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Şehirler Ele Geçti 



ı '~I ~EliNLiK K'Fı,ı; J Gıd~ Maddesi T acirlerimiz HükUmetin Ağır lşç! 
T :- ~ , • : _ Gehyor H K 5 5 Karnelerı 

No. 2.> Yazan: Kerime Nadir \ • er ararını eve eve 

,.-- DIKKA T : -·· c:-.a 
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Uzerindekl kftbuslar, endişeler Heykcltraş zihnen çok meşgul olan·' Ortaanadolu, Akdenız y . G et·, re c e k 1 e r 
\ e ~reddOtler birdenbire zail olarak ların dalgınlıfiylc başını ııalhyarak: B ·· ı 1 . d e· e r 1 n e 
hakıkatf hAzıra De yüz yüze bulunu- _Eveti Diye cevap verdi. 0 ge erin en lr 
yordu. Ve. servis yapmak üzere yan!arına Kısım M J Y""kl • 

Cuneyt, gözlerinde tatlı bir ışıkla relen garsona iki komple çay tsmar• a U enıyor 
onu ısfizüyor, eli elinde olduğu halde: lıdı. Aralarındaki siıkUt uzuyor, san• Akdeniz ve Ortn Anadolu bölgele. Manifaturacılar Birliği Adına Bir 

- Nasıl tnrz" Yıllar ne çnbuk geç- ki ikisi de bahsi ı.çmak cesaretini rinden piyasamız için külliyetli mik- H tı değıı mı? oıye soruyordu. gösteremiyordu tarda yiyecek maddesi yüklenmekte- eye+ Dün Partiye Müracaat Etti 
Feyzft, yava~ça elini çekti ve yür(ı- Nihayet Cüne.yd bird•n "dox.ruldu. dir. Bu bölgelere fazla V3Y,on veril- ,... ·r t-' ı ı .... f , " ... anı atura .. c r eri auın:ı bir hr. her knrarlna seve seve iştirak ettik-

mek !cin istical gö tererek: Gozlerindc manidar pırıltılar yanarak: miş ve bir kıslm mallardan patates- yet dlln Partinin fst:ınbul baskanmı !erinin aziz büyuklcre blldlrllmeslnl 
- Te ekkür ederm. dedi. Sizce ytl- - Demek seneler size .ı. rnlc hıır a'. ter. rasulyr, nohut. sade yağ ve 7.f'Y- ziyaret ederek manlrotura t~cirleri rica etmişlerdir. 

ların gcçişı pek mi sllratlı oldu? du, öyle mi?. Dedı". tlnyağ yola çıknM1m1$tır. bl ı ·ğ· d T k ı. 1 1 i J r ı ı a ına ur t .. c r crın n hOkıl- Diil'er tlcarAt zı'ımrelerlne mensup 
Gene adam derhal: Bundan baskR pivasnmTza fı c eün· .. '" 

• Feyzi, bol aydm.Jık içinde. onıın kır denberi bol mlkta da p:ıtııtc" ı:etiril- mete ol:ın merbutiyetlerlnl lüıar et- Türk tllclrlerlndcn mürekkep grupla-
telaşlan- düşmüş kumral saçlarına ve gözlerinin rnektedir. P .. tates f iv:ıtları 22 - 23 mfşlerdlr. Şlnnsı Perkin. Ali Rıza nn da Partiye ayni şekilde mOtacant - Hayırı Bilakis'. D ye 

ıştı. Beni yasJandırdılar .• 
1 ndrrdilar Feyzll hanım! 

Ç
ok vac- k ' ~nbulnt, İhSJn Özer, Noel Karataylı etmiye hazırl:ındıkl:ırı an)noıi.makta-

., " mar.annda hasıl olmu, kırışıklıklara kuruş orasmda toptan ~atılmıştır. -ı "" 
d 

O" undan murekkt>p olan bu heyet dır 
erin b'r nazarla bakıyordu: Zeytin ve sadeva'" fıvatlartndn deg·i- · 0 bilhassa yeni verı:ıler karşısında Türk 

Yolcubrla birlikte merdh-enlerden 
ı:t ıyorlardı. Feyzll ikide birde nrka
sma bakmaktan kendini alamıyor, f
c'nden: "Ah bir taksiye atlns:ık da 
sur dan uzaklaşsak!" diye sabırsızla
r.ıyordu. 

- Hem de naa1l?I. Diye cühimst• ! 1'1ı:'. rılmamıstır S k k ve vatanını s<!ven tdcirlerin hi.ikünıe- ıca · yeme · ı·e p(lrasız 

di. Bu üç senede sanki otuz ya$ !h· Nal"lun tarif elli dt'ğişti tın her emrini yerine getirmiye ~mA_ kk bı ·· 
t:yarladrm!.. Devlet DeniT.voll;,ırl bUhin e~yanın de olduklnrtnı, yurdun ı:;elAmet ve oya • a tevzıı.ne ay OOŞ"!. 

Cuneyd biraz mustehzi konu.
5
uyor ıleniz yoliyJ,. nakli için me\•C'\Jt nıı'·-1 istikl5li için maddi mnne\•t her feda- başlanıyor 

du: lun Uırife·inf dci!iştinnlştir Ycrıi ta- kflrlığa haL!r bulunduklnrtnı, votıın P:ırtinln 4000 yoksula \'Crt'rr.ğl a_ 

Cüneyt, çekingen bir tavtrl~ 
.Yüzün .... baktı \•e: 

onun - Yok canım!. Bakınız ıaçlarınıı rifeye bir mllctnr zam vapılmıştır. Bu için icabınd:ı kıınını feda etml'yi \'O- yakkabıların yaptlması tamnmlanmış-
blle ağarmamış!. tıırife İlkktınunun blrıncl rününd"'l'I ~!ff' bilen her Türk vatuncln~ın bu ttr. Ay başından itibaren bunlnrın 

- Rahatça görüşebilmemiz icin 
- Aralanndakl ak telleri görmü.. i' ib:ırerı t:ıtblk olıınııcııldır. ' yurd rrn rcfnlıında ve sulh hayntındrı tev?.iinl' başlanacaktır. 

yorsunuz kll.. Deri almak icin gele1ı kazandıkları varlıklarından Vl'rgl ver- Diğer taraftan Partinin 16000 kJ-
h . . mekten :ı~ıa çeklnmiyeceklcrini, bıı şiye yapacağı s1cnk yemek te\•zlatı 

- Öyle ml? .• Fakat mııh:ıkkak o!ın eyet gıttı ' 'Urdu harp fc!Aketlcrirı<Thn btıgune da ay ba$mda yapılacaktır. VilAyet 

Parkotcli mfinaslıı ırörS,ı~ .slı. ne 
der iniz? dedi. 

Feyza: 
- Pek gilzell 

eti. 

• bir şey varsa, o da asıl ya5lannnın ben Slovakyadan kOçuk baş havvan de- kadar koruyan ve geceli gundOzlü din ;ıl5kadnrlara bir hmim v,~pmı• ve 
Dıyc bu fikri tasvip olmamdır... ı 1 1 '- ü b ı · i' · ı t l-' ı · 1 i 1 1 1 ..., "" " r s n m:ı.. zere •e r mu:e ıd kış.- \ ' 8 nn !!" ıame ı C n ça ~an ~ "'z Mi - fişlerin fakirlere tevzlinln ikmal e-

Koprü üstüne çıkmışlar, sık adım• 
larla i!crllyorlardı. Feyzi. Cüneydln 
tramvay duraitna dofru yllrüdüfünü 
gorunce bir an duralamııtı ''Niçin a
c:ıb.3?,, diye düıündü. Sonra, zihnen 
kısa bir mülihaza yaptı ve: "Yabancı 
b r erkekle bir otomobilde cörülmek 
ııoktuından beni düşünmüş olııc~kV' 

rikrinl kabul etti. Ve bıı hareketi iı;!n 
onu bir kat daha beiendi. 

Feyd. gözlerine dolan hılznü da- ilk bir hevet «elmlstlr. Bu heyet df'· 1i Se!ın \"C onun dctcrli hUkümetfnln dilmesini blldirmlstir. 

Bir tramvayla Taksime relmtşler 

oradan Parkotcle kadar yürümüşler: 
d1 

Otele gl~~ ılrmez, Cüne;d pnrdc
&usiylc şapkasını vestiyer memuruna 
tcs!lm etti ve salona açılan büyük 
c;ımlı kapıyı eliyle iterek Feyzlya 701 
vt.rdi. Salon tenha idi. İlerliyerek dip
t~. c mkinın öniındc bir masaya otur• 
cular. 

Feyzi, kalbinde hasıl ~lan inşirah 
ve suki'inetle beraber, ctıas maddenin 
ne suretle mevzuu bahsolacaiını ve 
ne neticeye varat'ağını dilşündükçe, 
büyilk bir heyecan ve sabııııızlık du• 
yuyordu. 

Cüneyd, otıırdufu haSlr koltukta 
kendisini öne a!.mış, kollarını masaya 
cJayamış ve tızalı:larda, mnvl bir sema 
altında parlıyan denize lı:almı~tı. 

ettmak !çın gülmek iııtiyor fakat mu ricilerfmizlerle glSıiıvnOs H' bir ııy 

vaffak olamıyor, u:r:aklar; bakarak sonra tekrar gelme~ üzere memle_ 
dü5i.ınüyordu. kellerine dlSnmuşlerdlr. Deri flyııtları 

Cuneyd sesi tıtriyerelı: devam etti: dumlektf' olduğu r:ibl. ıhracnt talep
- ... Davetimi red etıniyerek beni leri de devam ctmektedır. Bar.ı ga

münkesir bırakmadıimızdın dolayı 'leteler ham deri lhractnm vıuııık c
çok t~ckkıir cdC'rim .. ne uzun tered- dildlg"ni yıımırslan!ıı da ~yle bir ka
dütlerden sonra sizinle rörüşmeie !ta. rıır verUmi delildir. 
rar verdliimi asla tahmin edemeui 
niz ... 
Feyıt dikkat kesilmişti. "b:ı5lı7or !,. 

diye içinde bliyük bir sauılı!$ duydu. 
Sonra arkasını yas'ın.arak p:ırmakJa. 

rmı blribirfnc kilitledi ve sözün arka
~mı b~kledi. 

Cüneyd b!raı· çekingen konuşÜyor 
du : 

- Bıı üç uwn yıh sadece "tered
düt,, ismi ver&len cesarctsizılkle ıre • 
ı;irmlş olduiumu itiraf edeceğım ... 

(Devamı var) 

BUGUNKU PROGRA~ 
7.30 Prorram 
7 32 VilcüdOuıtbQ tı. 
7 40 Haberler 
7,55 Karıııt (PL) 

12.30 l'roıranı 
12 . .U Kırışık (Pi). 
1 ?,45 Haberler 

19 00 Konuımı. 
l 9 1 ~ Danı mlı.ifi 
ı ıı ao Haberler 
1' 45 Serbe•t 
1' 55 Sorkılor 
20. lS Radyo care 
20 45 MUıılt. 

Beıiktaıta lkn Kişi 

Birbirini Yaraladı 
Beşiktıışta k:ınlı bır l:a,·gfl olm~ş. 

iki arkadaş birbırlerinı agır UJ't'tte 
yarafamı~tlr. HAdı e i()yle <·ereyan 
ctml~tir: 

Beşiktaşta mnnav Cemille flrk. dn~ı 

reyyıır satıcı Arıt bir r.un be aberce 
Bt>yoğlıına çtkmı1l:ır, or:ıd a b r mey
hanede rakı jçmi ler, rğlenmişll'rdır. 

Rakı Alemi bittikten sonrıı ~ıra . parıı 
fidcm iye gelmiş. Ccmıl hic " in,. dü
~n parayı ödemiş. Arif ice his ecine 
dO•t>n p:ırayı sonradan Cemile t>cre-. 
r!'.iinl vadı-derek gıı?.inodnn ll~'t11mı . 
fııknt pıırayı ödememiştir. 

Peyz.1 bir söz söylemiş olmalı:: i tin: u .oo TürkDkr. 
11 00 Procra111 

21.00 Konu1ma. 
Zl . IS Mll•llı ~olıbtı. 
zı 45 Orke tn 
n .so llabcf'ltr 

Vııka ge('f'Si Cemil ıınrhô$ bir hol· 
dı: Ar ifle k rsılasmı", parn,.ınt i~t"· 

mlş. alnmayınc."l mıınıık ~avn Vt" kat'· 
~aya başlamıstır. KıvgRda bıçaj?ını 

ce'H!n Ccmn. Arife snldırmTş ve Arf
n iic yerinden ağır ıturelte yartıla_ 

mrştır. Yaralı hast:ıneye kaldırrlmtş, 

Cemil yakalanml$tır. 
- Şu cörünen Sarayburnu deill ıa 03 Sar eserleri 

nıi? Dedi. 11 zo ı-·a11l bc7r1L z:z 45 Kapınıı 

Edirnede Kaçakçı
larla Mücadele Arttı 

1-:dirnl", (TAN) - Trakya ıümuk 
muhafaza le1ki1Atının kaçakı;ılıkln 

yaptıgı mücadele ve de\ amlı mes:ıisi 

sayesinde son gunlerc;.le muhtelif yer_ 
!erde ceşitli kaçakçılık vnknları nıcy
dana çtkanlmış ve !afileri derde~ e
dilerek adliyeye teslim ertilmlstir. 

Bu cümled<'n olnrak Merıç kııı.a
gfnm Yunan hududundan kncırılmak 
istenen altı tl'neke 7..eytlnyağı, 2 çu
uıl sabun ıle Edirneye sokıılınak is. 
f~ncn 1500 kilo kaçak lasulyc, 250 
kilo buğday. iki 6ku7. \ ' C bir araba 
mu~adere edılm1$ ve kaçakçıları ela 
dlıy<?ye \·crllml-lerdlr. 

Yeni Rir Kooperatif 
Kuruluyor 

SıJmerbarık Yerli Mallar Müesse· 
ı-eleri kendi mensupları için yeni bir 
1 ooperııtit kurmuştur. Bu kooperatif', 
Yerli Mallar teskllıitlnrındR çalf,.an· 
larm iaşe ve yakııt'ııl< lhtıynçlıırlnı 

'f'ınln edecekt r. Koopcr lif te\,. c· 
dı-r~i İMe maddelerini ı~t hı;;ıl mm
tokalarından ucuz fıyatl. temin ede_ 
cek ve bunu yüzde pek ufak b r Jdlr
ln mensupJarın ,.ıa<:aktrr 

Yerli 'Mallar memurlaı ına ait bu· 
lıınan yardım sandıa1nda birikml11 o-

SOV YET TEBliGi 1 G'CE; . G'llN H~BUUIEA ) Şark Cephesi Har~-
- _ katında Son Etr <B•ştarafı ı incide> 

1 k• fi 12,000 esir alınmıştır. Esir adedi 

F S h 
. f 1 . n ışa ar böylelikle 36,000 i bulmaktadır. 

ra nslz a l l eri f'1...,. CBastarafı 1 in,.id") Ayni gün, düşman 15.000 ölü 
"Harbin '2 ll"ı ı',.in6e ' 1olonva l .. ,, "' • , c aha vermiştir. Böylelikle taar -

T 
. Norvc~. Holanda, Belçika ve Frn~sıı "'de!ıı· 

h k E d 
• ı • ruz başlıyalıdanberi rlliı ... a 

a 1 m 1 lyor ~~~~~~e~rc:~di 1~~~1~~!:~e A~;r:~ ·t2,000 i bulmuştur. 
Narvık ten, Prenelere kndar uzanım l 9.20 sontcşrin arasında kuv • 

(B r 
bir cepheyi tutuyorlar. Almıın ordu- vetlerlmiz düşmandan şu ga -

l2fr aştara ı 1 incide) cllyada havıı alanlarına hucum ederek 1 ııırı clmd'ı on dOımantmır. o'-n İn- · · 
lın 1 1 

., ,u, - naımı elde etmişlerdir; 
o ıyan arın şehri terketmcleri düşman batarynlart ~zerine tam isa- rıiltcrenln kati yenilme.sini hazlrla- 1164 top, 431 tank, 3940 mo -
lazımgeldiğini kaydetmektedir. betler kaydctmı~lerdır. 1 ınaktadrrlıır. Harbin ılk •en-inde 
F 

· f k T b t k ı kl ı "' ~0 torlü taşıt; 5000 beygir, 3 milyon 
aşıst. ır ası, çocuk ve kadınlnr unus a 1 ryı arı açı artndn ş - olnylann geli.:mcsl, Almnnyn için n-

için Roma civarında icabtden ter ~ale doğru U>an. Almnn tayyarele- mit verici bir mnnz:ırn nrzetmekte- mermi. 
18 

milyon fişek. 
tibatı almıştır. rınden en az Jklsı iki motöı1U avcı_ di:-... Ankara. 2:i (Radyo gazetesi) 

11 l
.f , .. llarnntz tarafından dutürülmüştUr. Bu olayların Almanya ve müt Stallngrad dolaylarmda ve Don kav-

a ı aX a gore Yalnız bir uçnğmız QssUne dönme- tefiklerı·nı'n • . t .. . d si bölgesinde Sovyet taarruzları hak. 

Ank 25 (A A ) G t 
. manevıya ı uzerın e k d b ü ı h .__ ı b d ara, . . - aze e _ mıstlr. ı 

0
,_.n d _ 1 1 

• d m a ug n ıce en n.,..,r er ura a-
·ı t 1 t d b t b ı .; a ıgı ro ma um ur Fakat ki durumu ıyke n'·dınlatma!ttndır: 

cı er op an ısın a eyana ta u Al A l l" - · l b · ·k· · · · " lunan Lord Halifax demiştir ki: nıafl T('Bnll te > ıgı lar ın .1. ıncı sene~ınd~ki Al~an Bur11dn şimaldr. tanrrmd:ı bulunan 
"İt l h t ık k . Berlın 25 (A A ) Resmi tcblığ· ı harp bılançosunda \'azıyet SO'')( h:ırekf~t nclic-esinde Stalingr:ıd'fn el· 

a yanın :ırp en ç m.ı ıs- ' · · · · • ,._ · .; " ti - . h. . h kt f Siren:ıfk'de ve Tunustn mlıhim sovas- dır: lngıltere narp harici ve mağ ıııııl i nde snt: kıın:ı(lı \'olgayn rl:ıy:ın.ın 
yeccgıne ıç ~up e~ yo ur; ~ lnr olmamtşlır. lup edilememiş, fakat Almanya 1\tih\"er ordulorı cephrsındP :ıoo kilo· 

~at A~anya ~un~. mu:ıaade etmı Savaş u~aklıırı, Cczatr sularında Sovyet cephelerinde büyük lop • metrelik bir yarmu huııulc gelmiştir. 
~ eccktır. ltal~ a bur bır mcmle - ıo bin ton hacmındc bir ticaret ge- rak1 r ka'7n S tl b' Bu kuvvetlerin ilr.r1 kısımlnrf S'r -

k t d 
··ldı Ital b" .. B l a .... nmış, ovyc ere U" ~ egı r. ya~ı ır gun ~ mlsıni tahrip etmi:1ler, bOyUk bir ta- çok zayiat verdirmistlr. So-. et. l!ngr:ıd'ın bntısmda ve Don dirseğin_ 

çıka ve. Fransa gıbı işgal edılmış ert~ ynngm çıkarmı lnr ve iki muh_ lerin altı haftada intlta edil ry ğ' df' bulun:ın Chir ırmağına d:ıy:ınmh-
ırorcceğız.,, r bt ağır surette hıı ara ugrntmışlar- } kı- d Al .. ece. 

1 !ardır. 
~ - • • • dlr ıa .-1.ın a manyanın mutte!ik ~nuptnn taarruz:ı geçen ikinci bir 

Şımal Af rıka lıarbr Bombalar, Cezalr, Bone ve Phılip- !erine verilen teminatm yanlış ol Rus orduS\Jnun rla bu kıstmdaki de-
Londra, 25 (A.A.) - :)imali pe"·llle limanüırında buyuk ynngtnlar duğu anlaşılmaSlna rağmen, Al - miryolunu muhlelf! noktalardan ke· 

Fran,slz Afrikasr müttefik umumi cıkarmııtır. man ordularının Sovye\leri mağ. ıerek şimal ordu~una birçok nokta· 
karargahı tebliği: İtalyanlar 20.IHJO tOTllllk lı.ip edeceğı "kanaati Alman mille !arda 30 kflometrey~ kadar yaklaş_ 

11 
· k t l d h 11' t' t lk" ~·1 · · mıt olduğunu bildirmektedir. Bu fki 

erı ı a ar arasın a ma a ı bir gemi batırdılar ıne e ın 1...~1 rnıştı. çarpışmalar olmuştur. Tunus cep Harbin üçiincti senesinde, ln - ordu henü:ı: elrle vl'r!p ~tııl!ngrad do· 
Romn 25 (AA ) tta•- t bllğ. lnylıırındakl Mihver kU\'\etlf'rlni tıım 

hesinin cenup kesiminde Frnnsız ' · · - .,an e ı· gilterenin yaptığı 'büvük hazır • Sircnııık'dc fena hava şıırUarı her j - " bır rember lı: ne :ılmıyn mııvııf!ak o-
mevzılerine karşı Almanların ki tara!tan d-. knra ve 110, 11 tnnl!yet- lıklar, Amerikanın harbe girme. • 
yaptığı bir taarruz geri atılmış - ıerlnln mahd-:rı. olmasına sebeb.Yel si, Sovyet cephesinde beklenen gali, mli~tcmlekedeki Fransı7.la • 
tır • vem1iştır. kat'i zaferin elde cdılememeı;i, rın bu cepheye iltihakı gibi hli-

Bu mıntakada hava hakimiyeti Tunus keslminde kesit ltollarınm Alman millet.inin maneviyatına diselerin Alman milletinin mane 
için mücadele başgöstermi~ bu - faaliyeti artmıştır. Fas sularfnda tor_ tesir etmiş olmakla beraber, bu viyatına tesir ettiği bir devirde. 
lunmaktadır. Mihverciler y(:Jli - pil taşıyan İtalyan uçııklan 20.000 hadiseler zaferden ümidi kese - şark cevhesinde Sovyetlerin kay 
den takviye almışlnrdır. tonluk bir trıın~atlantn:le 6000 ton- cek mahiyette görülmedi. dettiği zaferlerin Almanyanın 
Yapılan hava çarpışmaları ne. luk bır ticaret gemisini ve orta to- İngiltere ve Amerikanm Avru maddi muka\•emetinden ziyade. 

najda blr uçilneü gemiyi bıılırmışiar-ttcesinde a4- düşman uçağı tahrip pada ikinci bir cephe açamıyaca Alman milletinin bilhassa onun 

edilmiştir. Gabcs liman1 dolayla- dırBlr denlznllı Buji Umanma girttek ğr, Sovyet ordularının imha edil· yanmda harp edeın müttefiklerin 
:rında, bir askeri trene isabetler bir muhribe 3 torpıl isabet ettire- diği, Sovyetlerln hiç olmazsa yir maneviyatını sarsacağı tahmin eı.. 
kaydedilmiştir. Bizerte ve Tunus rerek b:ıtınııişttr. Diğer bir denl.uıltı mi :;ene baş kaldıramıyacakları dilebilir • 
~eceleyin bombnrdıman edilmiş - Fas açıklnrındn bir dil,.mı:ın t.-ı:s1t ka_ ilan edil~i. Fakat hadiseler bu Almanların tlç aydanberi bü -
tir . filesini yak:ılamış ve bir gemiyi tor- tahminlere uygun olarak cereyan ylik fedakarlıklarla zaptınn çalış 

Libya'daki muharebeler pllliyerı-k batırmıştır. Gece ıeç vakit etmedi. İngiltere bütün maglübL tıkları Stalingradın bu harbin ne 
""ahire, 

25 
(A.A.) _ İngiliz teb· 24 dOımıan uca§ı Trapanl üzerinde yetlerden sonra kendini topladı, ticesi üzerindeki ehemmiyeti ise 

n uçmuşlardır. Uçnksavnr batarayları, t mu: 8 ind Ol'dU kuvvetleri, dün de b' dO n:rı. dil•" - Amerika uzak prk cephesinden gerek Almanlar, gerek ngtlizler 
ı ,_ ır ş:ınan uç.16ını 11 .. rmuş ve 1 h b" A d · · 'l t f - dd' d f 1 t 

çekilen do,man üz~lnd~ld taey k..,- mürettebattan iki kiti estr etmietir evve ar ın vrupa a bıtın me ara ından J'llUtea ıt e a ar ek 
rlne devam etmişlerdir. T s't "h müd I ' si tezini takip Etti, orta şark cep rar edilmişti. Şimdi ilç ayın so. 

Libya sa\'8.I meydanı Oz~rindeki ha unu a mı ver a auı hesi İngiliz ve Amerikalılar tara nunda, Almanların Stalingrat 
va muharcbelerl. büyüle mıkyasta de- Londra, 25 (A.A.) - Şimııll Fnn- fından taln•iye edildi. cephesinde uğradıkları rnağlılbi • 
\ a"I\ ~tm şt r. rtp zart~! bgeocmcsbi mutt~- ı z A!rikıı..ında bulunan gazete mu· Son defa Libyada sekizinci or- yet bu cephede zafer ihtimalinin 
f k a,.rr ve o n capwı a uça ... - halıırlerlnln .q!Snderd.klcrl hııberl,.re l Jım G rlt hava alanlarını bombardı- ı;örc, BlıeıV ve Tunus ctrafmda 'ku- dunun ~ommc o~du~rma .kar~ı Alman.~arda~ ~l~ad.? Sovyetıe:e 
9111

n <'dcrck büyük yııngınlıır ç kar- rulmuş, 50 kılomt'trt'lilc bir mrıda!aa kazandıgı zafer, şımtılı Afrıkanın te\'eccüh ettı.C:ını ~o.stermek1edır. 
wus!nrillr A \ c:ı lxı.mbtı teşklllcri,. Si- ~a .. "S! 'bulupmak14dır. Amerikan Jutalau tara.Undan iı - ı TA... 'i 

Azami 
Konulan 

Fiyatları 
Maddeler 

Belediye, akide tekeri için 750, 
boza için 25, muhallebi için 30 - 40 
kunıı normal !Jyat tesblt etmiştir. Bu 
tiyattan yukan satış yapanlar milli 
korunma mahkt'mesinı- verllece:<:l~

dlr. 

Edirnede peynir fiyatları 
f;clfrnf!. (TA"'1) - Son jriinlerrle te

rıekC'sl 211 liraya 'ıc:adar yükselmiş o
lıın bcy:tz pevnlr fiyaUıı.n belediye 

tarafmdan yen!d~ te•bit ~ilmi ve 
beyaz peynirin tenekesi 21 liradan, 

per kt'tıde oları-k dıı 125 kuruştan 
fa:ı;_~y:ı •ıııtılmıı"İ ~A!!Ak ~ılnıl~tlr: 

1 svi~re İle Tiraret 
Müzaker~leri 

Ankara, 25 CTAN) - İsviçre ile 
yapılmnkta olan ticnrct nıi.ı.ı:akereler'• 

rıın bir kaç güne kadar ivi bir netice 
ile hitcc,.t!:i beklenmektedir. Diğer ta• 
roftan J.'inlantla jle de Triycstede bu· 
lunın kiğıtlara mukabil ti.ıtiln ver~'· 
meal için bir anlasma yapılmasına 

ca ıa,,ı!maktadır. 
SEL!i E:ZC:Z:!WX! !jltf 
hın meblağ yeni koopcratıfe ermeye 
ol:ırol< dc\"redilmfıtır. 

lamımı•lardır. Almnn kttalarının ge
risinde bir koridor hehuz me\'cuttur. 
Bu koridor Stalingrnd'dnn cenup baU 
istıkametinde ur.anmaktndlr. Harekat 
miltemadlyen gell~meler göstermekte 
devam ettiğinden, bu yolun· her an 
kes!lmesı tehlikesi olduğu görfilebillr. 
ı\lman bo ;koıııuturılığının burnd:ıkı 

kun•etleri kurtarmak ve \'EtT.lyete hıi
hrn olıııak için blllün ihllynllnı1nı bu 
t'cphe kısmına yönelttiğine hiç şüphe 
yoktur. 300 kilometre mesafede bu. 
h.ınaıı Ro•tof bölgesindeki r.trhlı ve 
motürlti gruplar muharebe sahasına 

sevked'llm!ılerdır. Bu haber doğru ise 
Abnanlatın taarruz eden Sov.Yet kuv
\'etlerinln sat: kanadı istikametinde 
taarru:ıda bulunması ıhtımall v:ırrlır. 

Bunun ne dereceye kadar tesirli ola
cağı ha!<ktnd:ı şimdiden bir şey söy
ı,.ncmez. Stallncrad'ın ılmalinde 
Mıh,·c.r cephesini yararı .So\"yet ku\·
\"l'tlerinin 32 piynde, 8 suvar! ve 2 
hınk t\mıcııinden mürekkep ve blı 

ınily" ırlan fnzlo ıılduğu haber veri. 
llyor k i, bu mııazznm kU\'VCt karşı· 

r;lndn ~\iman ba~komuumhlınrn nastl 
lnnrruzdn bulun:ıcağı hakikaten me
rak edilmektedir. 

Gelen haberlerden anlaşıldığtna gö
re. SovycUf'r tnarnızlarını Rumen ve 
i talyan birliklerinin tuttutu me\•zl
lere karşı yöneltmişler ve burada 
mevzilerin yüz kllometr<' kadar de. 
rinliğlne glrmiye muvaffak olmuılar
dır. 

Don nelıri aşıldı 
Moskova. 25 (A.A.) - Mıih .m hir 

~;ovyet imdat kuvveti Sta linırııt ~ehr • 
nir. ~lmalindeki miidafilcrle birlet
mi•lir. Bu biıyuk h~ber. Sovyd taar" 
ruzunun en mesut ıilnü o!aıı 6 ıncı 

rünü ahnmıetır. 
BütUn gün Rus ileri hı;reketi ile <• 

saa istikamtte devam etmiştir Don 
htılkasının şimali üzerinden taa;nızla• 
nRa devam eden kuvvetler Stallnrra· 
dm batısında 40 kilometre ilerlemit. 
cöyllikle Stallngradı Don bozkırları 
üzerinden batıya doiru Roııtof • Vo
ronej önemli demiryo!unu ikinci de· 
fa olarak kesmiştir. 

Kmlordu Don cephtsinde elmal 
batıdan hilcum ederC'k 5 - 15 kil°'" 
metre ilerleml$ ve nehri Klukaya !le 
Kalaç arasından ıeçer~k S kasab:ıyı 

Hptetmlş.tir. Banlar araırınd:ı Kıla• 
(ın 100 kilometre şimalinde Tınrıor 
lroskaya vardır. Bu iki şehir Don neh
rinin 'Ntt kınıındadır. 

Cenup kanadı üıerindeltl Ru~ kuv
vet'cri Şimal Kafkuya demiryolu Ü• 

~erinde Kotelnlkovo'nun 60 kllomdrc 
uzağında bııluru.n Aksayın zaptından 

sonra yelpaze seklinde 16 kllometre 
ilerlcm!şUr 

Memur ve Müstahdem ı Ad.real bizde aaklı bir ııaret· l 
K 1 

• men yazdıjjı mektupta diyor ki: 
arne eri - Memurin kooperatifinde 

O h 1 O ... • +· "J k ortaliım Diller ortaklara koope 
er a egış ırı ece ratlf tar~fındın pirinç tevzi •dil· ı 

Vlllyetln tebllDI : . dl, bize vermediler. Yine bir kt. 
1 - Hllkümctce ekmek ,.e ekmek- ılm ortaklara takıltle odun aatıtr 

lik hububat vesaire eşya ve madde. i yapıllyor, halbuki bize vermiyor• 1 
terin dafıtflmasına dair talimatname lar. Karı kıı aetdl çattı, Hıll o• l 
hOkOmlerlne gör,. mf'mur n~ mOs- dun ılamadrm. Acaba ö§retmın· ı 
tahdemlere nıt :ığrr işci ekmek knrtı ler ortak olmalarına rağmen dev 
Vf'rllmlyecf'ktir. t let memuru aayılmıyorlar mi? 

2 - Memur Yeya mü~tahdem olup • Her halde okuyucumuzun 
da ekmekte. kart usulünün t:ıtblka- : bir yanlıılıjjı olacak\!, kooperı. ~ 
tına :ıit talimatname hi.ıkümlerfne : tlfin bir kimm memurlarını ayrt ' 
ı:öre kendilerine ağır isci ekmf'k kar- • bir kısım ortaklarına da daha 1 
tı verilenl~rin bu kartUırim toplayıp : başka tDr:lil muamele yapmıana ' 
yerlerine (B) kartları verilmek üze- • aebep ve lmkln bulunamudı 1- i 
re daire mutı-metlerfnin re•mf bir : tin ulını dol!rudan doğruya .ko· J 
te7.kCTe ile, kırı:alnrdan alınan kartlar ı operıtlften sormayı aldlj:l ı mıı: ce· ' 
için Jcııymakamllklımı . • belediyeden : vabi da ıynl zamanda say ısı 15 l 
nlın:ın kartlar iç'n de Belediye fktl. f bfnl bulan dlj:ler kooperatif ortak 
ımt t~l .. r i Miidürlilğüne mllrat'nııt et- ı ları için havıdla mahiyetinde ol. . 
meleri ehem~iyetlc tebliğ olunur. • duliu için yaı:mayı faydalı bu l· • 

: duk: 

Ed• • B ı Kooperatif teıekkUI eder et• 
ırnenın ayramı • mez bir miktar plrln9 almııtır. 

t Bu pirinci de ilk elde ortaklarına 
1:4? (Baştarafı l incide) • 

kahraman ordunun birlikleri he. 
yccanla selamlanmıştır. Şehir 
baştan başa şanlı Türk bayrakla 
riylc süslenmiştir .• 

Gece belediye tarafından me • 
buslar, askeri ve mülki erkan ve 
kurtuluş bayrıÜnı münasebetiyle 
F,dirneıye gelen heyetler ve misa 
firler şerefine bir ziyafet veril -
miştir. Lisede muvaffak bir mü. 
.s.amere te.rtip edilmiş ve geç va
kite kadar devam etmi~tir. 

Mandıra Sahipleri Saman 
İstiyorlar 

Mıındırıı sahipleri dün VllAyete mil 
racaat edf'rek hayvanlar için yem bu 
lamadıklarını blldirmis ve saman tev. 
tfinln .!yl bir şeı...Ic bağlanmasmı rica 
ctmi<lerd r. Mandıra sahiplerinin i· 
fadcslnc göre saman temin edllemlye
cek olursa hayvanlardan sat sağmak 
lmkfıno:ızlaşacaktır. 

Müdürler Top]antıSl 
Ltı;.f' \'~ ortaokul ınUdOrl<'rl cl Uıı 

ı-;ıııinönu llnlkcvindc toplaıım ı~ıa r ve 
bu ders yılı ic;ındc yapılnc-:ık isler <'l
rnrlnda konu muolardır. 

Altın Fiyatları 

• tev:de baılamıttTr. O zaman ko· 
: operatlfln 4 bin ortajjı varmıı. 
t Herkes pirinç ılmıı. Fakat koo. t peratlfln pirine dağittı !iı öArenl· 
• lince ortak ıdedl '15 bine 911<mı1. 
• bittabi eldeki pirinç de kifayet 
: etmemlı. 
ı Yeniden pirinç aatın alınmtı. 4 
: Fak•t bu pirinci getiren vapur l 
: bir a~i teudOf neticesi olarak 25 
ı oün yolda kalmış, Nihayet 15 
t gün evvel llmıına ıJe l ml~, fakat j i bu 1!5 gün !cinde bo,arlhlmaaı: im· i 
+ klnı bulunmamıf. Şimdi vııpur ! 
t bopltılacık, pirinç celtlk fıbrl• ' 
f k11inı gidecek ve pirinç hal ine ~ 
: o~lir gelmez derhal ortakları dı. ~ 
: 15 rtılaeıkmT§. 1 
+ Odun meselulno gelnce: Ko· l 
: operatlf mahrukat oflıl ile bede· j 
ı il 6 ayda ve takaltle ödenmek l 
+ üzere memurlara odun ve mın· 
: gnl kömUrU verilmesi için bir 
: mukavele yapmıtbr. TeV7.lata da 
t batlamıflır. Fakat bu tavzlattan • : fıtlfıde için memurların çalııtı. 

Or dairenin m utemedinln koope• ! ratife bir ihtiyaç llıtesl g!!tiirme· 
ı al Jhlmdir. Kooperatif bu lhtl• 
+ yaç llıteal üzerine ıenetler tın. 

t :ı:lm etmekte, bu 11netlerl kendi 
• ~ı:muru vasıtııslyle allkadarları 

mOracaatlar kabul edilmemekte· ~ 

% l mıalıtmakta, ıo"ra da odım ve j 
•ı kömUrU vermektedir. MUITferlt f 

dlr. ı 
Dün bı r altm 2900 kuru~tan satıl· • • 

mlşhr. Bir gram külçe 425 kuru tur.•••••-•••••·-.~-

Berlın, 25 (A.A.) - Alman or. 
du1arı lbaşkumandanlığının teb -
liği: Kafkasyada sadec~ mahalli 
savaşlar olmuştur. 

Ka!muk'lar stepındc motörlü 
bır Alman birliği, düşman mev -
zilerine girmiş ve onu doğuya 
do~ru ntmıştır . 

Sta1ingr'1dın ve Don nehrinin 
bi.ıyük dirseğinin cenup batısın.. 

da düşman, mühim piyade kuv· 
vetlcri ve tanklarla hücumlarına 
devam etmiştir. Sovyet kıtaları, 
)'·enidcn insan ve malzeme itiba • 
riyle büyük kayıplara uğramış -
lır. 

Şiddetli .savaşlar neticesinde 
Alman ve Rumen kıtaları, düş -
ınanın Volga ve Don nehirleri a
rasındaki hücumlarını pü~klirt -
müşlerdir. Düşman, büyük ve 
kanlı z.:ıyiata uğramıı \"C 54 tank 
kaybetmiştir. 

Stalingrat şehrinde duşman, 
bir takım hücumlarda bulunmuş 
tur. Şark cephesinin diğer kesim 
!erinde Alman kıtalan, muvaffa 
kıyetli hareketler yapmışlar ve 
:lüşmanın mahalli hücumlnrını 
püskürtmüşlerdir. 

Sovyet taarr.Aunun 
durdurulduğu llöyleniyor 
Bcrlin, 25 (E.P.) - StaUngra

dın cenup batısında ve büyük 
Don dirseğindeki muharebcierin 
bütün şiddet ve çetinliği ile de. 
vam ettiği salahiyettar makam -
!ardan bildirilmektedir. Büyük 
bir Sovyet taarruzu evvelden 
~özönünde tutulduğu için bu ta
arruzlara karşı gereken mukabil 
tedbirleri vaktinde ve tesirli ola 
rak almak mümkün olmuştur. 

Büyük taarruz başlıyalr 6 gün ol 
duğu halde Sovyetler orta As
ya ile Kafkasya arasındaki Al -
man sürgü mevzilerini yarama • 
ıntşlardır. Almanlar mütemadi • 
yen takviye getirmektedir. Mu • 
harebeler henüz çetinliğini muha 
faza etmekte ise de umumiyetle 
Sovyet taarruzunun durdurul -
muş olduğu söylenebilir. Taarruz 
eden Sovyet kıtalarının Stalin • 
gradın sağ C'enahındaki Rus kuv
\"etlcri ile irtibat teminine mu
vaffak oldukları hakkında Sov • 

Avam Kamarasında 

Attlee'y~ Tevcih 

Edilen Bir Sual 
Londra, 2~ (A. A.) - Avam Ka" 

marrı sında Başvekil Muavini M. Att
l~e'dcn şu sual sorulmuştur: "Domln
yonlnrln mufubık olarak İngiltere hl\• 
kümelinin harpten sonra ham mad
deleri bütün dünyaya ve Brit.-m)'ll 
camiası piyasalarına acık bulunduı:1l" 

cağını temin edebilir misiniz?., 
M. AtUee bu suale, İngiliz bUkO .. 

met! siyasetinin Atlantlk mlsakınttl 
4 OncO maddesinde ve 23 Şubat 194~ 
tarihli karııtlıklı yardım anla:şmasınlll 
7 lncl maddesinde tasrih edilml" ol• 
dutu cevabını vcnniştir. 

Dunun Uzerlne blr iııcl mebus, bıl 
cevabın Başvekll Church!ll'ln son bC' 

v:ınnltnr tenkit eden M. Wilklc';)c 
sıönderllmesl gcrekcceğlnl kaydeylc" 
mlşUr. 

Sırp ÇetecUeri iki 

ltalyan Taburunu 

Bozguna Uğrattı 
Moskova, 24 (.t\.A.) - S"ovyet b•' 

berler bürosunun dün akşam bildirdl
fine gört>, Yugoslav çeteler) Sikaç <t' 
l.ubln dolaylannda 2 İtalyan tabıırurı" 
bozguna uğrtı tmı:,tır. 200 den farla 1• 
talyanın öldilğil ve 500 ünUn de e5l1 

eclildlii bıldirllmi~tlr, ÇC'tc grupJstl 
pek çok harp ma!zcmeıi ve bu arad• 
600 tiıfek ve 24 mltralyöz ele ge\i( 
mittir. 

Tokyo'ya Göre Harptenbcri 
Batırılan Gemiler 

Ankara, 25 (Radyo Gazetesi) " 
Tokyodan verilen bir haberde bir J•S 
pon sözcüsü 8 Sonteşrin 941 den l 
Haziran 942 ye kadar Japonyanm sıS9 
bin vt harp ba,ındanberi Almnn1•'1~ 
21 mllyon \'e İtalyanların da bir ı11r.• 
yon 300 bin tonilatoluk gC'Tni batı( 
dıklnrını ve Mihvercllerin batırdık! ' 
rı cemi tonajının 23.230,000 e ball4' Ol 
dufunu bi!dinniştir. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!"~ 

yetler tarafından verilen habe ' 
rin yanlış olduğu Bc"'!l"linde 1<•' 
tiyetle beyan edilmektedir. s<f' 
giinlcrde Sovyetler ağır zayiııt4 uğramış, ezclimfo salı günü 6 
tank kaybetmi~fr 
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Sui ast Davasına 
Yeniden Başlandı 

l2if' (Baştarafı 1 incide) l düşünerek maznunlarla kanun müna
Kornilof da bu fikre iştirak et kaşasma kanunlarumzm müsait olm~· 

i. Mütaleası sorulan iddia maka dığına ve okunmasını istediii evrakın 
:nı da Atlliye Vekaletinin talebi- hangileri olduğunu söylemediği takw 

yulın · ted· • · den m.ah dirde cevap vermekten imtina ettiği 
ıe u asrnı ıs ıgın - • 

k Ş k . z· d hakkında kanaat hasıl olacagına karar 
cCeme avu at a ır ıyann uruş verdi. · 

maya kabulünü karar altna aldi. Bu karar tercüman vasrtasiyle Pav-
Mahkeıme bundan sonra da sui- !ofa bl!dirildi. Pavlof, tekrar söz ala• 

kast davası hakknıda temyi'zin 
nakzına uyulmasına karar verdi 
ve bu karar maznunlara tercüme 
edildi 

Pavlof söz alarak: 
- Doktor Payo'nun 213 nurna 

ralı raporuyla aynca, sayacağım 
rapor v~ vesikaların okunmasını 
dilerim. 

Kornilof da bu fikre i~tirak e
derek Pavlofun istediği rapor ve 
vesikaların mahkeme<lP. :>kutula
rak aleniyete konulmasını istedi. 

rak; doktor Payonun 213 numaralı ra. 
poriyle 189 num.aralr raporunun, 'f.'a
yonun profesör Bişok'tao aldığı ra 
porun, ve Abdurrahmanl'h 1 Mart ta• 
rihlI ifadesinin okunmasını istedi 

Reis, bunun üzerine: 
- Artık yeter, yerine otursun. ih• 

tannda bulundu. 
Pav!of, tekrar söz söylemek iste· 

yin<:e reis: 
- Artık otursun, diyonnn, ısrar e.. 

der ve mahkemeyi ihlale devam eder
se dışanya çıkartırım, dedi. 

Kornilof'un talebi 

....... 11111 ............................. ~ 

Devlet Denizyollan işletme U. Müdürlüğü ilanları . . 
Dcnizyollan umum! yük navlun tarifesi, :yapılan samlar ~ 

siyle tııdil edilm~. 
1 İlkkAnun 942 tarlhinden itfb8l'en İstanbuldaıı hareket edecek 

olan vapur tarla yapllacak nakliyatta yeni zamlı taı:ife tatbik olmıa
caktn-. 

Acent.alardan izahat altnıthi?ir •• (1'08) -
1SKENDERUN POSTASI 

İstanbtıldan 2'7.11.942 CWııa akşamı İskendenm yohma kalkması 
icap eden (KONYA) 'flapuru bir hafta rötarla 4.ll.94'2 Cınna saat 

18.00-. Je kalkacaktır, (l'T!IO) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN .. 
Bir senelik 

Doaya No, CiNSi kira bedeli Teminatı 

51150/17 Erenköy ~zyatağıılda Hilmi paşa so-, 
kağtmia 6 No. hı köşkün bir senellk i
can 

180 14 

Yukarıda yanlı gayrimenkal 9/12/942 Çarşamba gQnQ saat 14 de 
Milli Eml~k Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda bir sene müddetle 
kiraya verilecektir. 

İsteklilerin muvakkat teminat makbuzla.n ve nfifM hQviyet eilzdan
lariyle birlikte mezkur gün ve saatte Mlll1 EmlAk Müdürlnğüne milra-
eaatlan. (1627) 

26 .11. 942 

R O T H E S T ı· I N 
Tarafından Dlkllen lsmarlama .Kostümler Gayet Şık -ve Endamhdır 1 

Viyana Zevki - Polonya .Biçimi - lngili:ı Kumaşları 
' Beyoğlu fstiklAI caddesi 292 No. (Karhnan üstünde) Telefon: 40637 , 

~T~~Ab•~ .. ~~~.-l 
resi ~ tlSlll ve tertibat., hakkmda 

1 

altnmı, otan n,/S/940 «im ve %8'76 
saydı Jhtina beratı bu. defa mevkii 
fiı'le konmak there ıtheı-e devr<tterağ 

v~a icar edileceğinden talip olanla_ İ 
mı Galetada İktJsat hantnda Robert ı 
Ferrl'ye milracaatlan ilAn ohınur. 

~ Dr. lbrahim Denkerl 

. ~-
P 0 K ER 
TRAŞ BIÇAKLA~I 

Cildi tahriş etmez. 

cildi yumuşatıı\ 

Uer yerde POKER 
traş bıça.klanm 

Balıkb Hu. Dahillye Mttte
ı assı.ı. Beyoğlu, Ağacamll, Sa
o,.aıtacı Çöplilk~e sokak No. 

_Dr_,~::·::__1 DENİZCİLERE İLAN r GONOKOK AŞISI l Devlet Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünden 
ReiS! Pavlof, bunun üzeı;ine yerine otur 
- Temyizin nakzma tevfikan bu du. Bundan sonra Korniloftan ikame 

raporla Abdurrahmanın İstanbul za• ettirmek istediği şahitlerin niçin din• 
bıtasma verdiği ifade mahkemede O• lenmesini istediği soruldu. Kornilof w---~~~~ 

1 BeJsotuklulu " thtilAt\arına K d • B v H • • d-'·. 
~-:n.:~ ~!:u:ı: 1 ara enız ogazı arıcın r"'I 

' ~e111 No. 
111 

' Ziyalı Şamandıra kunaı:ağından bunlar okunduktan son- Türkçe olarak şu taleplerde bulundu. 
r.s diğer talepleri bakk;ında mahkeme "- 1941 senesi Eylfil aylarında 
bir karar verecektir. İstanbulda Rus konsoloshanesinde ba-

Kornilof: zı tamirler yapılırken nezaretk meş 
- Bu evrak ve vesikaların okuruna• ~ldüm. Burada yirmi kadar amele 

smdan evvel göstereceğim_ bazı şahit. ve usta çalışıyordu. Bunlar o zaman 
terin dinlenmesini isterim. fstanbulda olduğuma şahadet ederler. 

Müta!easr 9oralan iddia makamı Şimdilik isimlerini ve adreslerini VCT-

Kornilofun talebinin reddini istedi, diğim on kadar amelenin dinlenmesini 
Mahkeme de temyizin n::ıkzında gös- istiyorum. Ayrıca Madam Abdullah 
terilen vesikaların yani Payonun ekS" Öjen!nin de tekrar dinlenmesini isti
pertiz raporiyle Abdurrahmanrn İstan• yorum. Süleymarun sorguya çekilme 
bul zalntasmdalri. ifadesinin okuruna mesi usüle muhalif olduğundan on11n 
sını kararlaştrrdı ve zabıt ks.tibi bu da dinlenmesini istiyorum. Aynca 
ves!tı:alan okudu. Süleyınanın 9 Mart tarihli ifadesinin 

Payo, raporunda hadbıe mahalTin• okunn:ıasmı de istiyorum. Bundan baş.. 
de yaptığı tetkikat ve neticelerini arı- ka' Ankara adli tabibi doktor Behçet 
l"tryordn. Abdurrabmanrn İstanbul ve Payomın mahkemede dinlenmele
zabıtasında verdiği ifadenin bir kıs- rini istiyorum. Bu aayede fiilin bir 
mı okunduktan sonra öğle tatnlne suikast o!mayıp bir suikast tasnii ol 
bin~~? d~rmm1a saat 14 e bırakı!dı. duğu meydana çıka<'akttr. Ayrıca Sov-

İkiici Celse 
İkincl celse saat 14 te başladı. Maz

nunlardan Süleyman ayağa kalkarak: 

• yet sefarethaneslnin kırmızı veya viş.. 
ne çürüğü renginde otomobili olmadı 
tını ve bu keyfiyetin Sovyet sefaret.
hanesinden harriciyeye yazı ile bildiril
diğini ve bu mektubun mahkemeye 
celp edilmesini isterim. Anl~ara ceza 
evlnr'le bulunan pasaportumun da celb. 
edilerek tetkikini isterim.,. 

- İyi Türkçe bilmiyorum, dedi, bu 
yüzden yeni~en ve Yugoslav lisaniyle 
ifade v=eme müsaadenizi rica ede
rim Aynca sahlt İsmailin de dinlen.o 
m esini dilerim. Kornilofun bundan başka uauliln 

250 inci maddesi ımıcibince her evrak 
okunduktan sonra maznunlann ne dİ'" 
yeceği sorulması lazım geldiğini sö,.. • 

T_ORKIYE CÜMHURIYEIJ 
ZiRAAT BANKASI 

• I -~ Kuruluş Tarihi: 1888 
S~ayesi: Hl0,000,000 Türk Lira,.şı 

Şube ve Ajans Adedi: · 265 . ..._ 
Zirai we ~ B~ Nev.i .Banka MwiMelelerl 

' 
lturneli fenerinin 13° haknô cihetinde ve 11 mn mesafede ,.. 

A. 41° ,24' .35" .Ş • 
.. . . 

T.29° .09'.30".Ş.G 
.. Coğrafi mevklinde bulunan ft asatnen ıazt ile ymıfp he' ~ mı_ 

rı.lyede tek beyaz şimşek gösteren Karadeniz boğazt haricindeki ziyalt_., 

şamandıra 21.11.942 tarihinde esen şiddetli fırtına tesiriyle yerinden kop

mustur. B.a.delmuayene tekrar ayni mevkie konulacak olan me:ı:ldlı şa
mandıranın yerine konulduğu ve yakıldığı aynca ilAn edilmiyecektir. 

(1'760) 

Muhasebeci Aranıyor 
Gölcükte bul.tınan Deniz fabrika ilan Umıım MüdQrlüğil emrinde is

tihdam olunmak ve kanuni durumu na göre 260 liraya kadar i1cret ft-/ 
rilmek üzere bir muhasebeci almaca ktır. 

İsteklilerin Ankarada M. M. V. Deniz Müsteşarlıltma '9le İstımbulda 
la Deniz Leva:ı:nn Amirliğine hemen müracaatlan. (1~) 

,------------------------~ 
Mahkeme fcabrm düşünerek Süleyma· 

nrn şimdiye kadar Türkçe olarak ı. 

fade verdiğini ve şahit İsmailin din• 
?enme'Sine lüzum olmadıbnr ve bu 
cihetlerden Süleymanm taleplerini 
reddettiğini bildirdi. 

!edi ve btt sözla :zapta geçti. : 

Kadfkl:r Sulh blahkenıeel Baıkl

tlpnıthtde~ Mtlddei M~hn Eskl. 
DUiniıı mnddeealeyhler Avram Me
naşe, Vantura Levi Roza Men•5e ile 
şa;,ian ve mtl'Ştereken mutasarrıf ol
dultt Kad:ıkl!y{\nde Rıurlmpap ma
hallesinin Taşlı Bayh sokağmda es
ki 44 ve 46 ,.eni 18, 20, ı2 taj ıs. 

%0, 22 kapı No. h 211 ada ve 14 par_ 
sel kayıtlı Voe tapU kaydına nazaran 
tbrahbnağa vakfından 325,5 metre 
murabba! aiil%İ. nzerlne inşa edflmiş 

ve <mşernelerlnin potrelll beton ve 
harld ve dahilt dpvarlannm kArgir 
ve merdivenlerlnhı mozaik ve sa
hanlık ~ koridor ve mutbak d5şe

melerlnJn karo mo:ı:afk ve oda döşe
melerinin be1ıon tl:r:erlne tahta kaplt 
ve çatı katında tavam ahşap ve bod
rum katında bodruma atışap bir mer_ 
dtvenle tnntr bodnrmda 15 odtınhık 
ve lromt\rlük ve biT ufa'k çamaştrhk 
ve btr he!A ve Ild sırğmak yeri fle bir 
kuyusu vardır. Zemin katında 1--1 
'Bir ve 2 No. h daireler birinci 'katta 
3, 4, 5 fkinci katta fi , 1. 8 Qc;{lncn 
ltatta ~ 1~ 11 ~t't katında 12; 13: 
14 No. h daireler ve iki çamaşı:rltk 
~ etrafı. acık ve Qstil örtQlQ t.araça 
vardır. 1 No, lı daire bir koridor bir 
'lda ve ıryT'1Ca içice iki oda bh· heU 
bir mutbak ve 2 No. h dairede bir 
koridor bir oda bir bel! bir mui'bak 
ve aynca bir hol ve yerli dolap ve 
Qç oda vardır. 3 No. 1t dairede bir 
hol bir koridor altı oda bit' bel! bir 
mutbak vardır. 4 No. h dairede bir 
antre bir mtrtbalt J'ki yer'i d<>laı:> blr 
helA btr hol Qç oda vardır. 5 No. h 
dairede bir koridor blr yerli dolap 
bir mutbak bir hela bir- hol beş oda 
vaTdır. fi No. 1T dairede bir hol bir 
korldor bfr he!A bir mutbak beş oda 
vardır. 'T No. h dairede bir antre bir 
mutbak lkl yerli dolap bit- beU dört 
oda V'!lrorr. 8 No. ıt daire 5 No. lı 
dairenin aynidir. 9 No. 1ı daire 6 No. 
1ı dairenin aynilir. 10 No. lr dnfre '7 
No. lı dairenin aynidir. 11 No. 1ı 

rtafre 5 No. h dairenin aynidir. 12 
No. 1T daire 5 No. lı dairenin ayni
dir. Yıılmz bir kiler fazl.a~rr. 18 No. 

lı daire bir antre bir helA bir mut
bak ve içiçe bir kaptdan girilir tiç 
odadır. 14 No. lı daire 5 No. lı dai
nln aynldir. Bu apartıman dahflinde 
elektrik, terıro. ve havagazi teslsab 
meV<:Uttur. Kı:ymeti muharnmenesi 
70000 yetmiş bin liradır. İşbu gayri
menkul izalei şüyu suretiyle ve ta_ 
rihi ilAnda nitibaren eshabt müraca
ııta mahkeme kaleminde açık bulun
durulan satış şartnamesinde yazılt 
~eralt dairesinde ve peşin para ile 
28/12/942 tarihine rastlıyan Pazartesi 

TÜRKiYE 1Ş BANKASJ 

Bundan sonra reis, tercüman nsr 
tasiyle okunma.aun istediği vesikaların 
hangneri olduğunu Pav!'ofa sordurdu. 

Pavlofı 
"- Doktor PayOmJn 186 numarah 

raporiyle diğer vesaik arasında mü• 
hlm mübayenetler vardır. Bunlann 
teker t.eker mahkemede olaıtturu!ma• 
smr V'C bunlar hakkında izahat veı
mek istiyorum. Birinci olarak e\spenı 
ler, berhava olan sahsın asgari altı 
ay azami 'bir buçuk sene evvel karnm
da~ ameliyat geç:l.rdiğini, bildiriyoı
lar. Halbuki Ömerin akrabaları böyle 
bir ameliyattan haberleri olmadığmr 

söylüyor!ar, Eksperler raporlarrnda 
berhava olan sahsm 30 - 40 yflşla· 
rında buğday renkli bir adam oldu .. 
ğumı söylüyorlar. Ha!buki şahitler o· 
r.un 23 ya!Jlarında ~er renkli bir 
ııdam oldufunu ifade ettiler. Arada 
büyük aykırılıklar vardır.., 

Fikci sorulan iddia makamı namına 
müddeinmum1 muavini Kema! Bora: 
"- Pavlofun yu'k:ardald iddiaları 

temyiz mahkemesi tarafından kabul 
edilmemiştir. Bu ta!eplerin reddi la• 
zrmdır.,, dedi. 

Mahkeme bunun fl:ı:enne Pavlofun 
tıılebi hakkında verdiği bir ara kara• 
rmda P3vlofun ömerin şah~lyeti üze
rinde uğraştığım, halbuki temyiz mah 
kemesinin nakzma nazaran bu mesele. 
lerln halledilmiş o!duğunu, Pavlofun 
beyhude yere mahkemeye vakit kayw 
bettirmek ı~tediğtni, maamafih iddia· 
lannr mildafaanamesinde yazılı olarak 
zikredilebileceğini oildirdi ve $imdilik 
Pavlofun okunmasmr istediği evr~m 
hangiler olduğunu tercüman vasıtasiy. 
le kendisine sordurdu. 

Pavlof: 
"- Di!ğimde ısrar ediyorum, mah• 

kemenin bu kararını protesto ediyo-

rum ... 
Reis~ 

' ' 

"- Mahkeme kararı protesto edil. 
mez Karara itiraz yolu başkadır. Ce
za ~ahkemeleri usulü mucibince mah· 
keme protesto ed!lmez.,. 

Pavlof: 
"- Usulün 298 inci maddesi mucl• 

b"nce böyle bir itiraz ynmprya h::ık
kım vardır. Taleb!mi Türk kanunlarr
na göre yapıyorum.,, 

Reis: 
••- Biz Türk kanunlnTınt dalia tyi 

biliriz. Hangi vesaikin okunmasını i~· 

tiyorsa söylesin,., 
Pavlof, tekrar talebinde ışrar edin• 

ce reis kanun münakaşasmm maznun· 
lar!a yapılamıyacağmı kendisine ihtar 

etti. , ..,,_.__..._........_,, ............ _ 
Pavtor: 
"- Mahkemenin 'kaT!'ll'11'11 tekrar 

protesto ediyorum.,, dedi. 
Reis, bunun üzerine iddia malı:amt• 

nın fikrini sordu. tddia ıııak~ıııt Pav
lııfun taleplennin reddini istedi. 

.......... n71".rjnr. de mabke.ı:ııe icabını 

• 

Bunun üzerine Reis 186 numaralı 
Payonun raporu hakkında Kornilofun 
ne demek istediğini sordu. Komilof 
şu cevabı verdi: 

.._ 186 numaralı rapor bakkmda 
Pavlofun söylediklerim tekrar etmek 
istemiyonmı, Ba rapor hakkında b~ 
ka diyeceklerim vardır.,. 

Bundan s.onra rei• Abdurrahmanm 
avukatı Şakir Ziyaya diyeceği ohıp oı
uıad1ğmı sordu. 

$aktr Ziya, Mark PaYo ve raporu• 
mJn öm.er To'kndm 30 • 40 yaşlarmda 
olduğu hakkındaki fara:ı:iyesln!n kC!D"" 
dlsini tatmin etmediğini ve Hi\aliah• 
mer suiistimali dolayısiy!e ifadesine 
müracaat edilen ve polis m11titüsü it• 
boratuvanmn nbnnı bulunan ismini 
batır!ryamad1ğı ve ilıni tanınmış bir 
~:\hsiyetin bu hadise üzerinde tetldkat 
yapmumı istedi. 

Müddeiumuminin mütalaası 
Bundll.n sonra iddia makamının file" 

ri soruidu. İddia makamı, evvell Pa• 
yonun 213 mımarnlr raporiyle doktor 
Bişof'un Payoya yazdıiı vesikanın o
kunması bakktnda mahkemece bir ka
rar verilmesini ve diğer talepler bak• 
kında iddiasını bilahare serdedeceğinf 
söy!edi. 

Bunun üzerine bir karar vermek Ü• 

reı-e mahkeme müzakereye çekildi. 
Bir çeyrek müzakereden sonra tebliğ 
edilen kararın Payonun zikredilen ra
poriyle Bişof'un vesikası evvelce o
kunmuş olduğu, esasen maznunlar ev• 
rakt tetkik etmiş bulunduktan cİ• 
betle Pavlof!a Kornilof'un bu hu• 
susta malumatları bulunduğunu, bi· 
naenaleyh bu evrakın okunma~ma 

?üzum olmadrğr bildiriliyordu Bun"" 
dan sonra diğer meseleler hakkında 
iddia makamının mütaleası soruldu. 

Söz alan Kemal Bora dedi ki: 
''- Madam Abdullah Öjeninin l!!ti• 

mamı Kornilof evvelce talep etmisti. 
Bu talep yilksek heyetinizce icabı dü" 
rünülerek reddedilmi,ti. Kornilof red
dedilmiş o!an taleplerini tekrardan çE'. 
klnmemekte ve sıkı sıkrya bağlanmt<: 

bulunduğu hukuk kaidelerini kabaca 
ibltl etmektedir. Btı kabaca kelime
sine tam ve açılı: manasmı veriyorum. 
Kornitof bu taleplerini müd:ıf::ıaname· 
~inde de serdetmlş ve temyiz mahk~· 
mesinln reddine maruz kalmıştır. Kor• 
nilofun 941 sene~i Eylill ayında İstan
bulda bulunduğuna dair ikame ettiği 

şahit!erln istimalarına, Madam Al-• 
r'lullah Öjeninin yenidm dinlenmesine 
ve raporlarrnı mufac.;alan ya71p vel"> 
miş olan doktor Behı;et ile profesör 
Payonun celplerine ve iııtlmalarrna 
mabat olmadrğma, Ruıı sefareti t~ra· 

' fından harkiye7e yazılan mekfn'hıın 
da celbine lüzum bulunmadıl\'rn<ı "'-• 
zıı!ik avukat $akir Ziya tarafmdan ya. 
mlan ve gayri varid görülen taleple· 
rin reddlne karar verilml!'Sini dilerim.,. 

Bunun üzerine maznanlnrdan Kor
nilof, biraz evvel verilen ara kara• 

Bfttirenlere 28,800 Lira Para 
tXRAMtYE YERIYOl 
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~---' .. K A R A R H 0 L AS A S 1 D 1 R ~· 
İhtikAr 942/569 
Mlllt korunma kanuntıtıa muhalefetten :ıı::ara~rllk pazar yerinde 

manavlık ticaretiyle me,gul Abdilrrahim oğlu Rae Çalpan hakkında 
İstanbul birinci mtın korunma mahkemesinde cereyan eden muhake
mesi neticesinde suçlunun fiili sabit olduf\lndan mim korunma kanunu
nun 31/'7 ve 53 ilncl1 maddeleri mucibince yimtl beş lira para eez::ısı 
i\demesine ve htl'kilm kattleştiğindetı ücreti ı;uçluya ait olmak Ozere ka
rar hülbasmbı Tan gazete.sinde neşredilmesine 19.10.42 tarihinıif' karar 
verildi. (1719) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden 
Terkiplerinde kininden eser bulumnıyan ba7J komprimelerin kinin 

komprİn\eleri diye . satışa çtkarılmış olduğu yapılan tetkik ve takiplerden 

anlaşı !maktadır. 
Memleketimizde ıtmdl devlet ve Kttılaymldnden baska kinln kom_ 

primeleri yoktur. Bunlardan baııka markalf olıınların mevcutlan da 
bundan evvel h0k1lmetçe toplatılmt!ltır. Binaenaleyh evvelce de flAn e
lildiği gibi devlet ve Kızılay kinininden başka kinin komprime ve dra
jelerinin sahte olduğu ve kullanılmaması !Azım ıreldiği cihetle h~lkımı-
zm bunlan satm almamalan tavsiye ve i!An olunur, (1727) 

KAYIP: İstanbul tt!ıalAt Gümril
ıtünün 408'7 No. 18/9/42 tarihli be

yanname muhteviyatı 8 sandık de
niz motarüne ait 20519 No. 50,21 ku
ru$1Ult gümrük makbuzunu rayi et_ 

tim, yenlı;ini alacağtrndan eskisinin 
hükmü yoktur. Emekanbar 

KAY ı P: Uruversfte Fen Fakt\tt~
sinden aldığtm hüviyet kartmu kay

bettim. Yen~ini alacağımdan eskl!!L 
nin hükmü :yoktur. Bülent Bllsay 

riy1.e iddia m'akamınm bu celsedeki 
istck!erinin birer sureUerinin kendisi 
tarafından iyice okunması için veril• 
mesinl talep etti. 

Hakimler heyeti mUzakereye çekil• 
dikten sonra karannı tebliğ etti. Bu 

karara ıöre mahkeme, Ankara tabibi 
adlisi Behçetle Payon.un mahkemece 

dinlenmeleri talebini reddetmiş n 
Von Papenin kitıoi Ro:z ile İtalyan 
c;efaret kapıcısı Kostantinin ,ahit o

larak celplerine ve mahkemenin. 2 Kl
nunevvel Carııamba J!'lln~ ... ~+ G ıın a 
ta!ikine karar vermiştir 

• 

lstanbul Aıllye 9 uneu Hukuk Hl
kfmllölnden: 942/931 

Beşiktaş V i ş n e zade ma-
hallesinde Spor caddesinde 133 No. 
da muklm Fatma Gevher Pekün ta.. 
rafından Beslk:taş Vişne zade mahal-

lesi Spor Cad. 133 No. da mukim 
kocası Haydar Pekün aleyhine açtığı 
boşanma davasMtn yapılmakta olan 

muhakemt'si sırasında: M. aleyhe 
!!öndernı:m davıı arıuhallnin tebliğ il
mühaberine ve-rllen meşruhata na-

mran mubatabmhı fi sene evvel ev
den ç1knnş. yeni adresi de meçhul 
olduğundan bil! t:ebliit iade edildi_ 

~inden yirmi gtln zarlında dava ar
xuhaline cevap vermesi ve mahkeme 
ı;tnü olarak tayin edilen 25/12/942 

Cuma saat 10 da mahkemeye gelme
si veya blr vekil göııderm.esi, aksi 
takdirde mahkemeye gıyaben devam 

edileceği dava antJha1t w davetiye 
m.akamma kainı. olmak ibere ilAn o-
ıunur. 

Sabip ve Neşriyat MOdürQ: Halil 
Ltltft OOrdündt. Gazetecilik ve 
Ne~at T. L. S. TAN 14atbaası 
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Cörkiye İş Banka..<llna para JSbnnaJda yalnız para biriktrmi~ 
ve faiz almış olmaz, ayni umanda talliotzt de dettemlt o. 
'll.'l'!mna. 

'{(lnü saat 10 dan 12 ,.e kadar açık 
arttırma ile Kadıköy sulh mahkeme
si baıskAtipliğinde satılacaktır. Yevmi 
mezkO.rda satış ktymetı muhamme
nenln % '75 şinl bulmadığt takdirde, 
en son artıranm taahhüdü baki kal_ 
mak Ozere müzayedenin 10 gtln dah:\ 
temdidi ile '7 /1/943 tarihine ratlryan 
Perşembe günü saat 10 dan 12 ye 
kadar en ~k arttn-ana ihaleyi katl
yesl icra olunacaktır. Satış tarihine 
kadar müterakim bina, evkaf vergi 

bo~ları ve satış harct ve mahkeme 
masraftan hlssedarlartna ve 20 sene
lflt evkaf tavizi v-e rüsumu telltıllyesi 
ve ihale pulu mil,terisine alt olarak 
satılacakttr. Taliplerin ~ '7.5 pey ak
c:-esl yatırmaları lA:ı:ımdır. İcra ve if
lAs K. numm 126 ncı maddeııl mu_ 

clblnce !pot.ek sahibi al11caklnıırla di
lter alAkadarlann htrSUsiyle fal:ı ve 
masrafa dair olan iddialarmf 15 gün 
!~sinde mahkemeye bildirmeleri ve 
<ıloıi halde haklan tapu sicilleriyle 
qabit olınadı~a sa~ bedelinin pay-
1ıışmamndan hariç kalaeaklan ve da
,,11 fazla mal-O.mat almak isttyenlerln 
Tl"lahkemenin 942/325 No. lı dosyası

"la mfiraeaat eylemeleri fiAn olunur. 

, ........ -.'•' ............................ . 

KAYIP: 31. 1 .939 tarlhlııde İstanbul 
l!lmn.f:vet Sandılma yatmblun para 
için verilen 2124 na. h cilzdana ta~ 
bDt ittihaz ettiğim mQhftrllinü zayi 1 
ettim, Yenisini kuilanaeağtmdan es
eskisinin hükmü olmadığını U!n ede-\ 
rlm. 

Sultanahmet f neın~avu, çtkma.zı ı 
No. 19 Fatma A,Amalc 

Beher kilosuna 20 kuruş tahmin edilen 100 ton prasa pazarlıkla 
satı:n alınacaktır. İhalesi 26/11/942 Perşembe günd saat 14 de Tophane

de M. M. V. Bir No. lu satın alma komisyonunda yapılacaktır. Katı te
minatı 3000 liradır, Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(281 - 1843) 

50 ton sığır etine verilen fiyat pahalı görüldüğünden ihalesi 30/llı 
942 Pazartesi günü sa,:ıt 15 de Tophanede M. M. V. 1 No. lu sathı al_ 
ma Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi her gün öğleden sonra Ko, da gö
rülür, İsteklilerin belli vakitte 8500 lira katı teminatlariyle Ko. na ge1-
meleri. (283 - 1845) 

Orman Koruma Müstakil 
Komutanlığından 

Tabuı 

ı - Orman koruma müstakil taburun beş ayllk yevmiye se'6ıe Ib
tlyaC1 bulunan aşağıda cinsleri yazılı dört kalem sebze 2'7.11.942 Pazar. 

tesl günü saat ikide münakasaST yapılacaktır. 

2 - Taliplerin şerait ve miktarlarını öğrenmek üzere tabur satt~ 
alma. koınisyonuna müracaattan. 

8 - Münakasaya iştirak etmek arm edenlerin yüzde yedi buçuk 
oisbetinde pey akçelerinin onnan birinci mtntaka mesul muhasipliğiJıç 

yatırarak alacakları ı:nakbuzla münakasaya iıttirakleri ilAn olunur. 
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