'erin· 
den daha güzel daha taze ve daha 
cazip rörünaıezse Tok.alon pudra· 
sına verdiğinit para iade oluna· 
caktır. 

T o kalon pudrasının Pariste 
-;ok fazla rağbet bulan 8 yen: 
·ngi var<!ır. 

s AA T 
Mağazalan 
lıtanbul; EmlnönO 

eaddeşl No. 8 

ikramiye 
'Miktarı Lira 

1 25.000 
3 10.000 
5 5,000 

20 2.000 
60 1,(100 

120 500 
800 100 
800 50 

2,000 ~ 20 
8.000 10 

80,000 3 

91,809 Yek(ın 

Tam bilet 3 llra, Yanm 
1,50 Liradır. 

25,000 
30.000 
25,000 
40,000 
60,000 
60.000 
80,000 
40,000 
40.000 
80,000 

240,000 

720,000 
bilet 

~----..................................... ,. 

1 
AS TiLOPiR.iN .NES'ET 
GRiP • NEZLE • BAŞ ve DIŞ AGRILARI 

SOGUK ALGINLIÔINA KARŞI TESiRi KAT'IDIR. 
2 Uk zarf v~ 20 Jik fiinlı>ri lıPl' ırr,.~n.,rlı>r ;ıTavmız. " . __ , "Onları görünce ta:nı:yacağımı zan. 

nctmem. Fransız safaret'hanesine de 
gidip gitmediklerini söyliyemem." 
"- Baksın bakalım: maznunların aıe 

rasmaa o kopn insanlardan kimse 
var mı?,. 

Madam Roza ıreriye döndU. Bilhas
sa Pavlofla Kornilofun yüzlerine dik• 
katle balrtr. 

Bu istidanm Türkçesini Kornilof C>o KAYIP: 1933 sene!li Haziranında 
kudu. İstidada ezcümle şunlar yazılı 

Kütahya Belediyesinden 

- Yüzlerini iyi görmediğim için 
hic; bir şey söyliyemiyeceğim, dedi. 
Madamın Dire ettiğine göre, bom• 

b.l patladıktan sonra Madam Von Pa
penin sırtındaki mantonun arkası ceaı 

set parçalariyle bulanmış bir baldeyw 
di ve bomba patlamazdan evvel cad· 
deden, elinde kırmızı bir örtüye sarıl• 
mış paket götüren kimseyi görme• 
miş.fi,, 
Rozanın ifadesi bitmişti. Pavlof şa• 

bitten baz:ı: sualler sor::ıcağın1 söyledi. 
Bu Sirada avukat Şakir Ziya mahkeıo 
me salonmı.a girerek iskemlesini i~al 
etti. 

Pavfof. 'Madamın her sabah saat 
kaçta vazifeye başladığını sordu Ma• 
dr.m kendisinin doğrudan doğruya 

Van Papen'e bağlı olduğunu, mesai sa• 
atini de omuı konuşmasına göre iylrw 
ladığrnı: ve o sıralarda saat 10 da va• 
zifeye başladığım. söyledi. 

Pavlofun diğ~ bir sualine cevaben 
'd• Von Papen'e o gün bir tesadüf 
eseri olarak rastıadrğrm bildirdi. 

Pavlof müstehzi. bir tavırla §11 sıı

anetl sordw 
- Madam mütemadiyen t~düfler

Cleo bahsetmektedir. Mesel! eskiden 
dinlenen '8hitlerin ifadelerinden öğ• 
reodiğimize göre, o gün tesadüfen va• 
ka mahalline Alman ataşesinin otomo
bili yetişmiş .. Acaba o oıomobilde tem 
sadüfen bir doktor da var mıydı? Te.
sadüfen sıhlıl imdat tedbirleri ahnmış 

idi: 
"Kemal Bora, benim Roma ile Sof• 

yada hayali cinayetlere iştirak ettiğimi 
iddia etmiştir. Halbuki ben hayahmı 
muallimlikle geçirdim. Binaenaleyh 
Kemal Bora malayani ve abes itham• 
!arla beni kirletmek istemiştir. Kemal 
Bora, biç bir esasa dayanmıyarak ve 
hiç bir alakamız olmıyan bu davada 
bizi Mla ithama devam etmektedir. 
Ya hakkımda söylediklerini geriye a• 1 
hr veya müddeiumumilik vazifesin' 
ihlfil ettiğinden dolayı hakkında k
nuni muameleye tevessül ederim .. , 

Kendisine söz verilen Kemal Bora, 
~öyle dedi: 

- Pavlof, bizi evvelce vaki olan bir 
talebimizden rücua davet ediyor. Ken. 
disi fÜphesiz ki, afif bir ilim adamı
dır ve yaptığı işlerle kendisinin bu 
ilim hüviyetini tamdık Biz f'VVelce, al
dığımız bir malumatı tahkik ve tevsik 
edemediğimizi söyliyerek mahkeme 
reisine bildirmiştik. Bu talebimiz, dz• 
va ile alakalı görülmi;yerek yük«ek 
heyetinizce kabul edilmemişti. Biz bu 
me!!eleye tekrar dönmediğimiz gibi 
onun da dönmemesi icap eder.,. 

Bu sözlerden soma mnhakC'me, di .. 
ğer şahidin celbi, Türkiyede bulun
muyorsa sanlı adresinin temin edilmt• 
si ve avukat Şakir Ziya hakkındaki 
Adliye Vekfileti ltararmm baroya geoo 
llp gelmediğinin yau ile sorulması i
ciTı 9 Birincikanun saat 9.30 a bıra• 

kıldı. 

mıydıi' Sonra şahit birinci infilaktan HAt.KEVLERlNOE: • 

sonra ikinci bir infilak olabileceğini BEVOCLU HAI.KF.VTNDEN - BtıR'il'I 
.:ı • t•dl'l tını'• Yoksa ba hadise ı~ de ca ... ı Sanatlar Akademı.ı mualliml..-
ue IS 1 a e ..... " tinden B. B"drl Rahmi EyOboj!lu tarafından 
bı:kkmda tesadüfen evvelden duydugu "Re•im Nedirt" mOhlm bir konfrranı veri· 

b ir ~ey mi vardı?,. 
Bu sualler karşısında müddeiumumi 

muavini Kemal Bora söz aldı: 
- Müsaadenizle, dedi, şahide soru• 

1an sualin cevabTllI ben vereyiı:11. Şa
hide, infilaktan sonra ihtiyarsız bir 
halde olarak ikinci blr infilak vuku 
bulabileceği hissi gelmiş olabilir. Ay. 
nca diğer suallerin sordunılmamaıımı 
rica ederim,,, 

Reis kısa blr m\lzakereden ııonn 
müdafaaya taallak ettiği. için mahlteo 

heyetinin bu suallerin sordurulma-
me d. 
sına karar verdiğini bildir ı. • • 

Roza ikinci infilak meııelesını in-

si 'ki bir hi!! olarak vasrllandırdı. 
ya .. d'- • 

Ataşenin otomobilini gonne llCll'\ı. 

kendisi ora~ ıUI'lldıktan sonra gel-

ecektir. 

Toplantıla .. , Daveti~: 

19 MAYIS TALEBE CEMIYETT AZA· 
LARlNA - Bo pazar ır!inü ıaat 10 da Emi· 
nönQ Hall<evlnde senelik konıremiı' yaıııl•· 
cakur. 

KONFERANS - Meyva. ve ııebzelerin ııo
iuk bava uırtibatUe muhafuuındl Ekoııer 
tnmı.mıı A.hnan mllhendislerlnde11 Bay Flaeh 
bn611n ıaat 17 ~ Univenite koıı.fenıa ıalo-
11t1-..da bir koofe,..nı •erecdıtir. 

KAYIP: Kıtamdan aldığını asker
lik terhis tezkeremi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Tophane LUleeller mahallesl 
Arastası 90ka~i No. 1 de HDseyln Kı· 

ulkan Lııtanbul 132a doğumlu,, 

İstanbul Amerikan kız kollejinden 
aldığını diplomam Üniversite Fen 
Fakültesi yangınında yanmı:;ttr. Ye
n;r ni alacağrmdan eskisinin hükmü 

Mürüvvet Hasip Hasman 

NIHAOTOZGE 
Cild-Saç Frengi 

ve diğer Zührevi hastalıklar 
1 BiRiNCi Si~ MllTA1'ASSlS 1 

Pızır '' Per,embı••• mtdı bırgon 

t 141 d•ıt ,.,.- • lı•d•r 
!•boıılı Ylıtroı .......,,. lltrt.I Han Kunımu kor"°' 11 

__ {Teıeton ı a1-•> 
• 

ı - Kütrıhya belediye santrnlfnda mevcut han faaliyette 1927 mo
del 167 devil'li 60 beygir takatinde (gamı) marka tekmil teferrüatiyle 
bir gazojen motörü acık arttırma usuliyle miizavodcve çıkarılmış 25/ 
11/ 912 trahinde yapılan ihale ise talip zuhur etmediğinden ihale on gün 
milddetle temdit edilmiştir. 

2 - Muhammen bedel 8000 tiradtr. 
3 - Teminat muvakkate muhammen bedelin yüzde yedi buçuktur. 
4 - İhale bedeli pf'şinriir. 
5 - Belediye ihaleyi icrada ser'">eı;ttir. 
6 - İhale 4/12/042 Cuma günü saat 14 de belediye encümeninde 

yapılacaktır. 
7 - Mııkinenln de montajı aUcıya aittir. (1921) 

Sahip ve Neşriyat .Müdürü: Halil Lfılti Uordüncil 
Gazetecılık 'Vt' Nesnvaı 1 l.. ~ l tı-' Matbaası ,.__ MUAMELE VERGİSİNE TABİ OLANLARA: ---·Ga 

Bütün defter ve ~atbualarmızı Muallim Fuat Gücüyener'in (Anadolu Türk Kitap Deposu) n
dan almak mutlak menfaatiniz icabıdır. Vergisini aynen yağ olarak ödeyecek sınai müessese· 

!erin muamele defter ve beyannameleri de vardır. 

· ADRESE DlKKAT: İstanbul - Adliye kapısı karşısında Meydancık hanındadır. 

,......................................... . 
, __ İNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN --, 

50 santilitrelik BiR ŞİŞE BİRANIN (Şişe depozitosu hariç) SATIŞ FİYATI 40 

KURUŞTUR. YAKILACAK İSPİRTONUN da bayiden müstehlike kendi derece. 

sile 1 litrenin SATIŞ FİYATI 95 KURUŞTUR. 

Keyfiyet sayın halkımıza tavzihen büdirüir. 

"----------------------·------------------' KASKET DIKT 1 RI LECE K VE MENDiL ALINACAK 
İstanbul Sanat Okulu Alım Satım Komisyonu . Reisliğinden: 

Parti No. E9yanın nev'i Mlktan 
Fiyatı 

Kuru, 

1 Kasket l 2800 220 
2 Kasket 2 200 270 
3 Mendil 12000 55 

1 _ Müstacelen teminine zaruret ham olan 
dilmek üzere eksiltmeye konulmuştur. 

Tutart 
LI ... Kurut 

Kar. tem lnatf 
LI ... Kutu9 lhalo Glln ve Saati 

6160 
540 

6600 
-

yukar!da yazılı (3) 

924 7/XIl/1942 saat 14,30 da 
81 - 7 /XII/1942 saat 15,30 da 

990 - 7/XII/1942 saat 16,30 da 
kalem eşya pazarlıkla talibine ihale e-

2 _ İhale, Yı1ksek Mektepler Muhasebeciliğinde toplaıucak okul a.lun. satmı komisyonu taı'a1!ndan yu-

karıda gast.erilen gün ve saa~ yaptl2caktır.. ' 
3 - Her parti ayn ayn fhale edilecektir. ------,---
4 _ İsteklilerin iştirak edecekleri parti~ ait katt teminatı ihale saafuıden evvel Y~k Mektepler Mu

hasebeciliği veznesine yatırmaları veyahut teminat mektuplarlnı komisyoo başkanlıltna ibraz etmeleri l~dtr 
5 _ isteklilerin bu pazarlığa iştirak edebilmeleri için 2490 No. lu kanunun icap ettirdiii vesikalan haiz 

bulunmalan şarttır. 
6 - Yukarıda yazıl! (3) kalem ewaya alt nümune ne ~tnameleri görmek i,,ti,yenlerin her .gün İstan-

bul Sanat okuluna bas.vurmalar? Cl851J 

\ 

ÔHMK 9/;%ft11'İMt1d-
T1JIGSRAM ~~örPLf ®~ 

ta zı•tlı'1' ~ 

ısıt'lı 

KARAR HÜLASASIDIR . 
Fazla fiyatla kömür satmak suretiyle Milli korunma kanununa ma .. 

halefetten suçlu Kartalın Şeyhli köyünden Yaşar oğlu Mustafa Uçar Us .. 
küdar Milli korunma mahkemesinin 11/ 9/942 gün ve 172/2-00 sayılı k.a..o 
rariyle ylı"m.i beş lira ağır para cezasına mahküm edilmiştir. 

KARAR HüLASASIDIR 
Fazla fiyatla kömür satmıya teşebbüs etmek suretiyle Millt korun ... 

ma kanununa muhale!etten suçlu Kartalln Şihli köyünden Yaşar oğlu 
kömürcü Mustafa Uçar Üsküdar Milli korunma mahkemesinin 7/11/942 
gün ve 214/262 sayılı karariyle iki ay on beş gün hapsine 83 lira 3<> 
kuruş ağır para cezasına mahküm edilmiştir. 

· KARAR HÜLASASIDIR 
Fazla fiyatla kömür satmak suretiyle Millt korunma kanununa mu• 

halefetten maznun Kttklareli. Hacı Zekeriya caddesi Kışla geçidi sokak 
7 No. da olup Üsküdar Toptaşt caddesinde 256 No. da odun müteahhidi 
İbrahim oğlu 313 doğumlu Hüseyin Başaran, Üsküdar Milli korunma 
mahkemesinin 10/8/942 gün ve 6/173 sayılt karariyle beş lira ağır para. 
bir hafta dükkAnı kapatma ve bu müddet ticarette men cczalarile mah
kum edilmiştir, 

1 .._ ____ Hali Tasfiyede Bulunan -----ı1111ıı. 

ÜSKÜDAR • KADIKÖY ve HAYALiSi HALK 

TRAMVAYLARI T. A. Ş. Tasfiye Memurluijundan 

Açık arttırmaya konulan 1408 parça eski kaput, 
elbise, kasket ve biletçi çantası 1/12/942 tarihinden 
itibaren 10 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. 

Müzayede 10.12.942 perşembe günü saat 10 da şirketin 

~ağlarbaşındaki merkez binasında müteşekkil satış komisyonu 
t::ırafından yapılacaktır. 

Bu baptaki şartnameyi ve eşyayı görmek üzere her gün 
<;ı:ıat 10 dan 12 ye ve 13.~0 dan 16 ya kadar şirketin mağaza ve 

"-ıevazım müdürlüğüne müracaatları ilan oJunu.,. 1 

SATILIK MAKiNE VE SAiRE 
ı - Torna tezdht. A:r. kullanılmış. Uzunluk 1,80 irtifa 30 santim: 

Resimde ırörülenlerden başka avarast ve diğer teferrüatları mevcuttur •. 
Komple 2200 lir::ıdrr. 

2 - Makk~p te.?.gAhı ayrıca mandarin ve makkap uçlan vardır. 
Fiyatı 800 liradır. 

3 - Moför. 12 beygirlik mazotla işler. Manyatoludur. 1000 Lira. 
4 - Transmisyon - Uzunluk 10 metre kalınllk 5,5 santim. Aynca 

kasnak ve kayışlan vardtr. 450 lira. 
5 - Demir makaııı. Yeni, muhtelif cins Ç.iemir keser. Pıçakları var• 

drr. Fiyatı 800 liradll', 
6 - örs ve demirci Aletleri. Muhtelif cinslerde: 350 lira. 
7 - Dökümcülük Aletleri. - Derece, Pota. Dereceler pirinçten mam~l 

7 muhtelif eb'attadtr. Bir de kayılila müteharrik ·60 santim kÜtrunda 
vantilAl.örli de vardtr. 250 lira. 

8 - Seyyar demirci ocağı: Bir adet. VantilAtörlüdür. 150 lira. 
9 - Al.atı ziraiyeye ait ve yem pulluk yapmak için muhteli! cins

lerde alat ve pereseler. 250 lira. 
10 - Küçüklü büyüklü iki ağızlı 30 adet anahtar, lkl adet İngiliz 

anahtarı, 2 adet mengene ve birçok ufak parça 'Aletler de tesviyeciliğe 
ait. 250 lira. 

ıı - Ayn ayn 1ki takrm boru paftası. 250 lira. 
12 - 2 adet demir paftası. Civata vesaire imal etmek için, IngllJz 

matni11At1. (11 inci maddedeki paftalarla beraberdir) 
13 - 2 adet Gaz ocağı, Pünnilz lAmbası. 150 lira. 
14 - Uma demirleri delmek lçin Pançon (Zrmba) 200 lfn. 
NOT: Atölyemizde başkaca iki adet dinamo resimde görülen 220 

volt 4,5 kilovat devri 1400. Bir de 110 volt 4,5 kilovat 1040 devirli Si• 
mens marka dinamomuz mevcuttur. Bunlara ait Resitans ve diğer tevzi 
tablola.n mevcuttur. Her ikisinin fiyatı 1500 lll'adrr. Ayrı ayrı alıodXğ! 
takdil'de 220 volt Dinamo 800 lira diğeri 700 liradır. 

Atalyemizde bunlardan başka 1500 kilcya yakın parça demir ve di
ğer tüccarl emtia (Civata, poyra. pulluk pıçağt, pulluklar ve yeni pulluk 
yapmak için bir miktar malzeme) vardtr. 

Yukatlda yazılı olan bil<lmwn AUt ve edevat toptan verildiği tak• 
dirde 9000 liraya verilecektir. · 

Müracaat: BW'dur Nafia ~ makinisti Şükrü Gülcü 


