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GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

DUNYASJl'I i:URJNCJ SAATJ. 

VACHERON 
VE 

CONSTANTIN 
~CENTASI: Eminönü meydanı Arlon saat mağazası. Mağa. 
zan:ıızda son model mücev bentrn zengin çeşitleri vardır 

COrdell Hull 
1 ürk Gazetecilerine · 
Demeçle Bulundu 

lngiJizler, Mısır' da 
ilerlemeğe Başladı 

,,......................... ························~ 

''Türkiye, Milletler Arası Münasebetlerini 
Dürüst ve Yolunda idaresi Bakımından 

Yüksek Bir Şöhret ve itibar Kurmuştur .. 
'-························ ........................... ./ 
Nazır. Senelerdenberi Çalkalanan Bir Dünya İc;inde Durüst 
Siyasetimizin Bir İstikrar Amili Vazifesini Gördüğü~nü Söylüyor 

M. Zekeriya Sl!JRTEL 

'** Bu kısnim haricindel6 sözle -
rine gelince, Nazıır, bir 

gazeteci heyetinin btı şekilde A
ı:nerikayı ziyarete ge!rnekl~ bir 

. - (De\·amı Sa. 4. Sü. ıi) Komilof 

Ankara 4. iTAN) - Almenya
nın Ankara Büyük Elçisi Vonl 
Papene yapılmak istenilen sui 
kast failleri bugün tek::ar Anka • 
ra Ağır Ceza mahkeme-si buzu 
nına çıkmışlardır. 

Suçlular, mahkeme salonuna 
girdikltı'ri zaman, Povlof'un artık 
topallamadrğı nazarı dikkati çek. 

-ımiştir. Pavlof, zinde adımlarla 
ilerliyerek evvelki duruşmalarda 
seçtiği' yere oturmuştur. Diğerle
ri de onu takip etmişlerdir. 

Reis Sabri Yoldaş ve azalar, 

Bir Rumen Gazetesi 
Şöyle Diyor : 

"Türkiye, Bitarafhğanı 
Beynelmilel Dostluk 
Münasebetleri Çer· 
çevesine Sokmuıtur., 

Roodolf Hesıs 

ALMAN TEBliGi 
Alagir'in 
Zaptından 

Sonra .• · 
"Viladikafkas.. Şehri, 
Alman Kuvvetlerinin 
Tehdidi Alt.na Girdi 

f.1•l'ftil:JAt1111:1RtM 
Kafkasda Vaziyet 
s·rden Ciddi:eşti 

\

Ankara müddeiumumisi eeinil 
Altay ile muavini Kemal Bora 
yerlerini alınca Sabri Yoldaş, ''Hess,, ,. ş·ı Stalincırat'ta Bir KaCi 
maznunlara temyizin bozma ka - Ev Bloku Zaptedildi 
\rannın okunacağını bildirmiş ve Berlin 4, (A. A.) - Alınan or. 

Alman Kltalan Viladikafkas'ıa Doğru 
razyiki Arttınyor • Stalingrat'ta . 

zabıt katibi de bu karan okuma Etraf 1 n da dul an baş kumandanlığmın teb. 
ğa başlamıştır. : liği: Batı K.afkasyada ve Terek 
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Temyizin bu karar.nda maz • •f kesiminde şiddetli muharebeler 
nunların temyizdeki duruşma gü 1 C a at devam etmektedir. Savaş tayyare 
nünde vekil göndermedikled 'S elleri Tuapsıe limanına tesi.rli hü 
için temyizen tetkikat yapıidığı cumlar yapmışlardır. 

Moskova 4, (A. A.) - Gece ya- de Sovyet kıtalan düşman taar . yazılıyor ve ondan sonra da boz.. Seyahatin Hedefleri Stalingrat'ta ~~l~me sava'.: 
n.-;

1 
neşredilen Sovyet tebliği.. ruzlarmı püskürtmeğe devam ı-t ma sebepleri zikrediliyordu. Boz ' lanna devam edılriııştır. Bu mu-

:J sonteşrinde kıtalamnız Sta - m.işlerdir. Düşman insan ve mlL ı'ma sebepleri arasında bir yanlış. Anlaşma Sulhü için nasebetle mukavemet etmekte bu 
lingrat bölgesinde TllJl.pse'nin şi. zemece ağır kayıplara uğramış - lık yüzünden mahkemenin kal"ar S d ·ı y k l lunan bir düşman gnıpu kuşatıL 

Almcn!ar Ağır Kayıplara Uğratıttlı 

nıalı şarkisinde çık'~11.ce. tır. Stalingrat'ın' batı . şimalin.de verdiği günün zapta yanlış geçti on at ar apma mış mıştır. Sovyetlerin karşı taarnız-
nubu şarkisinde • çaquş' dQ;yet kıtalan mevzilerini sı:ı.i{la ği, mütehassıs Poyo,nun raporu.. Londra 4, (A.. A.) - "Daily lan akim kalmıştır. 
auşıarclır. Diğ~ elerde de~i mağa devanf etmişlerdir. Nalçrk nun mahkemede okunmadığı, se Mail,, gazetesinin bir muhabid Pike bomba tayyareleri Volga 
şiklik olmamıt?t'· ~. • 

1
•• ı~ . .dfığu cenubunda büyük müda faret kapıcısı ile katibe RI).. Gla$1tov be_lediY_~ Areisi Sir Patrık dirseğinin ~atuımda a.sker ~plu -

Bnltık'ta ge ı 36 t. S\ı.vaşlan olmakıtadır. Tuapse zanm şahit olarak mahkemeye Dolan'la bır mülakat yapmış ve luklanna hucum etmışlerdır. Şeh 
bin tonluk üç liye ~ nin~doğu şimalinde kıtalanm1z celbedilmediil"i Pov"klf ve 'J{orni- belediye reisi Roud-O!Jf Hess,m rln şimalinde karaya asker c-lror 
.,~ bahrmışl ··"' J şmanı mevzilerinden çıkarmış \of'un Ömer Tokadı hadiseyi yap İngiltereye tayyare ile gelişi hak m.ak için ya~ığı muvaffakiyetsiz 

Stal,ingrat' , tardır. Batı şimal cephesinde 15 :ma~ azmettirip etJtirmedij'tinin \onda bazı ifşaatta bulunduğunu ıbir teşebbüste düsnı:m ven!den 
""oskova 4, (A. A. tankla destekleneıl bJr Alınan ve bunlar hakkında ceza kanunu bildirrp.J.ştlr. . bir ~ ~ker kaybetmiştir. 

tebliğine ek: Stalingrat bo1gesin ~ Devamı Sa. Z, Sil. r n- Deamı Sa. t Si. 1 1:.tJr Devamı S.. 2, Sft. 1 . ~ Dennu Sa. z. SL T 

Umumi Bir Ric'at Hareketine 

Devam Etmektedir 

_J 

1 Gü01er Geçerken] 
Daima Uyanık Bulunmak İçin 

RE F t K 
HAL t D-

1· KARAY 

Sağlam bir insan bünyesinde olduğu gibi. "~ 
mumi efkar .. ın da çeşit (ieşit tesirler altın. 

da kalarak sıhhatini bozabil~eğini. tedaviye muh. 
taç bir hale gelebileceğini bu sefer pek yakın. 
dan bir daha anladık. Çokdandır iradem.izde bir 
gevşeme-, nefsimizden bir şüphelenme duyuyor, 
bozuk düzen düşüncelere ve hareketlere kaptldı

ğıı·.1ızı görüyor, fakat silkinmek kudreıtinl kendimizde bulsm1-
Y'>! ~uk Tedaviye gerçekten muhtaç bir duruma düşmüştük Bu 
te~vi. telkin ve irşat yolile Ulu Şef'ten geıldi ve tamamile tesirli 
oldu Birkaç günden beri umumi efkarın S'lhhl vaziyeti iyileş 
mi~tiı; zira o zehirli ruhi haleıt değişmiş. sakat görüş ve hatalr 
Jfüünüş tattı başkalaşmış. hükumetin yanmda ve etr<ıfmda 
birleşmek, Jl\İ11İ varlığım1z1 desteklemek lürumu anlaşılmıştır. 
Kısacası artık sifa ve sıhhat baş gösterdi. BövJe bir netice hem 
tedavi ı:.cklinin iyi seçHdif!ini. hem hasta bünyesinin şifa kııbili.. 
yet;ni meydana koymak:tadtr. 

Şu kanlı kıyamet ortasında. her taraftan. dıştan ve içteaı 
sızım düşman zehirine kaırşı. birlik havamızı botZU.1.ma.ktan koru
mak icin yurdumuzda da - ara sıra lafı geçtiği gibi - küçük 
öküde. fakat sa~lam verimli bir propaganda şubesi ku:rulmat.ının 
faydasmı bir daha incelemek belki lüzumludur. Bu teşkil uf9k 
broşürler, resimler, sinemalarda 'uf;ııı; filmler radyoda kJ1!1~ ni.. 
.tabeler, gı.zetelerd.P husıısi ~ütunJaTla mnumt efkan dılima uya. 
nık ve aydın bir halde tutmağa yarayabilir. Harbin ilk aylarında 
bir müddet yapıp sonra bıraktığımız şekilde dilimizi tutınıak, 
boş laflara kapılmamak, dedi kodwan bir yerden bir yere taşı. 
yıp yaymamak lüzumunu bildiren gazete çerçevelerini tekTar 
ele almak, duvar afişlerine kadar gijtü.nnek de faydasız sayıla.. 
maz. Sonra yine çerçeveler. afişler, söylevler. fotograflar, bro. 
şürlerle hilelıi. ticaretten ıve isıraftan çekinmek, hüklimetçe alı. 
nan kararlar harfi harfine uymnk bUŞU.sUnda irşatlar, ihtarlar, 
yapmak, hele başka memleketlerde çekilen zorluklan, kötü iare 
vaziyetleriıni . aclık ve Sefalıet yfızfınıien uğranılan kaY1Plat'i, huo 
v~ istill felaketlerini tarafsız ve doğru istatistiklerle halkımıza 
ımmtazaman bildirmek - şayeıt devletçe bir mahzuru voksa -
şüphe2Jiz ki iyi neticeler verebilir~ nitekim, en ileri ve şuurlu 
memleketler de bu neticeyi vermektedir. 

Mademki üzerimize .bir propaganda silahı çevrilm.lştir. bundan 
faydalanmak isteyen gizli ve hain küçük bir azlık vardır. başka 
tedbirlere baş vurulmakla beraber o si18ha ayni si1ft.hla kam 
koymak ve urriumıl cfkin uyanık bulundurmak faydasız olmasa 
gerektii. 
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. ~ . ,~ J Ucuz Yiyecek ~= Ç!Elı~LıK: K:ız: Ye Giyecek 
Lokantalarda Hiç ~dun. Kömür'. 

' Fıyatları 1:$jr Şekilde Ekmek 'No. 10 . Yazan: KERİl\IE NADİR Memurlar lc;in Karne Vilayetc;e Bir Miktar 
Zam Yapılacak 

Yazarken ş!Mdi ben de güldüm. 
Sakın beni ruh bastaııı sanmayın.. 
Hayır! Bunlar, kendime bile her 
vakit açamadığım en muğlak his· 
lerim ... Size neden yazıyorum de• 
ğil mi? .. "Sebep,, sinlz de ondan!. 

Res!m lştiyakımı s!ze bir misalle 
anlatayım: • 

Bir evin yıkılmakta olduiunu 
tasavvur edin .. Yıkıc1lar, kiremit 
toplamaktan işe başlryarak, yaşan 
mış bütün bfr hayatı peyderpey 
göçertiyorlar; keser!erle. kazma • 
!arla hurdeha' ettikleri bu yuva • 
nın kahkaha veya hıc;kırıklnrını, 

molozun kireçli tozuyla savurnp 
yok ediyorlar .. Şik~r ~ürükliyen 

salyalı canavarlar gibi, işlerine va 
rayab:tecek odun ve taş parçala• 
rını inlerine taı;ıyıp s:ıtmağa ça• 
lışıyor?ar... İhtimal ki, çoktan 
sönmüş, mütevazi veya parlıık 

bir hayattın arta kalmı~ bu köh· 
ne ev: meşe, çam, tuğla ve taş 

itilmesi de(il, muhakkak olgun 
varltklnrrn ıııcıık bir camiası, se• 
vllcn bir tarihin maketi ·idi. 

Bu evin çok kıymetli tahayyül 
cttifim hitrralarma sizin de ka!p 
ten lştlrakiniı olsa idi ve o hi• 
tıralara batlı kalmak arzuııu, 

sabit fik1r h !inde alev alev tilt• 
ıe idi, hiç olmzsa bir avuç temiz 
toprak kaçırır, saksılarrnıza ııer 

rıerdinlz. Açacak ı;lçeklerin ko• 
kusu • hiç olmazsa • sizi her ba· 
har yaıatabllirdi ı .. 

Çok muhterem Feyzi Nahit 
hanım! Sık ıık bir zarf ve aka• 
binde bir kiiıt yırtıp ı;öp tene· 
ke1ine ind 'nne eziyeUnden kur
tulmanu:ın ycg5ne çaresi, bu aca• 
ylp takdirkirınızın artık yüzsüz• 
lüğe varan ya!varmasına Hik!lyt 
kalmamanız ve resminizi lütfer 
menizwr. Sayenizde sahip ola• 
cağım o renkli kağıt· parçası, be

nim en aziz arkadaşım. en temiz 
"hisdaşım,, olacak ve C'!1 yüksek 
heyecanl;ırımı imlisAlen daima 
v~ ebediyyen benim kalacaktır. 

Sonsuz saygılanmı en derin 
" takdirlerimle ~unanm. 

Heykeltraş Cüncvt Halet .. 
M•lı:turı bitince kısa bir sük\ıt olmuh 
tıı Be!kis sual dnhı bakışlarla Fevzi· 
vr süzüyordu. Genç krz mektuplarr 
bir tarafa itti, Arkasına ya11landı, Ya• 
vae ve tntuk blr lisanla anlatmağa 
devi'im etti: 

- :.... Bırı mel:tuplar üzerine, aile 
f'I'kanı oldukça ef lenceli bir mevzu 
yakaladıklanna kanı oldular ... Bilh:ı!!'" 
ı;:;ı Nuran yengem!e Cavidan türlü alay 
ve '!:\ka He beni iz'aç ediyorlar, bu I• 

· Verilmiyecek 
şln ıonunda mutlaka meşru blr teklif 
beklememi s~yliiyorlardı ... Yalnız bü• Bashrılıyor 
yükler daha müdebbir ve daha temkine VflAyet, memurlara dağıtılacak u-
li idJ!er .. Büyük ba!>am, resim gönder cuz yiyecek ve ıiyiın maddeleri için 
memek hususundaki ısrarona bir niıo kuponlu kartlar bastırmaktadır. Bu l:1fj" Baş tat"afJ 1 incide 1 dan sonra bu tetkiklerderı edinilen 
hayet vermemi ve bu suretle bu adamı kaitlar yirmi beş ıruponludur. Her bul tarafında oturanlar tren ve intibalara göre bazı mühim kararlar 
ıusturmamı tavs.iye ediyordu .. Niha• kuponla bir çeıit mal almacaktır. otobüslerle SiTkeclye gelenler E.
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alınmıştır. Belediyede saat 21 e ka~ar 
:vet kü~illc bir resmimi ıönderdim ... f Viliyet, mevcut memurlarm mikda- minönü Kaymakamlığındaki "Sir te.vam ed~n bir to~lantıda. b~e~ıye 
Halbuki bu defa sayfalar daha sık ve rını tesbit ettirmektedir. Kartlann k . y l km k b .. f1, re ıs muavınleri, teftış heyetı re ısı ve 
daha coıltun yazılar!a dolu olarak gel gelecek ayın başlangıcında tevzii ___dü- v ~dl OKCU e .. e .,.,. u~dsu,, şehıı: lktısat müdürü d~ hazır bulunmuştu~. 
me(:e başladı... Bu meyanda bir de iünülmektedir. .- · gın. ~ adı.koy, usku ar ve a Toplantıda Vah, evvela Pa~ar günü 
k:ndi resmini ıöndermlııtl •• Bak sana valisınde oturanlarla Anadolu de ~alk birliklerinde yaptığı tertışlerde 
ıostereyim. Piyasa vaziyeti mir yolu tariki ile fstanbula ~e- gördüğü aksakltkları ve bu arada 

Feyd bir zarfın içinden çektifi kart btanbul piyaıasma getirilen yiye- lenier muva.likat karnelerini Hay birliklerin kayıtlarmm düzgünlüğü 
postal eb'a!ındaki fotoirafmı Belkise cek maddelerinin fiyatlarında yeni darpaşa garında bulunan "Yolcu lıususunda arzu edilen intizamın acc
uT.ath Genç kadın, çok yakışıklı bir bir yükseliş olmamıştır. Satıcılar pi- salonu ekmek bürosu,, ndan Ala. le temin edilebilmesi için lAzım ~e
erkek hayali tesblt eden kartonu eline rasanın durgunlueunu görünce mal- caklanndan müracatlannm bura len tedbirleri mesai arkadaşlarına i-
almca hayret ve memnuniyetle bir larını depolara çekmişlerdir. Mmta- lara yapxlmas tebliğ olunur . zah etmiştir. Birliklerin kayıtları ve 
sayha çıkarmrştı: ka ticaret mildUrlliiU piyasamıza ge- 3 M 1 I i . D . · birliklerin dağıtım işlerini daha sr-

- Gü:rel adam!.. İtimııt verir bir ~rilen bu gibi malların mikdannı ve .. - em.ur ar çın aıre ve kı bir kontrol altmda yapabilmeleri 
s;ması var!., Dedi. dmlere alt olduğunu tesbit etmek- Muesseseler tarafından alınan ek için yalnız birlikleri teftiş maksadı i-

- Feyza heyecandan tutulan bir tedir. Ticattt müdilrlüğil mal sahip- mek karnelerinin mahsup mua - le ikişer, üçer mü1ettişli grupların 
sesle: lerine dün tebUgatta bulunarak ge- melesi tebliğat mucibince bordro birliklere gönderilmesine 4a saat için-

- Kendi~l resm:nden daha güzel!.. tirilen bu malların yüksek fiyatla lan kaza, nahiye, ev adresleri ve ie hazırlanacak raporlan göre hare-
Dlye mırıldandı._ __ .,_\..._____ satrlmasma mllsaade edilmlyeceğlnl kame numaralan gösterilmek Ü ket edilmesine karar verilmiştir. 

- Esmer ıalıbal.. bildirmiştir. Tfca.ret mOdOrlQlü ban- :tere tasnif ve tasdik edilerek be Bundan sonra yeni kartl:ırm teV7.li 
- Ham kumralı. Öyle asil ve va• kalardan avaruı ıürmarıaMts De para var.nameleri ile birlikte en gç ile şehrin günliik ekmeklik ununda 

kur bir half var kil.. almıı olanların !simlerini ve bankaya • .. ·· ak k ·ne mlkdar tasarruf yapıldrğı incelen-
bu-aktıklan malların· clnalerlnl sor- ayın altıncı gunu şamına a -

- Sen kendlıinl ne zaman s!Srdün? dar belediyelerdeki ekmek büro miştir. Şimdiye kadar toprak ofü;in-
- Hikiyenin mabaadini dinlemedin ınuıtur, den şehir ihtiyacı için almmakta ohın 

kil.. Halı flgatları ve ihraç suna ~Velltirmelenk· ieb1iğlo1ıunur. yevmiye 3200 çuval un yerine 2100 
- Aman çabuk ıö1lel ayette i top antı çuvalhk sarfiyatın kdfi geleceği ve 
Feyzi geni' bir nefe1 a!dı: """'1Mleleri Vali L{ltn Kırdar karne tevzii et- neticede günde 500 çuval kadar un 
- .... Evet,· r~mtml cönderdikten Almanya ve İtalyaya fhracat için rafında yaptıtı tetkikleri bitlrml~tir. tasarrufunun mümkün olduiu anla-

ıonra iş büsbütün deitiştl, Bu reaim muamelelere başlanmıştır. Almanlar Birbir ffaerine yapmın fkl toplnnh- ~ılmı~tır. 

onu ı;;tlrına çevirmisti. Mektuplar nt' piyasamudan hall almaktadır, Bu 
dmyor, coılrun bir fftıde ile banll l• :rtızden evvelce artmış olan hah fi
deta il4nr aık ediyordu .• Daha ıonnt. :vaUarı :renlden biraz yükselmlıtır. 
eeS:m! duymak, beni yakmdan görmek ttalyaya da takas suretiyle dokuz 
sevdasına dii~tü. Bir pazar günü köş- numaralı yüz ton 1lzüm satılmıştır. 
ke cddi,. h~e o gün hayatımda unu• t.l'zOm ihracatın! takviye için üziim 
tutmaz bir tarih olmuştur: Ailem ara- ihracat resrnf yüzde ondan yüzde be
nnda nasrl vakur ve na .. ikti bilı:mez~ şe indirilmiştir. 
ı;nı. Herkes tarafmdan befenildi.. Nu 
ran yengemle Cavidan bile: " Çok ya• 
kışıklı ve kibar adam!., diye leh:nde 
bult•ndular. 

O günden sonra 
devam ettik .... 

mektuplaşmakta 

(Dl!vamr var) 

BUGUN'K() PROGRAM 
7,30 Program 
7,22 Jimnastik 

•7,40 Haberler 
i.55 Müzik 

12,3C Program 
12,33 Müzik (Pi.) 
12,4~ Haberler 
13,00 Sarkılıır 
ıR.00 Program 
18.03 Çifte fasıl 
19,00 Konu3ma 

19,15 Dans müzif 
19.30 Haberler 
19,45 Serbest 
19,55 Türküler 
20,l~ Radyo gaze 
20,45 Müzik 
21,00 (Evin saati) 
21.15 Müzik 
22,30 Haberi~ 
21,45 Senfoni ork 
22,45 Kapanış 

Bar Çocuk Tra~vay 
Altında Öldü 

Diln 5ğle üzeri Kadrköy{inden Bos
tancıya giden vatman Hamdi Ünlünün 
idaresindeki 3'7 numııra\ı tramvay 
yolda İsmet isminde 16 ya~mda bir 
çocub çarpmış ve tekerleklerin al
tına almışttr. Ağır surette yaralanan 
çocuk bir kaç dakika sonra ölmUştür. 

Üsküdar müddeiumumiliğl tahki
kata başlamıştır. * Balatta oturan Orhanın bir ya
şındaki oğlu Öcal ani olarıık hasta
lanmış ve çocuk hastahanesine kal
dırtlmışsa da oraya gider gitmez öl
mUştOr. Çocuğun zehirlenere)c l:!ldO
ğü zannedildiğinden ceset morga kal
dırılmıştır. 

Kontrolleri için .. Fiyat 
Konulan 

Müstahsil Bölgeler 
Merkezlere Fiyat 

Esaslar 
Bef ediyeleri 

ve Satışları 

Müstehlik 
Bildirecek 

Ankara, 4 (TAN) Fiyatlartn .Belediyeler, bu hattaliıc fiyat biJdir-
tesbit ve mürakabesi işleri hakkında 1 me işlerine devamla beraber · ayni 
bir müddet evvel Tkaret Vekaletince zamanda herhanıl milstehllk bir mer
bütün vildyet ve belediyelere bir ta- keze yapılaca)( olan toplu mal sevki
mim gönderilmiş, bu tamimde bele- ratına dııir mal(imatı da mlkdar, fi
diyelerin !lyatlart ne şekilde neza- ıat, satıcı ve al!cı olarak o mahalHn 
ret ve murakabe altmda bulundura- belediyesine ayrıca blldil'eçe~lerdir, 
cakları bildirilmişti. Ticaret Vekaleti Müstehlik bölgelerdeki belediyeler de 
belediyelerin aşağıdaki şekilde fiyat i>u malQmat üzerine mahalli fiyat te
tesbit etmelerini yeni bir 'tamimle i~- ıekkilllerlni murakabe edeceklerdir. 
temiştir. ~ Miistehllk bölgelerdeki beledlye'lr.ır 

Müstahsil bölgelerdeki belediyeler 'tendilerine menııe fiyatlart ve toplu 
mahalll toptan satış fiyatlannt mun- n:.ıl sevklyatı hakkmda muntazaman 
!azaman takip edecekler ve her haf- nallımat vermiyen iııtlhsal bölgelerin 
~anın l)erşembe gününe ait mahalli .ien bu hususun teminini istlyecekler 
toptan sattş rıyntır:.rınf 'T!car •t Vek~- ~e eğer kendilerine malO:mat verll· 
ıetine, Ankara, İstanbul ve İzmir be- mezse keyfiyetten Ticaret Vekiiletini 
ledlyelerinc telgrafla vereceklerdir. haberdar edeceklerdir. Ticnrct Veki'I-

Mahrukat ofis umum müdürü Zeki 
Kokkil dOn vazifesinden istifa etmiş
tir. Boş kalan vazifeye eski Karabük 
fabrikaları umum müdürü emekli 
tümıeneri.l Seyfi tayin edllmi:ıtir. 
General Seyfi yeni vazifesine bu sa
bah başltyacak, ofisin umum müdür 
muavinliğini yine İzzet Güney yapa
caktır. 

Vildyet ofisin evvelce tesbit ettiği 

odun ve kömür fiyatlarında bir mik
dar zam yapmayt kararlaştırmıştır. 

Odunun cekisine bir lira, kömi\rün 
\tilosüna 60 para zam yaprlacağı ı;a
nılmaktadır. 

Bazı tacirler odun fiyatlarım dün 
de bir mikdar yükseltmişlerdir. Ala
kalıların söylediğine göre bu tacirle
rin bir çeki odunu 14 liraya satma
lım blle fazla kar tem ini gayesinin 
'leticesidir. 

Tophanede Btır 

Ev Çöktü 
.. ,, 

Dün gece sabaha karşı Tophanede 
Faikpaşa yokuşunun alt tarafında 

ka~ap Leona ait 3 kath yarı kagir ev 
birdenbire tamamen çökmtlştür. 

Bu ev temelleri. ve duvarları çürük 
olduğu için bir mUddet evvel boşnlt
tırtlmış olduğundRn ve o zaman da 
sokak ta boş 1 bulunduğundan insanca 
zayiat olmamıştır. 

Sovyet Elçisi Geliyor 
Ankara, 4

1 
(TAN) - Sovyet Rus

yantn Ankara biiyilk elçisi Vlnogra
de! yartn 1ehrimizde beklenmektedir. 
Öğrendiğimize göre Von Papen'e ya
pılmak iqtenilen suikast davasında 
Moskovadnn Komllot ve PavlQtla mil 
fiaverede bulunmak üzere göndertıen 
ve mnhkemenln kararmdan sonra 
Mo~kovııyıı avdet eden hukuk müşa
viri Şimin de bir knç güne kadar 
ehrimize Relecektlr. 

Bir Alman Tic~ret 
Heyeti Geldi 

Ankara. 4 (TAN) - Bugün yedi 
ki:iilik bir Alman ticaret heyeti resmi 
makamlarımrzla temHlarda bulun
mak ih:ere eehrfmize gelmiştir, 

leti bu yeni tamimine hangi vlldyet
ler hanal belediyelerin ne ıtbl mad
deler üzerince c;alı$llrak !iyatlarl tes
bit edcc~klcrini gösteren bir cetvel 
~klemiştir. 

Son bir I~ aDn içinde ıehlrde 
bir kibrit da örUldU.Bu dar- • 
lık tımamlyle yerılz ve sebepsiz· 
dlr. TesadUfen bir klbrltçlde klb· 
rHln bitmiş olması oradan bir ku· 
tu klbrlt alacak olan insanı bir 
paket kibrit almıya sevketmlş bu· 
lunuyor, bu hareket derhal yayı· 
lıyor ve tıl9 yoktan ortaya bir 

darlik çıkarıyor. Kaç kere yazıl· 
dı, kibrit tlrketl mUdUrU baya· 
natta bulundu, al§kadarlar temi· 
nat verdller: 

"Kibrit boldur, flyatlara zam 

f 
yapılmıyacaktır. kibrit fabrikası 
memleket dahlllndedlr ve ihtiyacı 
karşılayacak kibrit yapmaktadır.,, 

Bu kadar sarahat kar§Jsında te· 
Uııınip da bir yerine on paket, 
yUs paket kibrit almanın manası 
var mr? 

işte 'asır bu tarzda hı re ket mem 
lekette darlık uyandırıyor. 

Halkın devlete yardımı. fhtl · 
yaclndan fazla mal almamakla 
olur. lhtlynçtan fazla mal almak 
elbette geçici darfıklar yaratır. 
Kısa bir zaman için dahi olea bu 
qeçlcl dıırlığ,,. sebep olmak da bir 
kusurdur, Bu halden çekinmeli, 
IUzumsuz ve yersiz tellflarımrzla 
intizamın bozulma11na sebep ol• 
mamalıyız, Devletln bizden bekle· 
dfl:il bundan dalıa blJyUk bir yar
dim d;ı yoktur. 

......................... 
İki Tacirin 
Bir Hiylesi 

Sf.'-kfadıkf arı Malfar 
Meydana Çıkarıldı 
Tahtakalcde Darhnn hr:ınmda "A

nadolu Konturarı Limited Şirketi" 

~ııhlplerinclen ve İtalyan tebaasından 
JQT.e! Nean ile İsp<ınyol tebaastndan 
:'l·Toi7. Kohen Avrupadan vngon vagon 
manifatura getirtmişlerdir. İki tacir 
~etirttikleri bu malları eski sat1ş fa
turalarındalçi mlkdarlar üzerine paket 
vmnırak bodruma saklamıslardır. 

Dlin yapılım bir aramada mııllar 
meydana çıknrılmiştır. 

Maznunlar diln akşam geç vakit 
milli korunma mnhkemeslne vcrilıni:ı 
!erdir. 

~~~~-~~~~~ 

Altın Fiyatları 
D!in bir altın 3765 kuruştan ve bir 

"ram külçe 522 kuruştan satılmıştır. 

1 G5.CE. GE.LlM H•BUUU 1 
SEFİMİZİN NUTKU 

ETRAFINDA 

İngilizler Mısır'da 
llerlemiye Baıladt 
~ Baş tarafı 1 incide 

düşürmüşler ve en az 12 tane da. 
ha başka uçağı hasara uğratmış. 
laxdır. 

Giındüzün 4 Messerschmitt 109 da
ha tahrip edilmiştir. Avcılarımız dün 
bir Macci 202 tayyaresi dilşürmUş
Lerdir, Uçaklarmıızdan 15 i bu geniş 
hareketlerden dönmemiştir. 

Rommel çekiliyor 
Kahire, 4 (A.A.) - Rommel, umu

mt bir rlcat hareketine başlamıştır, 
Sot cenaht evvela çekilmektedir. Müt 
teCiklerin tebliği, MihvCT kuvvetleri
nin Der El Angar, Münasib ve II!
memeiat•ta bulunan mevzilerini bı

raktıklartm bildirmektedir. Bu mev
ıdler İngilizler tarafından iş~al edil
miştir. Mihver şimalde de geri çekil
mektedir, fakat buradaki çekilme ya
va1 yavaş yaııılmaktadır. Bu. bölgede, 
Sidi Abdel Rahman yaktnlarında çar 
prşrnalar olmaktadtr. Mihver kuvvet
leri kıyı boyunca gitmekte olan yolu 
kullanmaktadırlar. İngiliz hava ku
vvetleri buralara :ıidletle taarruz et
mektedir, 

1:1fr Baş taTafı t incide 
alayının yaptığı taarruz, püskür 

tülmüştür. Düşman 300 subay' ve 
er, 8 tank kaybetmiştir. 

Merkez~ Kafkas yada 
vaziyet ciddileşti 

Bulgaristan'a 
Düşen Vazife 

Bulgar Harbiye Nazırı, 

"Ordumuz Vazifelerini 

Müdriktir.. Diyor 

IE!~U~li3=l![ği6 
l:!fJ° Bnş tnrnfı l incide 

Don cephesinde Macar kıtalan neh
ri geçmek için yapılan müteaddit te· 
şebbilslere mani olmuıılar ve düşma~ 
nın mevzii hücıımlarmt püskürtmü;~ 
terdir, Bir Sovyet savaş grupu Voro
nez clvar!nda göğüs göğüse yapılan 
bir snvaştan sonra yok edilmiştir. 

'a=' Baş tarafı 1 incide 

Rumen basınında 
Biikreş 4, (E. P.) - "Univer

sul,, gazetesi, çerşamba günkü 
nüshasında Türkiye Cumhurre.d. 
sinin nutku hakkında mütalan 
yürüterek, Türkiyenin dış siyase 
~.inin harp başlangıcından itib3 -
ren güç imtihanlar geçirdiğini, 
harpten uzak kalmağa prensip 
.,Jarak azmetmiş bulunan Türki

yenin kati bitaraf vaziyet aldrğı 
nı v& bu bitaraflığını beynelmi _ 

lel dostluk münasebetleri cümle. 
Eine soktuğunu yazmaktadır. 

Gazeteye göre. İsmet İnönii. Tlirki
yen!n drş siyasetinin bu gayretlerini 
<ıon nutkunda hakiki c;ehreslyle gös
•.ermlştir. Her~ey hnkkmda samimi 
ve açık söz söylemek Türk dış slya
ıetinln harp başlangıcındanberi ayrtl
tnadığt bir :ıiardır. Devlet reisi Tilr
klyenln h~r türlü ta:ırrura karşı koy
mak yolundaki azmini açtkça be.lirt
tniştir. Türkiyede en yüksek şahsiye
tin Türk topraklarına karşt bir taar
ruz ihtimalinden bahsetmesi ilk defa 
''aki olmaktadır, ve Türkiye Cüm
burreisinin sade, fakat azimk5r nut
ku bu bakmıdan bilha~sa bQyiik bir 
ehetnmlyeti haizdir. !nönli, kısn keli
melerle bHtün bir iç ve dış siyaset 
programt çizmiştir. Bu programda le; 
siyaset dış siyasete ait şnrUarn bağlı 
bulunmaktadır. Türkiye Cilmhurreis! 
ayni zamanda harpten sQl'lraki yeni 
nizam lıakkmda Tilrkiyenin düşünce
IB.ini de fosbit etmiye lüzum görmliş 
ve bu :müna!öebetle, kurulacak olan 
yeni dUnyanın bir tek devletin hAkl
tniyetl nltma giremiyeceğini tebarüz 
eH!rmiştir,,, 

U tro'nun makaleıi 
Sotya, 4 (E. P.) - "Utro" gaze

tesinde Prof. Genoff, Türkiye Cüm
hurrclsl İsmet İnlSnü'nün nutku hak
k!nda bir makale neşrederek Tür
kiyenin kat'l bttaraflık hususunda 
t:Jmdiye kadar takip ettiği noktainn
~ara sadık kaldığını, fakat Cümhurre
isinin ayni zamanda, bu nutukda Tür 
kiyenln bugiln harbe her zamankin
den yakın olduğunu söylediğini yaz-

maktadır. 

Prof. Genof!'a göre, Tilrklyenin 
sulh içinde kalmak hususundaki ar
zusundan kimse :iilphc edemez. Çün
kü sulh Tilrk!yenln hakiki mllli men 
raatıerine uygundur. TOrkiyenln doğ 
rudan doğruya komşusu olan Bulgar
lar bu gayretin muv::ıffak semere 
vermesini ve böylece dünyanın bu 
yerinde sulhün muhafaza edilmesini 
tcmerınl er1,,rler .. , 

Bir l sveç gazetesinde 
Stokholm, 4 (A.A.) - "Stokholm 

Tidinı;ıen" gazetesi. Türkiye Cümhur
reisi İnönü tarafından $Öylenen son 
milhim nutku bahis mevzuu ederek 
bnunla FJni.-ında Cümhurreisinln ge
çenlerde söylemiş olduğu '1utulc :ıra
sındakI göze çarpar bir ben:ı:el'lik gö
rilyor. 

Türkiyenin tarafsız kalmasmn ve 
Finllındanın harbe iştirakine raıtmen 

her iki devlet reisi ayni meselelere, 
ayni tehlikelere işaret etmişlerdir. 
Her iki reis büyük devletler arastn
daki anlaşmazlıklara kartmıak iste
miyen ve takat uzak kplm, •c için bil
tün kuvvetlerini • sarfetmiye mecbur 
bulunan milletlerinin noktııi na:ı:armı 
müdafaa ve muharip taraftan birinin 
diletinin bir hegemonya tesis ede
bileceğine inanmadıklarını beyan et
mişlerdir. 

Türkiye ve Finlfında biiyük devlet
lerin harp bölgelerinde bulunan mil
letlerin hakı?tz olarak duçar oldukla
rt mabnımlyeterin ve zararların bi
rer misalini arı:ed!yor. Emniyetlerinr 
muhafaza edebilmek Jçin tek bir ç:ı
re vardır. Dahilde ve hariçte hazrr
lıklnrmt tam tutmak," 

_.. o ..,., 

Amerikada Yapdan 

Seçimin Neticeleri 
Ankara, 4 (Radyo Gıızetesi) - A

merikada yapılan seçimlerde nıilmes
siller meclisinde Cümhuriyetçller 182 
demokraUar 167 mevki kazannıtşlar, 
83 yerin kimin elinde olduğu henüz 
belli olmamısttr. Bu suretle Cümhu
riyetçiler şimdiden 48 mevki kazan
mışlardır. Ayan azalrklarındıın 18 
ine Cilmhurlyetçller, 18 sına demok
frıUar seçllmJştir. COmhuriyetçller 9 
mevki kaz~ruwe2ardrr. 

Alman resmı tebliği 
Bertin, 4 (A,A.) - ''Resmi tebliğ": 

8 inci İngiliz ordusu dün de Elale
meyn cephesinde sayıca üstün piyade 
kuvvetleriyle ve ztrhlr tanklarla fa
sılasız hücumlar yapmış, şiddetli bir 
topçu ateşi açmış ve hava silAhlarını 
Csallyete getirmiştir. Alman - İtalyan 
zırhlı ordusu şiddetli bir savaş es
nasında düşman hücumunu püskürt
müştür. Alman hafi! savaı uçakları 
Locca ve Hal!ar hava alanlııi1ndaki 
tesislere hücum etmişlerdir. 

I ta/,gan resmi tebüği 
Roma, 4 (A.A.) - İtalyan tebliği: 

Elalemeyn cephesinde mihver ktta
larmın inatlı ,mukavemeti ve yenil
mez yararlığı düşmanın zırhlı kuvvet 
yığtnlariyle ve tayyarelerle yaptrğı 

şiddetli ve mükerrer hücumlardan 
diln de herhangi bir netice almasına 
imkAn vermemiştir. 

Alman bomba uçakları Malta hava 
alanlarına hücum etmişlerdir. Rera
\cat avcıları bir Spitlire tayyaresi dü
şürmüşlerdir, 

Şiddetli muharebeler 
Kahire, 4 (A.AJ - İngiliz teb1i

ğinde, İngiliz ve Alman tanklarının 
Elıılemeyn hattının &imal kesiminde 
pek büyilk bir muharebeye giriştik
leri kaydedilmektedir. Mihver istih
kam1arinın sahil kesiminde şimdi ce
reyan etmekte olan muharebe esna
şmda Avustralya kttalnrı dilşman 

mevzllerinde gedikler açmıya rnuvaf
fıık olarak 2000 den fazla Alman ve 
ttalyan askerini te<:rit etmişlerdir. 

Müttefiklerin hava üstünlüğünü el
lerinde bulundurduklprını her şey 
teyit etmektedir, Almanların ya ölün
ceye kadar mücadele etmek veya Nil 
deltasını zaptetrnek programtndan ta
mamlyle vazgeçmek lAzun geldiğini 
müdrik bulunduklarl alman esirlerin 
ifadelerinden anlaşılmaktadır. Sön 
günlerde sarfettikleri bilyOk gayret
lere rağmen milttetiltlerln elinde he
nüz birçok ihtiyatlar vardır. Mütte
fikler şimdiye kadar çölde kullanıl

mtş olan en mühim kuvvetlere ma
liktirler; 

Alınan son haberlere göre, şimalde, 
Mihver hatlarında adlmtş olan cebi. 
sekizinci ordu genişletmiştir. Muha
rebenin akıbeti, ıimdi, zırhlı alayllra 
mensup askerlerin elinde bulunmak
tadrr Kahlrede olduğu kadar Londra 
da d~. fazla eyimser olmaya temayiil 
yoktur. İlerde, daha bir çok şiddetli 
muharebelerin olacağı bilinmektedir. 

Berlinin müta/,liaaı 
BerlJn, 4 (A.A.) - Son haberlere 

göre, İngilizlerin Mtstrda ilstiln tank 
ve piyad• kuvvetleriyle giriştikleri 
hücumlar devam etmektedir. Durum 
hakkında bir fikir beyan edebilmek 
için harekitın önUmü:rdekl günlerde 
cösterecetı !nklşafı beklemek lAznn
dır. ŞimdJden muhakkak olan blrşey 
varsa o da ilerde yapılacak hareket
ler husuwn.da Mareıal Rommel'in 
tam bir hareket serbestliğine malik 
bulunduğudur. 

Berlin, 4 (A.A.) - ''Reuter": Se
kizinci ordunun, Çarşamba sabaht er
kenden, Rommel ıcuvvetlerinln şimal 
cenahtna karıı yeniden taarruıa geç
tiğini Alman resmt haberler ajansı 
bildinnektedir. Müttefikler ellerinde 
kalan bütün ku\f'\'etlerle hllcum et
mektedirler. 

~_:.~~-o-~~~-

Birçok Fransız Şehirlerinde 
Bombalar Patladı 

Nevyork, 4 (A.A.) - Vlchy'den a
lman haberlere göre. Llmoges•te, Niıı
te bir garajda Ye bir sokakta ve iş
l{al altında bulurunıyan Fransanın 10 
büyük ~hr!nde bom balar patlaml,, 

Vlchy'de de iki müthiş infillk olmuş
tur. Lion'da da bombalar patladığı 
haber verilmektedir. İnfilaklar neti
cesinde ölen ve yaralananlar olduğu 
ı;ibi binalarda da hasarlar vukua gel
miştir. Bunlar Dor!ot taraftıırlarına 
karşı tethlşc;fier tarafından atıldığt 

sanllmaktadn; 

Moskova 4. (A. A.) - SayT:!a 

üstün Alman kuvvetleri Nalçık Budapeşte 4, (A. A.) Bulgar 

ın cenubu şarkisinde muntazam 1 Harbiye Nazırı M. Michof, Sof ya 
ilerleyerek Ordzonokitze (Viladr da Macar hükumet gazetesi Fu • 
Kafkas) Kafkasyamn cenubunda eggetle.nsck'in mümessiline verdi 
ki zengin bölgelerin yolunu ve iği bir demeçte ezcüı~e şunları 
Grozni petrol sahalarına giden söylemiştir: 
şimendüfer hattını tehdit etmı:.:k- "Bulgar ordusu, yeni Avrupa 

tedirleır. hizmetinde kendisine <iü§en hıı-

ö .1 ·· 1 d'l s t b susi vazifeleri müdriktir. Bina€·n g e uzer neşre ı en , ovyet e -
liğinde müdafaa kuvvetlerinin geçen aleyh sil5.h elde hazır duruyor. 
ho!tada'\tıeri yedinci defa olarak bir Şimdi ve istikbalde vazifesi olan 
mikdar geriledikleri itiraf rdilmekte- şeyi yapmaktadır ve yapacakt,r. 
dir. Cepheden gelen telgraflarda mes Sonunda kazanılacak muvaffaki
'kCın bir mahallin düştüğü bildirilmek yete katiyetle güvenmekterJir. 
ledir .. B~~~n. g~c~ yamt tebliğinde Macaristan gibi bir 0°rduya sahip 
terkedıldigı bıldırılen Nalçık olup ol- 1 ill t ist'kb 1 · tl • o an m e . ı a e emnıye, e 
madıg? anlaşılmamaktadrr. b k b'l' B l ahf'll . .,"'. 

Almanya kısın da 
edecek 

a a ı ır. u gar m ı en Hıa 

taarruz carların şark cephesindeki hare -
kEftlerini sempatik bir dikkatle 
takip etmektedirler.,, 

Hess işi Etrafında 

Stalingrat'ta birkaç ev 
zaptedildi 

Berlin 4 (A.A.) - DNB. nJn 6ğ
rendiğlne göre, Stalingrattaki Almıın 
taıırnızu neticesinde d!ln yen!den mev 
di muvııffnkıyetler elde edilml~tlr. 
Bir nevi istinat noktpları haline getl
rilmi§ olan bir kaç ev bloku şiddetli 
şokak muharebelerinden sonra Sov
yetlerln elinden altnmf3trr. Stukalar 
'iehrin şimal kısmında tahkim edllmlıs 
91an endüstri tesislerini bombalamış
l<ırdır. 

Almaiı çevirme hareketi 
Ankara, 4 (Radyo Ga:ıetesl) -

Londra. 4 (A.A.) - Daily Express 
gazetesinin askert muharririnin ka
naatine göre, Alman genelkurmayında 
yaprlan son değişiklikler Almanyantn 
kışın da taarruza devam edece.1!ini 
göstermektedir. Muharrir bilha~ııııı 

~enelkurmay başkanlığına ıteneral 
Halder'ln yerine general Von Zeigler' 
in getirilmiş olmasına dikkati çeki-

Ka!Jcas bölgesinde muharebeler git
tikçe daha şiddetıenmiye ba,lam.
trr. Nalc;tğın doğu istikametinde bfi
vlik bir çevirme hareketi yapan Al
man motörlü ve zırhlı kuvvetleri A
~akfr'in cenubunda Sovyet mflda!aa 
hatlarmf yararak VlAdika!kas şehri
ne biraz daha yaklaşmı~lardır. Bu ke
simde çok kısa zamanda bUy{lk ge
lişmeler olmuştur. Buralardaki Sov-

kJJY' Baş tarafı 1 incide Yet kuvvP.tlerinin çekllmi' olmaları 

İn ıayıf bir ihtimnl idnde görUlmektedir. 
Bu ifşaata nazaran Hess, gil ~"' * 

tereye Nazilerin resmi murahha. ' 

yor. 

sı olarak ve bir anlaşma sulhü Berlin, 4 (E P.) - Merkezt Kaf• 
lçin İngilterede ne düşü~üldtiğü kasyada bilhassa Alagir'in şarkında çe 
nü öğrenmek vazifcsile gelmiştir tin muharebeler devam e~iyor. Alman• 

Dally Expresse şöyle devam ediyor: kıtıılarr burada Sovyet müdafaa baı. 
"Rus cephesi için kts planları ha- Hess, 48 saat içinde memleketi. farını ele gec;irmlş!erdir. Bu suretle 

zırlamtya memur edilmiş olan GeM- ne dönmek müsaadesinin verilect- harekatm siklet merkezi gittıltçe da• 
ral Halder'in Stalingratta çarpışan ğini ümit ediyordu. Hess berabe- hı 7Jyade OrconikidT.e (Villdı1cafltas) 
kuvvetıerin icap ederse Afrikada kul- rinde yazılı sulh şartlan getinn~ ian TWise ıiden askeri yola yakla:r 
!anılmak üzere Don gerilerine çekil- miş olmasına rağmen bazı teıklif 11akt;dır. 
mesinl tavsiye ettiği için baskanltktan lerde bulunmuş, eski Alman müs 
uT.akalştırrldığı zannedilmektedir. Ge- temlekelerinin iadesini İngiliz ! al K ik Tu 
neral Mihverin Afrikada bilyük teh- . ' . ve t yaya, ors a ve nus 
Ukelere maruı: olduğu kanaatinde idi . ,d~nu:, kara ve hava ~~vvetlerı - İtalyaya, Fransız Fası ve Cebelüt 
Bugiln Stallngrada karşı taarruzlara nın az~tılmasını,_ İngilız adalara. tank İspanyaya verilmelidir. 
devam edileceğini gösteren başka de- nın mudafaası içın ancak bir kı.. Gazete m jıi. "Bu suretle 
liller vardır. Ayni zamanda Kafkas- sım hava kuvvetlern;ıin ~~onul- lngilterenm nyanın bir rrıfu 
yaya karşt Alman taarruzu ~lddet- ~~mı, tazminat verihne~nı sulh temlekesi ve 'in de İngiltere 
lenmiştir. Almanlar Batum lstıkatne- ııçın şart koşmuştur. Aynı zaman t ~_,edecetf bir h" . la k 
tinde ilerliyebildikleri takdirde Sur!- da Avrupa cermenleştirilecek ve ye ad amı 0 ca 
ye ve İraka karşı bir teşebbilsc geç-ıHitler Avruparun başına geçecek tır .. , em 
melerl beklenebnır. Böyle bir pl5n. batı Afrikanın Atlantik sahilleri · 
tam bfr hezimete maruı: bulunan S . Fil. t• d' v b 
Rommel orduru üzerine yapılan bııs- urıye, ıs ın ve ıger aıı 
kıyı hııflneteceıt mahiyette görülfirst> memleketler Almanyaya verile ra a 
derhal tatbik edilebilir, cektir. Süveyş bölgesi Almanya mu:tır, 

sine El';fr mua 
a ve serbest bı 

Hess'in canı sıku 

' 
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Şark Cephesinde 
Yazan: M. AN,TEN 

Şark cephesine alt gelen son ha

berlere göre: Almanlar Stalin
({rada karııı tanm.ız.lnnna, kat'i bir 
netice almaksıdn devnm etmektedir· 
ler. İki nehir muharebeleri inklsaf 
halindedir, Şarki ve garbl Kafkasya 
da da Sovyetlerin btltün Alman taz
yiklerine karşı koyduklart görülüyor. 
Ynlnız merkezi Kafkasyada son giln
lerde Sovyetlerin vaziyetleri fenalaş
mıştır. Moskova rııdyosuna göre: Nal
çık'ı zapteden Alınan kuvvetlerinin 
hedefi Karadeniz sahiline doğru iler
liyerek garbi Kıı.tkaısyayı mildafaa e
den Sovyet kuvvetlerinin arkasmİ 
kesmektir. Nalçık''"ın ve Alaglr'in Al
man kuvvetleri tarafından ~galtnden 
sonra Orjenikidz'e (Vlftdika!kas) şeh
rine karşı tehlikenin büyüdüğü slly
lenmektedir. 

KGra·borsayı ve Soysuzları 
Meydana Çıkarmak için 
HükUmete Yardım EdeHm 

·I 
ile Andre Obey'in Eseri Olan "NUH .. 

Şehir . Tiyatro.~unda Temsil Edilen Piyes 
Arasında Ruh, Mana itibarile Büyük Fark Var 

"Nuh büııbUtün r YAZAN: _,

1 

mız mizah c;erçeveıi• 
ba11ka türlU ' ne sokabi!iriz. 

temsil edilebillrdi. Hele T a n r ı y a 
Zira eser, "avan. i U L U N A Y ı karıı ~ükran ve mal:ı. 
grad ySni h ll m J e J medet borcunun üç 
piyeslerindendir. On. defa "fa, ta, ıa" diye 

Yazan: ULUNAY 
Türkiye eski rejimlerle idare edil• 

• diii zamanlarda Yunanhlardan 
alınan fes milli bir sen~ tellkki eo 
dilmlısti. Avrupa hükümdarlarından 
~iri • belki de haklı o!arak • arkasın· 
da IUzumsu.z bir kuyruk sallanan bu 
kırmızı serpuşu sevmezmiş; hOkümda• 
nn fese karşr olan bn nefreti Os
manlı devletin! temsil eden, dıha dofıı 
rusu edemiyen sefire söylenml1; hata 
ti bundan sonra saraydaki resmi ka• 
bul mearsimine fesle gelinmemesi ih· 
tsr edilmiş_ Sefir meseleyi derhıı.1 "BA. 
bıS!J, ye blldirmt,, ıelen cnap "sı
nltıya meydan verilm!yerek fdlreod· 
rnaslahat edilmul,. yolanda oldufunm 
dan ıefir merasime giderken arabada. 
rçine silindir sapka konulmuş bir lru• 
tn bulundurur ve sarayın kapısına yak
laşıldığı zaman fesi kutuya, şapkayı 
başına glyenn1ş; bu böyle senelerce 
devam etmiştir. O zaman o sefir için 
JiikOmet ayrı bir varlık. ayn bir mil• 
'SHf' idi: kuvvetini miltetten a!mryor. 
du, Eğer bııf'tlık rincirinin baklalan 
milltte kadar ritseydl o zaman ıef\r\n 
sııda!ıında başka türlü bir akiıı olur
du Cünkü ortada devletin hay&lyetl 
değil milletin, milliyetin şeref! bahla 
nevzun o!urdu. 

Milli Şefin Memleketi ve Halkı lstırapfardan Koruyacak 

Mahiyetteki Yüksek Direktiff erine Göre Hareket Edecek 

Of an Hükumetimize G.eniş Ölçüde Müzah :)ret Etmiyecek 

Bir Türk ve Bir Cumhuriyet Evladı Tasavvur Edilemez 

da "tez", mizansen, dekor, hatU lisan• ödcndiii o zamanda deill ıimdi bile 
bakımından bir taknn yenilikler ola• ıtörUlmemiştir, 
eaktı: Obey bunu yapmıştır: fakat biz Bu itibarla piyesi beienmemt-kte 
yapmadık, yapamadık; kimbilir yapa· hekhyız. Burada denecek ki: 
ınadrfımızda belki de isabet ettik, çiin "Nasıl olur? Bu eser ilk defa ola• 
1ı:ü tehlikeli bir tecrübe idi. rak 1931 ıenesinin ikinci kanununda 

Eserin felsefesi "Conte biblique., Pariste "Viyö Ko!ombiye., tiyatroıun· 
:Jenilm mukaddes tarihe alt vakabr- da oynanmııı ve büyük muvaffakıyet• 
3a olduğu gibi insanlardaki nefa•'• ler kazanmıf ..... 
mımJre mücade!elerinden ibaret ol· .. Viyö Koloınb!ye,. tiyatroıu ekseri. 
makla beraber müellif bu noktalara ya böyle aykırı hamle ply~Jerı oynı• 
?ek az dokunmuştur, Onun nişanladığı yan ve timdi mevcut olmıyan minimi· 
gaye bazrlarınm dedikleri glbi "ttlfa• ni bir tiyatrodur, orada hoşa giden 
nın muvaffak olmamış bir terhlp vası• bir eserin buranm zihniyetine de mü• 
tası., olması deiildir. Bundan pek da• liyıır. gelm~ icap etmez, 

İngiliz gazetelcrlnfn mütalealarma 
göre: Almanlar Stalingrada ve Kaf
kasyaya karşı taarruzlar1na kı~ta da 
devam edeceklerdir ve Rommel ordu
su üzerindeki tazylkl azaltmak için 
Batumu alarak oradan Suriye ve 1-
rak üzerine bir hareket yapmak Js
tiyecektir. İddiaya göre Alman genel 
kurmayındaki son değişiklikler de 
bunu göstermektedir. Mihver kuvvet
lerinin A!rikada büyük tehlikelere 
rnarus bulunduğu kanaatinde olan 
Cenere1 !lalder'in stallngrada taarruz 
eden kuvvetlcrJn Don müdafaa hattt
na çekilerek tasarruf edilecek kuv
''etlerin Afrlkaya gönderilmesini iste 
difl fçln vazifesinden a!fedlldiğl öne 
eıilrülrnekledir. 

Londra aı;kerl mahIDerlnin ?nüta
lealarma göre: En başta Von Bock 
olduğu halde bir kfsım Alman Gene
ralleri Stnlini!adm umulmaz muka
vemetinden sonra, kuvvetleri lsraf 
etmemek için, planlan değiştirerek 
Don müdafaa hattma çekilmek ve o
rada 1943 seferini hazırlamak daha 
doğru bir hareket olacağı kanaatini 
öne sürtnüşler, fakat neticede Sov
yetlerln, en başlıca 1oşe yolu olan 
Volgadan mahrum edllmek suretiyle 
kıştan evvel harp dtsı bıraknması za
rureti kabul edflmiştlr. 

9 uncu ordunun yeni kumandanı 
!Jenerol Holmes on gün kadar evvel 
Bcyrutta gazetecilere yaptığı bir be
;vanatta §Unları s5ylemfııtlr: "Zanne
diyonım ki harp va:ı:iyett sarih bir 
surette müttefiklerin lehine dönmil:ı
tür, Stalingradm propaganda bakımın 
dan ehemmiyet! stratejik ehemmiye
tini aşmtşhr. Harbin tnflttefikler le
hinde g5sterdlğl inkişaf, düşman 

prop:ıgnndıısmtn tonundan da anlaştl
mııktadır. Dllşman 1940 ta ''harbi ka
zandık,. diyordu. 1941 de "harbi kaza
mıcağız,, demiştir. 1942 de ise ''har
bi kaybetml!meml..z lhımdır,, diyor. 

Çöldeki Harp 

Milli Sefimi~n Büyiik Millet Mec 
lisinde Irat buyurdukları nutkun 

iktisadi safhas.mı tahm edecek olursak 
varacağımız netice ııudur: 

1 - Me:nlekette küçük bir züm 
re vardır. Bu zilmre mensuplarr 
nxn gözlerin! hırs ve menfaat bil• 
rü.mii,tilr. Onlar. kendi keselerini 
doldurmak için her fırsattan iır 
tifade ederek, yurdun ve milletin 
menafiinj hiçe sayarak, ellerinde
ki serseri sermayeyi kuvvetli bir 
ııillb gibi lı:ullanarak piyasaların 

nonna~ gidişatını bozarlar. Mik
tarı bir kaı: yjizü l'es;miyen bu 
vurgunculara artık aman ve fır• 

ut verllmiyecektir. 
2 - Millt birliği bomıak •e 

yurdun temiz havası Jçine zehirli 
ııaz katıııtırmak ıstiyenler vardır. 
Bu vatanııızların gayesi halkı bü· 
kamete kar:tı memnuniyetsizliğe 

ııevketmektir. Harlct tehlikeler 
karşısında memleketin her zaman. 
dan ziyade muhtaç bulunduğu 

sükanu ihlal ve ha!kla hiikılmetin 
elbirliği ve işbirliği yapmasını 

güçleştirmeğe cahşan bu soysuz
ların menfi gayretkeıllk yapma• 
lanna katiyyen nihayet verilecek 
tir. 

Mim $er, ıon bfr aene içinde yur
dun iktisadi cephesini sarsmak isti• 
yen ııoyııudarm ve milleti ıoymafa 
ça!ıııan vurgunculıann ıı.iddetle ceza
Jandıt"dmaları için cezri tedbirler a• 
lmmasmı hükilmete bırakmışlardır. 

HükGmet de Milli Şefin kryınetli di
rektiflerine göre harekete geçmiştir. 

Yenı kanunlar hnıı:ırlanmalctadır. 
Çok kısa bir zamanda iktisadi hs• 

yatımızı jJgilendirecek kanunlarla kar 
şı?ıı~acağıı, Bu 1Uretle ve kuvvetli bir 
otorite ile iaşe işlerimizin de tanzim 
ve idaresine devam edilecektir. 

* * Hülrilmetin yeni kararları karşısın 

r- YAZAN: ' 
1 Lliffi Arif KENBER ! 
1 1 
Bilhassa ithallt birliklerinin koridor
lannda, zahire borııası salonunun dışın 
da dolııııarak piyasl\ hareketlerini ta• 
kip ederler. Malının tamamını veya 
bir kısmını kara borsada satmağa tah 
sis etmiş olan tüccarın simsarı türedi 
kimselerdir. Bunlann çoiu gençtir, 
açıkgözdür. Kara borsaya her mal gir 
mi5tir. Dev!c:tin muhtelif müesseseıe .. 
rinln tevzi ettiği maddeler bile lr:arabor 
iRda bulunabilir. Yerli Mallar pazar• 
tarının ucuz fiyatla sattığı mallan 
toplıyarak kara boruya &ötürenler 
bile vardır. 

Kara borsa71 yıkmak, meşru kazan· 
c:ı kanaat ctmiyen ticarethane!orl yık• 
mak ile mümkün olabilir. Bu ribi ti• 
carethanelerin birer birer meydana çıe 
karılması. zor bir iş değildir. Küçük 
bir teşkl!St bu işf başarabilir. Ancak 
meydana çıkarılacak bir kara borsa· 
cımn çok: afır ve 5iddetll bir cezaya 
çarptırılması llzımdır. Bu ceza dlier 
\car& borsacılara ibret verici şiddette 
'.:ıulunmazııa bu işin önilnü a!mak o 
~aman tamamiyle güçle§ir. 

* * yurguncunun meydana çıkarılabit. 

mesi için bu işi yapan klmst>leo 
rin kanuni bir tarif ile evsafı ve m?.• 
hiyeti tesbit edilmek icap eder. Bunun 
\ç!n bir vurguncunun hüviyetinin ne 
'iduğunu bilen tacir, kendini böyle 
'<ötü bif' l:iUviyete sahip olmaktan ko
cumağa çalışır. Kendi vasfmm tüccar 
•asfından farklı o!mamasma dikkat 
~der. Kanun kimi vur~ncu te!Skki e
iiy(lrsa bu gibilerin statüsü tesbit e
fümeli ve ilan olunmalıdır. 

Spekülasyon meşru ticarete aykırı 
1lan bir harekettir. Hangi işler spe• 
kiilasyon sayılma!rdır. Kanun spekü
lasyonun zincirlemeye kadar uzanan 
\ekillerini de tarif edecek olursa vur 
fllncunun yaptığı ve yapacağı bütUn 
•şlerln mahiyeti kolaylıkla meydana 
çıkabilir. O zaman kanunun çerçeveai 

tçJne &!ren bütün isler spekülabı mn• 
amelelerden tellkki edilir ve böyle iş• 
leri yapanlar vurguncu olarak tanınmtıı 
olur. Yoksa alelıtlak her tüccarın ti• 
cari muamelesinde vurgunculuk şüphesi 
aramak ticaret hayatımızı müşkül 
bir duruma ııevketmlş olab!!ir. 

Vurgunculuk iıi daha ziyade zaruri 
ih~lyaç maddeleri üzerinde yapıldığına 
~öre: bu maddelerin her birinin is
tihsal merkezlerindeki azamı fiyat!a
rmı tesbit ve illn ettikten sonra bu 
merkezlerden istihlak merkezlerine 
kadar nakliye ve diğer masraflarını 

lıesaplıyarak ve azami karını da üze
rine ilave etmek suretiy!e ona göre 
Hvatlandırıp sattırmak en muvafTk 
bir iiİstemdir. Zaruri maddeleri ter• 
bit edilen fiyatlardan fazlaya satanlar 
ile bu maddeleri sakhyanlar en şict" 
delli cezalarla tecziye edilmelidir. 

ha cok basittir: İnsan nesli kendisin- Jt1. Jtl. 
den üreyecek bir adamm l~üba!ilifini "Nuh., u lisanımıza n1k]eden Mü• 
ve yaşayış, konu'fUll itibariyle her şe· beccef Necmeddin Yarar. ev• 
yin nesebi olduğunu• göstermek lstC" velk; sene $ehlr Tiyatrosuna "Bir 
nesidir. Çünkü o zamanki Nuh. $imdi Ana,. piyesini vennl~tl. Lisan kusurlu 
_yaşamış olsaydı onca ortada değişen idi; artist!er fena cynadılar; mizan· 
hiç bir şey olm1yacaktı. sen çok hatalı oldu:· eser, muvaffak 

Andre Obey'in Nuhn. tahrif edilml1 olamadı. Mütercimin busıdan cesart'ti 
.,ir varlıktır. Mukaddes tar!htekl Nuh, kırılmadı: Şehir Tiyatrosunda iklrıcl 
"Mikel Anf" m bitirdi~ zaman "kalk. bir eAerini rörüyoruz. "Nuh,. da "Bir 
~öyle!., diye bağırarak fırlattığı çekicw Ana,, ile kıyas kabul etrniyecek kadar 
le omurunu yaralarfıir meşhur "Mu-;S,. fürleyiş Yardır. Bilhassa lisan bütiin 
ıın hevke]j gibi kuvvet. kudret. nim münekkit arkadaşhrımın dikkatini e:l· 
r3de ile mücehhez bir Nuhtur. lhtt~ bed1.;cek kadar itinalıdır. Kızlar lıak

mukaddes kitaplarda Musamn 'Tur-n- kında "üçlinüz güzı:-! birer muço olur
Sinadan indikten ııonra muhaliflerini sunuz,. yerine "miço olur~rıuz .. hatas 
ierhal kılıçtan Jfedrmeııl gibi Nnh'ln 'üphesiz kt tercüme edene ait değıt· 
:ta limmetlne beddua eylemesi slddf'" dir. Yoksa Mübeccel Yarann "meyna• 
ı.ıne bir delil olarak zikredilir. Halbn• ne mlço., sunu. ''J'e"Tlici muço., su y~ 

zaruri madde~eri de derecelere a• iti biıe ıı:österilen Nuh. altı lri!!lden ;. rint> kullanacağını hlc; zannetmevlz. 
yırmalıdır. Meseli: Ekmek, hııret ailesinde bile ıı;özlinU ıdkl<ik~e "Cocuğumsu". "kanatları pan yaptı., 

şeker, petrol, benzin, mazot, klSmiil°" dinleten vumuşak huvlu bir adamdrr ribi tabirlerin malılyetlerinı yukarıda 
ter. odun; buğday, çavdar, mısır, vn• Oünyııtfaki her ceşit hayvan!an alabi• taht:ı ettim. Arza kavuşnlduitu zaman 
Jaf, arpa; darr, patates, fasulye. be- •ecek kııdar büvilk bir ıtemlyi tek ba- "vie!lle,, keJimeı;I "köhne,. o!arak tere 
zelye, nohııt; mercimek; kuru bakla !ima yapan., bütün bir Asi üınmete ka• cü:ne ec1flmlş . Burıııia bu ke1fme "eski 
birinci derecede olmalıdır. Zeytinyağı, fa tutan azim ve irade ile kar$tmır Aşina,. mlnl~ma gelir, nitekim Frenk
s:ıdeyağı, pamuk yağr, şırlağan (su- daki mahdut dUsHnceli, "tily kabası.. [er arkadaı<larma bu kelime ıle hitap 
ıam) yağı, et, balık, zeytin ikinci de-o adıım arastnda dağfor kadar fark ver. ederler: "Mon vieux .. derler. 
receH ve yaş meyve ve sebzeler üçün• Sehir Tiyatrosu. yahut eserin nlkill l\Iiibeccel Yarar bize istikbalde giize! 
cü derece olar:ık kabul edi!melidlr. temsilde bu farkı yarımııkla mllellifın tercümeler verecektir. Bunu bilıı;isln
Knru meyvelerin hepsi dordüncU ve :i~ılrilııe de her haMe Nuh'un leh.ine bir den, cesaretinden ve hassaten sabır ve 
giyim eşyıısı beşinci derecede sayıl - dcğlafklik keydedllmeı:ine <tt>bep olmuş sebatından bekliyoruz. "Ilir Ana., ıun 
malıdır. Zaruri maddelerin bu dere- tur. Z!ra plye~ın aslında Nuh baş~an• r.ıuvaffakıyetsiı:llği "Nuh., u yetlştir-
celerine göre vurgunculuk yapanların ı;ıçtald (tirad) dan ıonra: di; tekamüle had tayin edilmez: M1· 
veya bu. maddeleri kare borsad;ı sat• Yayı varsa herşev vıır beccel Yarar'ın bu meziyetini memnu· 
mak için sakhyantan meydana çr'lca• Heqıey var mı? Yapı var. niyetle kaydediyorum. 
racak te$kilat kurulmalıdır. ÇünkU bü· tUrküsünü sövler, aslında belki bir * * 
tün bu zaruri maddelerin satış yer!~ 
ri ayn ayn semtlerde ve ayn ayn 
yerlerdedir, Bakkalları kontrol edenler 
yalnız onlarla m~şgul brrakılmalrdır. 

Tevzi vezaü kontrol işleri ic;ln çok 
randımanlı o!ur. Bu suretle hem mü• 
tehassıs kontrolörler yetişir hem de 
her sınıf esnaf ve tüccar daima kont• 
rol edileceğine kani olarak ber türlü 
gayri meşru hareketlerden ictlnap ~ 
derler. 

tntlı rı!lkte olan bu tilrkünün bizde 
büvlik bir manası:zlrk te,kil edeceğlnC' 

~üphe yoktu. Zaten bu gibi "frengllne. 
niiktelere eserin her tarafrnda rastge· 
lin1r. Mesela gemiye girmek üzere 
gelen hnyvıınlardan kanncayı görmek 
için Nuh gö7.lüiiinü takar. Camm, 
hem de rözlük camının o zaman mev 
cut olmamasını müe!lif bir nükte mev 
zuu yapmıştrr. Öyle bir nükte ki bi~ 
güldüremez; çiinkii bunu baır sinema 
komiklik!CTi gibi sun'i ve soğuk bulu• 
ru:ı:. 

Böyle olunca "Nuh .. u tamamen be
nimsemek suretiyle tercüme dah:ı do~· 
ru olurdu. O zaman mütercim "B'iu. 
Papa.. diye çocukluk tııklid'erinin ö• 
nünde düşünmeğe mecbur olmazdı. 

"Nuh., un mizansen ve dekoru OY'" 

Cumhuriyetten sonra Avrupada bir 
tiyatroda en meşhur sanatkS.rlardan 
M'.aıı: De:ırly "Kadrn Berberi .. adlı bir 
komedi oynuyordu: "erin bir sahne" 
dnde kadın. muhatabının menııup ol• 
duğu memleketi kesfe uğraştığı sıracla 
hir kaç milliyet adı sayıyor ve ba 
arada korku Ue: "Sekın Türk o1mı;ya• 
sınız !., diyordu. Bıı ıör. söylenir söyıo 
lenmez seyircilerin arasından kuvvt"tli 
b;r ı!:lık sesi hitildi ve bir adıını aya• 
ta kalk;ırak b;ıj;ırdı: "Ben Türkllm, 
Türk!üıfüm?e iftihar ederim. mil!fyetl• 
mi tahkir etmek kimsenin haddine düş 
~·ıt~!nl!tir 1,. 

Bu had:se üz:rine g'iirültü koıı
tu Seyircnerden bir kı!lmt bunda 
hakaret olmadıiirnr sövliiyor; bir 
kııımı da itiraz edene halt veriyordu. 
Perde kaı:ı11tıldr , bir polis memuru bu 
P.damı 1!g3ra salonuna davet etti, 
Cilmleyi ıarfeden Max Dearly ~ibl 

bir arti~t .salona gelerek tarzi}'e ver
di. Fakııt mesele bununla da kapan• 
madı Bu tarıiyenin sahnede umum 
halk müv:ıceheııinde verilmesi !Sr.rmdı; 
i)ııle de yapıldı. Sanatkar sarfedilcn 
cüm'edeki manad n müteessir oldıığu• 
na ve pek haklı o'arak itiru ~en z:ata 
·esmım tarziye verdiğini alkıı$1ar ic;in• 
-lt> ııövlcdi ve oyuna devam edf1i. 

Du hadlFe merkeze aksettiği zaman 
'1illrumC"tln de mill .. t kadar iftiharla ıtölt 
~u kabarmr5tır. <;iinkü artık asırlarca 

istiaka marıı:ırından minder çürüten 
hasta adam namlyle ortada bir ııe:ıı 

ka!mamrştır. 

Bugijn Tiirkiyenin dünya cehennee 
,ıJnin ortaımda hic bir şeyden mlite
,.ss.ir olmıyarak bütün kuvvet ve ku(}

·etiyle d'm dik durab!lmeat bu kml• 
maı b!r!iğin eseridir. 
Rıma bugürı her ıamandan daha 

'nıvv,.•1" inqnıvor. !m:ırı .. Ajvnnn 

ö L Ü l\'.l 
Kocaeli mebusu Suphf Arteİ'ln re-, 

fikası, İı:;tanbtıl Üniversitesi Doçf.'ntle• · 
rlnden Tarık Artel'ln, Efdal Artel'lı 

''e İst:mbul Ticaret ve Sannyf odas 
rrıemurl:ırmdan Melih Artı;:l'in anne• 
leri; 

çal harbi hakkında gelen son ha
berlere göre: Mongomery kuvveUeri
nin Mihver müdafaa hatlarında aç
rntya ve mukabil taarruzlara rağmen 
tutunmıya muvattak oldukları Jcdik
lerinde ~mdiye ~adar görülmemiş 
bir şiddette tank muharebeleri ol
maktadır. Müttefik kuvveUerl 25 ki
lometre kadar ilerlemiye muvaffak 
oımuşlcırdır. Bu muvaffakıyetler bi
raz daha genişlediği takdirde Rommel 
orJusunun sol cenahı tehlikeye dü
şecektir. Elalemeyn'd.en Kattara ~a.
taklıklarma kadar uzanan 60 kılo
mclrellk cephenin diğer kesimlerin
de de çarp~malar başlamıştır, 

da piyasalarda da derhal bir dil• 
zelme başhyacak, hatta karaborsı:ı.cı

larm bile bngilne kadar gizli kalan 
hUvlyetleri meydana çıkacaktır. Hillril• 
me1ln icraatına bütün vatandaısların 
yardım etmesinin mil!.i bir vazife ol• 
duğunu bilmek ve seve seve devlet 
teşk!litına müuhir olmak lazımdır. 

Yurddaşlann bu vatani ve milli vazl• 
fenin en iyi bir surette başarılması 

lıçiıı hükfunetln direktiflerini hiisnü 
telakki etmeleri ve her tilrlü icraatı 

kolaylaıtır.acak yardnn!arda bulunma· 
lan memleket {çin hayırlı hizmetler
den madut olacakır. 

Hekiminiz yakında bulunuyorsa, 1 fakat hepsinde değil, .. Süt ve yoğurt; 
Andre Obey, piyeste Nuh'a hayvan• 

lar arasındalı:i ahenıri "L:ı Fontaine .. in 
kurtla kuzu, kaplumbağa ile tavşan 

gibi manzum hayvan hikbelerlni ha• 
tırlatacak surette 11öyletir. Bunun fıır• 

kına varılmak için zahmete deier bir 
incf.'liii var m1dır? Çünkü itiraf l"t° 
meli ld "Nuh,. un. ancak blr ilham {!e 
olmaimı kabul edecqimiz Tanrı ile 
mlilikahm da bıı !ezzetini tadamıdıir• 

nandıit tlyatrolardakl "metör 
a:ı sen,, lerl hayrete dütürecek kad:ır 
mükemmeldi. Artistlere ıre!jnce: En 
mühim rol olan "Nuh., u Hadi Hün 
r:ıvnııdı. Ondan ıonra insan rolürıde 
Mahmut Moralı'yt zikredeıceğlm Ril• 
\llSl!a sesini k:alınla,tıran ne:derıin bl· 
ra:ı: daha temadisini temenni edersem 
ııcaba onu öfkelendirlr miyim? Büvük 
artiı;t ınınat icin belki bu fe{l:ık~rlıi!'~ 

da katlanır. Nahun çocuk!armdan en 
muvaffak ohtnı Ya'lef rolünü yapan 
Zihni Rona'dır Bu s .. ne bı1 ~anatklı
fa prk kuvvetli bir inkişaf ırörilyorum 
Avni Dillig'l'in kaf; derecedQ bellr!cl 
~lmamaeını, Kini Krbçak'ı:ı d1 fırla 

belirlci olmasını ku•urlu buldum. Ada 
yı cynryan Sükriye Boratap tiu rolü 
<'Ok beğendim. icmföyp mföy föyn n 
hayrete değer bir kolaylrlda bt-nlm~ee 
dl. Samiye Hün ve Nezahet Dilltgil'i 
('ok beğendim. Her üçü de rollerini 
lk plana alrverdiler. 

EMiNE EMRiYE ARTEL 

Kahirede bllkim olan kanaate gö
re: On gündenberi cereyan eden mu
harebeler evvelki muharebelere ben
zememektedir, Evvelki muharebeler
de iki tara!ın orduları geniş manevra
lar yapabilmelc için genls araziye 
malik bulunuyodardt. Bu seter çar· 
pışmalar, çok kuvvetle tahkim eclil
ınıs olan dar bir sahada cereyan et
mektcd.lr. İngiliz hava Mkim!yeU, 
evvelce ilstlerinde yalnız dUşnıan tay 
yarelerlni görmiye alışmış olan müt
tefik askerlerinin maneviyatı üzerine 
çok derin bir tesir yapmaktacllr. El
alemeyn hattında cereyan eden bu 
muharebeler, topçınıun ve piyadenin 
hakim bir rol oynadığı geçen harbin 
çarpııımalartnı andırmaktadır. Bu 
muharebenin diğer bir hususiyeti de 
bu muharebelere halis İngiliz uker
lcrlnfn çok geniş mikyasta iştirakle
ridir. 

cısı harbinin en güzel bir tasviri
ni 29 Eylıil 1941 de esir edilen 21 in
ci Alman Zlrhlı ti.\meninln kumanda
nt General Rovenstein yapmıştır. "Çöl 
harpler:l, taktikçilerin cenneti, ia:ıe 
servislerinin cehennemid.lr .• 

Asker! mütehassıslarm kanaatine 
gi3re Elalemeyn'in 25 kilometre gar
binde ve sahilden 15 kilometre Jçer
dekl dQşnınn hatlarında cereyan eden 
bu müthle tank harplerinin neticesi, 
çöl harbinin umum! mukadderatı ü
~erlnde çok büyük bir teıı1r yapa-
cakttr. 1 

... .-.... --~~----...... ----~-,-----
EmlnlSnO Halkevlnden: 
Mevcndll biten mllli oyunlar fes

th all yeniden Diyasaya <;ıkanlınıstır. 

Halk için vı:ırgttnculan tanrmak hiç 
de zor değildir. Ufacık bir şüphe ve 
gizli ellerden getirilen malları gör • 
mek kSficlir. Merhamet hls!erine ka• 
pılmak veya (neme lbıml) gibi duygu 
zaafına esir olarak her hangi bir vur 
gunculuk hlidisealnj hükllmete bildir• 
memek, 9Urguncudan korkmak gibi 
düşünceler çok fenadır 

Bu şekilde muha.kem~ ne Türk İnil• 
le1ine ve ne de Cümhuriyet çocukla• 
rına yaraşır. Perva.sız, endisesiz ota· 
hm. VurgunC'Unun kafası ezilecek bir 
soysuz olduğuna unutmıya!ım Kara 
borsacıları hük\lmete bildireU~ Bu 
milli vazifeyi yapmıyanlar bu ~ibile» 
rln cürümlerine iştirak etmi~ kadar 
suçla sayılırJar. 

* * . 
Kara borsa derli toplu bir alış veo 

rfş sabası değildir. Kat"a borsa, 
merkezi o!mıyan fakat muhiti bütün 
Ucar~ane!erin içlne yayılan bir dai
re! faaidedfr. İhtiyaç sahipleri bu da
irenin Jçine diişerlerse soyulmadan 
çıkamazlar. 
Kıra borsaya her türlü ithalat ve 

yerlı malları girmi11tlr. Ancak bu mal• 
lar gizli depolarda ve meskenlerde 
11Jı:!ıdır. Aranıldığı zaman meydana 
cıkarıhr. Kara borsanın da mübayaa• 
edan, simsarları vardır, 

Ak borsanın ahı verlı ka1dı için 
kuHanılan tablolar yerine simsarlarrn 
cebinde blreı- kara defter bulunur. 
Hangi malı !iterseniz size kimden te
darik edlleblleceğinf ve kaça alınabi· 
~ecefini derh&J a8yler1er. 

Vur&Unculuiu meslek edinmiş her 
tüccarm kara borııa simsarlan ile mü
nasebetler! vardır. HUldlmetten giz • 
lenmiş, müşteriden saklanmış her mal 
kııra borsa simsarlarınca maHl.mdur . 
Satıcı bir milşteriyf getiren bu alm• 
sarlzr Anadoludın gelmls veya şehirli 
alıcı!arı kolaylıkla bulup getirirler. 

hemen haber göndererek kendisini da• ihtiyat ederek yenilmeli, içilmelidir. 
vet edeceğiniz şüphesizdir. Hekim goo Bazılarına dokunul".. Ciko!atayı silt 
lince münasip göreceği i19.çları tavsiye yapanlar, kara ciger sancısı çekerlCT
eder, şiringa eder, sancJYT teskin eder. se, ondan vazgeı;meli ... 
Fakat bulunduğunuz yerde hekim vok.- Dolrunm1yacak Yemekler: Yafsız 
sa. yahut hekim uzaktan gelecekse... etler, yağsız balıklar, aıı Yaih aebzelor 

Eshasm bundan ~onrasınm prog• 
·ıımda ro! olarak zikredilmesini hile 

vefat etmiştir. Cenazesi buf!(ln saat 
12 de $işli HıılAskll.rga:ı:I caddesinde 
t~tıınbul apartrııanmdıın kaldırılarak 
Tf.'şvikiye camline nakledilecektir, 
ren:ıze nama:ı:ı burada ö~lf.' nama1Jnı 

'Tlüleaklp k•Iınacak ve cenaze Ferl
'tl}y mf'.zarlıi!ma götfırfllUı:ı detnolu
,,acaktrr. Merhum!.' muhitinde umumf 
'1ürmet ve muhabbet ltıır.<ınmı<ttı. ö
'ümü zaylattandrr. Kederli ailesine 

O vakit ilk i• istirahat olduiunu söy taze peynirlel", yemişler ... Birden çok 
lemeğe bile lüzum yoktur, kara ciğer ça yenilince safra birikir, kum ha.. 
sancısı zaten, insanı hareketten iiclz bı sıl olmaz, halbuki günde bir kaç de
rakır. Fakat, istirahatin yatakta olma• fa azar azar yeni!lrse safra da azar 
sı :>arttır. Yatmak mümkün olmasa da azar çıkar, birikip kalmaz. Onun jçln 
yatakta kıvrılıp oturmak daha i:vidir. kara ciğer sancısı gelenlere, tünde 4. 

ft:1fr Devamı Sa. 4 Sü. S 

~................................... 

Sinema Alemimizde En Büyük Rekoru 
U:rüntü kara ciğer sancısının baıılr 5 defa azar azar Yetnek günde iki, üç 

ca sebep!erlnden biri olduğu için, he- defa çokça yemekten daha iyidir •.. 
kim olmazsa sancı gelince, onu uzak• 
laşttrrnalıdır ... Bir kere: s;ıncı geçsin 
de, ürüntil veren ~eyi o vakit düşünU. 
rüz .. 

TAÇ Filmi Kırıyor ... Türkçe DEMİR 

lir Haftadanberi LALE Sinemasına 

Midenin üzerinden başlı,-arak onun 
sağ tarafında bütün kara ciğer üze• 
l"ine dayanabilecek kadar, sıcak sn 
içerisine batırılmış bir havlu koymak 
çok fayda verir. Bir havlu soiuYUnca 
ya kadar sancı gçmezıe, onun fayda• 
sı:ı o1duiuna hükmetmemeli, bir da• 

ha, bir daha tekrar · etmelidir. Sıcak 
suY11n geı;iremiyeceği aancı pek nadlr
dJr... Evde, apartımanda banyo terfr 
batı varsa, yine dayanı1abl!eceği kadar 
sıc:alı: ıu banyoliluna girmek daha iyi 
olar ... Kara ciğer aancısı çeken bayan 
lardan b.ir çoğn evlerinde, e!ektrikle 
19mır mahsus Alet, yahut içerisine sı• 
cak konulan çinkodan yassı bir alet 
bulundururlar. 

Fakat, 11cak suya batırılmtt havlu. 
!IU:ıılı: su banyom, o ftletlerfn ver~ik· 
lerl lı:uru sıcaklıktan daha iYi l'elir 

Sancı geçtikten sonra, yemekl~rd~ 
perhlze dilı:kat etmeyi unutmamalıdır 
Yumurtanın sarısı, et!erin yağı karı> 
ciğt"rde kum sancılarımn tekrarına sr
bep olurlar. Tereyağın tazesi buluna· 
bilirse, az yemek $artiyle, dokunmaz 
peynir yağr, bazılarrndn. kara ciğer 
sancılarına karsı ilac ıı:ibl ivi ıı:ellr 

Bir Beraet Kararı 
Değirmeninde kuru sebze övüterek 

ekmeklik una kan,tırdlğı Jddiasiyle 
rnillt korunma mahkemesine verilen 
Fenerde Ayakııpıda 226 numarada 
değirmeııd Mehmet Emin Gençer'in 
suçu olınadığt anla:iıldığf ndan beraa-

Punnadan akan binlerce halk filmi çılgınca alk1şl:yor. Fakat 
-.inemaya girememiş ,.e ı~orcnıtmiş keıa on binlerce mu~ıt·ı ı 

·de santlerce kapı nnündc ıs.ıra h~kliyor ... 

Film Bir Hafta Daha Gösterilecektir 
llne karar verilml~tir. \ -.eceleri yerlerin hitfen telefonla kapatılması rica olunm. 

,.._._•••••••Ilı Trlefon: 4359~ 

E:jjj BU GECE SAAT 
21 den 
itibaren 

Aşk, İhtiras ve Kıskançlık Rekorunu Ktrıyori 

ÖJ.DÜREN BAHAR 
Harikalar Harikası Bir Dramdır. 

Büyük Sanatkar: PAUL JAVOR'un Yanında 
Yddızlar YıldIZI - Benzeri Bulunmayan 

KATALIN KARADY 
Gönül Duygusunun Bütün Gösterisini Tattiriyoi-.• 

~--•••••• Pek az kalan numaralı Yerlerin ev.velden kapatıl.ıuası. Tel. 49369 1 

}l EV L Ü D 
!hap HulQsi Görey. Nihat Hulı'.\sf 

'1örey, Nevgece Erel ve Yavuz Gö-
"V'in ıınnelerl 

1 Bayan VECiDE HULÜSl'nlrı 

1 

t'fatının kırkıncı günO olan e.11,942 
vnrınki Cuma ııllnU lSfle namazını 

-nüte~klp Emlnön!inde Yeni cıımil 

erlfindc nıhuna fthnf olunmak üzc--
~e mevl(\dil şerif olrunac:;ığındıın ar
.. tı eden do;tlarm teşrifleri rica olu
•ıur. 

TEŞEKKÜR - Büyük oğlum Nec· 
~etin vefatı miln:ı~ebetiyle ailece dil· 
~ar olduğumuz biiyük kedere iştirak 
'!'<!erek gerek cenaze töreninde bulun
"1Sk, gerek bizıat ziyaret ederek ve
va mektup ve telı:rraf göndf'rerek ta
•lye ve ~tyip 1Qtfunda bulunan bü
•nn dostlar1mtıa tekmil anece teşek
'<flrlerimlzl takdim ederiz Merhumun 
' stalığı esnasında himmet ve ı.•ardmı 
'rırını eslrgcmiven doktor arkad:ı,.fan
....,tza ayrıca şü'kran borcumu arzey-
'erim, · 

'l\:skl blrlncJ ve altmcı ordu 
ı:umandanr emekli R"Mleral 

Afi lııı;ıı" c:~ı.te 

Sohir Tlyatroıu Dram kıamı 20,30 da 
( N U H ) 

Komtdl ktımı: ASRİLEŞEN BABA 
l>orşembe günleri 16 30 da 

.TARiHi MATINr 



Ye 
s Davasına .Dün 
idea 8:3şlandı 

M. 
T Al' 

CordeU Hull 
ktfr Baş tarafı 1 i.nc:ide 

nevi gayri resmi sefaret vazifesi 
gördüğünü ve böyle bir temasın 
iki millet arasındaki anlaşma ve 
samimiyeti arttırmak bakımın -
dan faydalı olduğunu, Amerika. 
nın Vermmuz bayramına tnillavi 

Ba f · ·d olan mil1~ bayramımızın büyük .t1fj" ş tara ı 1 IDC'l e Usulün 21 ve 23 üncü maddeleri reddi laruu sordu. Abdurrahmanın böyle . .. . 
o.un 6.4 üncü maddesinin son İık hik;m sebeplerini yazar. Bu maldeler bir te!ebi yoktu. Süleyman iıe reddi\ bırgun olduğunu, senelerdenberı 
rasının tatbik edilip cıdilmıyece- Pav!ofa okunsun ve o da bunların han hakim talebine iştirak etti. Sebep ola•ı çalkalanan bir dünya içinde Tür 
ğinin zapta sarih olarak geçmedi glsine istinaden hakimleri red kararı rak da şunu söyledi: k;yenin dürüst siyasetinin hir is. 
gi bildirilmekte idi. Bu sebepler i"tediğini söylesin.,. "- Abdurrahman ve Ömer hakkında tikra.r amili vazifesini gördüğü • 
le de kararın 321 inci madde mu Mahkeme heyeti kısa bir müzakere- memleketlerinde tahkikat yaptırıldığı ınü, bu siyasetin her kes için de 
cibince n ksEdildiği yazılıyordu. den sonra şu kararı tefhim etti: 1 halde benim lıakkmda tahkikat yaptı• alınacak taraftan bulunduğunu. 

'- Pavlof usulün 21 ve 23 üncü mad rılmadı.,, Amerikanın da bugün bir takım 
Suçlular, bozma kararına delerinde yazılı red sebeplerine va· Müddeiumuminin talebi prensiblere bağhlığmı ilan eotmek 
Uyulm,,,.-nı :otı"yorlar kıf olduğunu beyan ettiğinden bu ee• . .. . • l 1 d w "°& """ 1:: 1 . .. , . k ·ıd· Miltaleası sorulan muddeıumumı Ce- e ka ma ıgını, senelerden beri 

ey en soy.emesıne arar ven ı . ., ·ı Alt b "bl l 
• .. • 1t11 ay: 1 u pren!n er e hareket ettı"ğı"nı' Layiha okunduktan sonra Reis 

Sabri Yoldaş Müddei umwni:ıin 

mütalaasını sordu. Cemil Altay, 
temyizin bozma kararına uyulma 
sıru istedi. Abdurrahmanla Süley 
:nan da karara uyulmasını iste. 
dıJt>r. 

TEkrar kendsıne so;ı; verılen Pavlof: " . .. . . . 
" B d d' 0 . 

1 
m1 . . - Ceza mahkemelen usulu kanu• eskıden bır1€\Sık Arnerikaya kar~ı - en, e ı ın enme ıstıyc• h"k' 1 A • • ı • • 

U S .. 1 . b·.l .k b 1 1u " ımler.e 7.abıt katıplerınin red• ''esvese ve uzaklık duy ....,n bi r m. oz erım ı tı t~ sonra un a• . . w• • , an ....... u 
rrn hangisinin red sebebi o~duğunu iedılebılecegı nakkında sarahati füt~va ve merkezi Amerika devletleri _ 

~tmekte ise de müddeiumumilerin red• 
mahkeme tetkik ets"n.,, :linin caiz olmadığım açıkça bildir • ne bu sayede itimat telkin edildi 

Reis, söy'~yeceklerinin ne kadar sp··. x.;n' Monte ı"d k nf d 11ektedir, dedi. Binaenaleyh Kornilofun c. •• v eo o eransın a 
receğini sordu: 1A ed'l ] 1 ı ({emal Bora hakkınaki talebi yerinde ı an ı en esas arın tamami e ger 

Müddei umuminin mütalaasını "- 15 dakika sürer... , değ;i!dir. Suçlulartn Pavlofun uzun <;ekleştirildiğini ve Amerikanın 
d C il Alta . · b "- Peki söylesin bakıolım.,. • F"l" · sor u. emı y, temyızın oz uzadıya reddi hakim talebiyle ileri sü 

1 
ı.ıpıni istiklaline kavuşturmak 

Pavlof, saatine bakarak: 
ma kararma uyulmasını istedL ıiüiii.ha.s~slar m~hk_eme kararma k.arş1. lla prensiplerinin fiili bir örnebinı· "- Yalmz. dedi. Benim söyliv~c•• _ _ .., 
Abdurrahmanla Süleyman da .ıta ğ:m 15 dakika ,ürer. Bu müddetten temyız ılam ve layıhalarında kennılerı !ortaya koyduğunu, Londra ildi . 
rara uyıulmasını ~c"'-.Jiler. . ·arafmdan yazılmxlih. Bunlar temvizce sat konferansı ak"'mete ug-ra ...... 

...,vo:;:u tercüm .. ısi har;ctir.,, "' Y ,. 
Ayni sual Pa'ITİOıfa soruldu. O, p l görülmüş ve reddedilmişti Suı;luh r ca iyı" b · k l k d 

av of'un iddiaları iki gün· evvel memuriy.-ti~i,. vasrt?• ır omşu u esasına ay· 
şu cevabı verdi: rnın muahedelerle iktisadi miina. Reis buna da müsa:ıde ettikten son• ııiylc başmüildeiumumiliğe hitaben yaz 

''-Bu hususta mütalaam var_ c::('h~tıer ·c· a·· .. t k ı kl ra Pavlof söxe başladı: dılt1an tashih karar mahiyetindeki ar• • ,_ 1 m urus ve arı.ı ı ı 
dır. Yalnız mahkemenin vakti "- Tahkikat gayri kanuni yapıl - zuhallerinde de bugün söyled klerin; çı;;.ır]ar açmağa çalıştığını s;öylc 
ni almamak için benim mütala - nııstrr. Sü!eymanın ifadesi mahkeme- tf'krar etw~ler, bu11lar tetkik edilerek di. 
.ım yerine Kornilofun türkç~ yaz de dinlenmemiştir, Bu hal u~ulün 244 dün reddedilmiş ve kendilerine teb!i-

1 
Hasım tarafın sözle-rinin hirlı•,.. 

mış olduğu beyanatın okunması. üncü maddes.ine muhaliftir. Ehli vıı• gatta bulunulmu<ıtur. Ancak bugün isi,.,, kıvrrıefi huluıımadığı için kerıc'lilc 

ttı rica ediyonıın.,, kuf duruşmaya çağırılmamıştır. Bu da t~s~ihi suretiyle hey~ti !Jllkime~ın red· rile müzakere yoiile barışa var • 
Bu sözlere reis şöyle mukabele ayni maddeye muhaliftir. Heyeti ha• d•nı bu sebeplere , ~..,at ~t•mnek·~· mak imkanı olmadığını, düsiinü. 

et~J: kime tahkikat oitmedım karar vermiş- di:-ler. Bun!arm red talebi hiç bir Sil· 

lir. Bu d. adalete mugavirdir... rl"tfı- es~s te~kil etmez 'se de reıir1• ha· lf'n prensibler aynen gerçe~~l.,<;in 
"- Nutuk irat etmenin sırası 

var. Şimdi şu noktaya cevap ver 
rn.ek lazımdır- Temyiz kararın!l. u 
yulsun mu, uyulmasın mı? Söyli 

yeceğini sonra dinleriz .. , 
Pavlof: 

Reis, Pavlofun ~ÖT.ünü ke'!ti: k!ı:t' hakkmda bu mahkemen'n karar CP'•:e lc;;ır'hr mücadeleıve devam 
"- Bunları temyiz i!.iraıında da ~ö~ ver,ıeie s'llahiveti y~ktur . 1;li~a n leyh edilPc-eğini. bütün kücfik devlet.. 

lcmi~ti... · - · '· rr ,ı sı-bet>ll'r:nin ~a'f>lılv .. tli merriı'I• tet ]pr' n bu prensinleri aynen kabul 
Pavlof devamla: k:k olunmak üzere do<;yanrr> miiıidl'i· ettiklerini. sözlerini tutacak~arı -
"- Mahkeme hükmü 257 inci ma<l• umumiliii'e vıorilmesin r ra ed,.rim.,, •Hl emniyet duyduğunu böylr> bir 

deve uygun deği!dir, dedi. Çünkii k;ı• ll'lalıkemenin kararı mıniyet duyulmiyacak olursa e-

5 .11 - 942 

JAŞ. DIŞ. NEZLE, GRiP, ROMATİZMA 
· Nevralü. Kırıklık ve Bütün AğrılarınıZI ~erhal Keser 

icabında Günde 8 Kaşe Alınabilir. 

- Eczacllar•n -
Nazarı Dikkatine 
Diyüretik kabiliyetiyle 

'1aruf 

"EUPHYLLIN" 
• 
• 
ın 

Tablet ve İntravcnöz ve 
t ntramüsküler ampullarile 

Süpozituvarları 

GELMİŞTİR. 
ilı'.ımum Ecza depolRrmd'an te-
rik edilebilir. Piyasada bulun· 

ıclığı takdirde Türkiye Umum' 
Acentesi: 

F. KNECHTEL'e müracaa1 

P-dilmesi rica olunur. Posı ,ı 

kutusu No. 139 ................. ~, 
İstanbul Belediyesi 

Memurları Kooperatif 
Şirketi mürakipliğinden: 

. ........ . 
ve 

~UTBOL TEKNiGi 
6 İkinci Teşrin Cuma Günü Saat 18 de 

EMİNÖNÜ HALKEVİ SALONLARINDA 
Futbol pyunları ve tekni.ği hakkm.da 

Bir Sesli Film Gösterilecektir. 
Fllme tdınan takım meıhur ''ARSENAL,, dır. 

Teknik ve çahşma tarzı ve pek meşhur sistemi 
hakkında izahat verecektir. 

Bütün Spor Sevenler Davetlidir. 

·inhisarlar· Umum Müdürlüğü iıanıari · 
ı - İdare ihtiyacı için ar:ıağtda ölçilsil ve miktarı yazılı b;r:ı,ıa{ 

"- Temyiz bozma kararının 
bazı noktalarını uygun buluyo 

rum,, dedi. 

rardc< sttdedilen deliller doııyada mev• t }' 1 1 Bunun üzerine müzakere oda•ıına çr. sas eme ın sarsı mış o aca~ını an 
cırt değildir. Binaenaleyh heyeti haki· kill'n heyeti hakime on dakika sonra lattı. Başvekilimizle Hııriciyt; Ve Heyeti idarenin çekilmesi ve şirke-
me bu delillerden bazılarını icat et• t· üdd t' · b't k .. b ı t~krar yerlerini işgal etmişler ve reis kilimize selamlannm bildirilme m m e ının 1 me uzere u un-

şartnamesi muelblnce pazarlık.la satın alınacaktır. 

• ÖlçU&il MlktaM . EVSAFI Kalın iri 
• 

miııtir. JGırann, tahk"kat l"l'Cticesiyle b ' · d- dola,,. muka e Sabri Yo!daş şunları söylemiştir: sini istedi. masr se epıerın ...u ,,. v - Yassı kayış 
alakası yoktur. Çünkü !lahit ~oför "- Müddeiumumiliğin mütaleıısına * * lenamenin 21 inci maddesi muci-

"- Hangi noktalarını?,. Metre 
r-

50 120 m/m lik: 5 m/IP • 

5 " "- Naks hidisesini tamamiyle ka• 
bw ediyorum. Yalmz ben sillkasdin 
vuktıbulmadığnıı, Ömer, Abdürrahman 
ve Süleymanı tanımadığımı isbat et"' 
mişken Temyiz mahkemesi bu yolda 
bir araştmna yapmamıştır. Bu sebep. 
le temyiz branna itiraz etmekle bera. 
ber, karara uyulmasm:ı istiyorum .. 
"- Ben münakaşa etmek istimiyoe 

nım. Ancak riyaset makamı mütaHla 
mı sordu, ona cevap veriyorum. Ay
rıca nakzedı!en bu davanın başka bir 
mahkeme heyett tarafından rüyetini 
isterim. Temyizin de bozma kararın• 
«a zikreylediii gı'bi ba mahkemenin 
hatalı karan beni bııı talebe sevketmiş 
tir. Yeniden bakılacak dava yeni bir 
ma1*eme heyeti tttainıd.an görülme-
ildir ... 

••- Pavlof yahns reisi mi, yoksa 
lieycti bikiıneyi mi tırtemiyor?,. 
"- Ben heyeti Mkimenin değişme. 

Fahri Uçarın söyledig"i gibi Sovyet •r• cı"bı"nce umumt heyetı·n fe•·kal .. de o-, iştırak edilerek red talebinin salahiyet. • " 
faretinin kxrmrn bir otomobili olmıı• Li 'd t tk"k' d Milli bayramımız münasehe larak içtim;ıtna lürum hasıl olduğun-
d w H . . V k~l t· b"• mercı e e ı ıne ve on an sonra t·ı A . .. .. . ·ı· l da l rın 21 11 942 
ıgı resmen arıcıye e " ~ ıne ı • duruşmaya devam edöJm~sine ve bu se- ı.e merikada buyuk btr dan bı umum h sse r a . . . 

dirildiği ve şoförün ~özünün hitafr h<ı• ' bepl~ de duru5manrn 18·1 • · "42 saat o;evgi ve alaka gösterilmiş, ayan ~n:ıartesi gü.nü saat 13.30 da Emi
kilrat olduğu tahalrkuk ettiği holde 9.30a bırakılmasına karar verilmiştir" !hariciye encümeni reisinin nut~u nonü Hnlkevı salonunda hazır bu
mabkeme bu ifadeYi kabul etmistir. >\.- d""' 1 •• dd" hAL: 

0 

k d'kk t' k • t' s r l lunmalat"J lüzumu mukavelenamenin 
uırren ıgım ze gore re ı a .... m tr • C<l· - ı a ı ce· mıs ır e areti 

Aynca. mahkeme kararı u<;ıılün 260 ncı . . . _ _ • . . ~ • '.\7 nci maddesi veçhlle ilan olunur. 
maddesine de aymııyor. Çünkü bn m:-ıd lebının kanunen diger bir aırır ceza 1 mızdeki bıiytik kabul rf'snıi icin 

mahkemesinde tetk.iki icap eder. Bu 600 davetive gi'nderı'Jmı·ş bind.en RUZNAME: 
defli' mahkeme karannrn lsbat edilmiş , 

a~r ceza mahkem,-si de reddi hakim fazla mu··m-ta ı· f' l ..... . 1 - Ticaret VekAletinin emirleri el illere dayarımas1 ya2:ılr olduğu halde . z m sa ır e-e m '"dr. 
t.<tlebınde bulunulan mıntakaya en ya- 8 .... k l . . M" . .,,, ·.· ,.e umum·ı heyetten alınan sal"hı'yet 

ktırar, sabit olmryan vakıalara göre ve . • uvu e cımız nnır r.rte5ıın ve " 
ktn olan yerdekı agır ceza mahkeme· ı h ~ .. . . " .. .. mucibince eski hesaphınn tasfiyesi 

ri~ı:ıiştir. Mesela I<ornilofun 941 senr. ~idir Bi,naena!eyh şrhrimize en yakın I ::ı. yan Ertegun _mııoafırlerl b 1 ıyı1k. 
sirıde Ankarada bulunm11ıhğı i•bat e- bır nezaketle ag-ı 1 l r l n ~uretiyle ihzar edilmiş olan 941 bi-

ağıı ceza mahkemesi Ke~kin ka,.<1c;rn• ' r amrş q C \r oU lanço ve kAr zarar heı;aplarınm tet-
dilmişken heyeti hikime bu iddiaYt da f l d ·ıı• k k' · da bulunduğundan bu talep orada tet- e er e mı ı yeme ve \' ıterı - kikl ile İdare Mecliıılnin ibram. 
bbul etmemiştir.,, kik edilecektir. ı miz büyük bir yer tutıı.vo!' ve 2 - İdare nıeclisı· ve mur·· aklp ra-

Reis, Pavlofttn sözünü tekrar kesti: 1 cok be~enHiyordu Davet. h~ten 
•- Hiç bir maznun arkadaşına ve• N U H 

kSI~ edemez... yediye kadar olduğu halde ona 
.. _ Ben vekalet etmiyorum. Yalnız t::ifr Ba~t.?.ırafı 3 ilnriide kadar samimi bir hava it;ındP de-

>Orlarmın okunmast. 
3 - 942 senesi için % mürakip in

' ihap ve ücretlerinin tayini . 
4 - İdare meclisi huzur hakkının 

fl:-'in ve te1ıbiti. 
K:ornilofun 941 de Ankarada bulanma• lüzumsuz görüyorum. Vücutlarının ıvaır etmiştir. Ayrıca N~vyıırk 
dığı kabul edilecek olursa benim vt C'• her tarafı kapalı olan hayvan rol1e· baş konsolosumuz da lcer.di evin 
nan vasıtasiyle diğer suc;!ular Abdur• rinin filan veya falan artist tarahrı• 1 :ie 'Türk vatandaşlarilf> loı:tlfln _ 

cini btiyonım_ rahman ve Süleymanla tanrsmıu1'lhm dan oynandı~mı öğrenme~e ne ilıt'· 1 mı::r kin 'hir kabul re<ımı \•;ınmıs 
"- Temyiz m:alılı:~. karan boz- ? n: · b""t·· h 

5 - Yeni İdare heyetinin se~imi. 
6 - Rooperııtifimi7.I faal ve ortak

lara müfit bir hale getirmek üzere 
"aptlncıık teşebbüsler hakkında karar 
ittihazı, 

t:ıhakkuk eder. Bu mi<ıııli onun iC'in yacımız var .-.yesın u un u~usatın· ıtır Amerikanın bi'ıtün sı>hirlerin 
'Iuğu zaman f&'teseyaı. dosyayı başka d · 1 ff L 1 ..ı ..... h ı · vtriyorum. Mahkeme heyf"ti d~hıı ilk a peJr: stıize muva ,,.. o un .. no;u " d 1 · T" kl d b k t] bi rmah'k:emeyoe gönderiTCli. Aksi tak.. , et; ur er e ayramı u a -

günden itibaren sabi• fikirle h<1reket r\e 'garilroD,. un h:tyvanat kı!lmt o~lr . . • 
ffirde. maznun!ar tarafından heyeti ,_ 1 .d. H 1 1 k 1 b" mı'?lardır Bu merasımın en ~ı -

etmiş, bu indi ve hissi har"k tin: mu- ı<usur u ı ı e e ;ıc ~n o a ar ıccı· 
7 - F.~ki stntürıiln iptaliyle Ticaret 

Vek<i1Pti11in hazırladığı tip statllniin 
hakimeYi red sebepleri kanunda sa• hnhme esnasmd~ her ve.,il.- ilıo orh• re n gülü~c bir h"Jd .. ·d: ki onu.,•• 7,elleri,.,den biri Baltirnor kole:iin 
n'h surette ..-:ıhdrr. Pavlof bunları ..> l k' A "k t" ı·ahıılii 

JU.. ya koymuştur. Bina,.nalf'vh Vl'r;lerı \•c.;:n17 Nuhun gemhirıde d<"iW bac;k• ne o muş. f'S ı mf'rl anm l<'ıl • 
tıi1·.·yor mu? Bilivorsa heyeti hakimeyl 1 • k T . k 8 - Si•·kPt müddetinin 21 ~eni' da-

~ karıır ad~lrte uy'"'n rı-ifün'r ,A. vnca )'erde de kar'!r'""m.,lı:t•n 7:ı.rar cı:elm;. ret at.esesi G aspinın • l?'.ı ıır. 
·-"' be ı · - 1 • "'u "n temdini. 
-cu se P enDi soy esm... k:ınunl sa!Ahivtti olm:>dih hıld• 4hnur vl"cf'~i nek tnhii idi y;nr h;ıvv~" lnavrakhırilP sü~lenmi-; biı o;'llorı. 
"- Kanunu biltyorum. Yapacağım • !l - l\fiirs,..,~eve ;ıhvali hnztray" 

ramanrn münafii Sakir Ziv~•· ıl•ıruo;~ roll·r·nn,..,, ":nek · rnJii ,:· • "li<ı; olchıl' · ıd,:ı bir eiilem<'e ter~ip ecif'rf'k 'V"Un hir Vf'Che vPrilmP"i hwru.,unıı-
&:vana.t btı 111 anlatacaktrr." · ti k b' k d ı · · > maya kabul etmiş, onun mahkeme hu• içın • _mu a ıı. ır a rn_ •. rt <1tın. var· T~:r k tatl• Iarı ikram f'tnıi ştı r hu -ıii 7nkprf' ,.t korııra nıotı. 
"- Yalmz vazih seb'? gt\~tennesi - .. N 

.. .. .. .. 
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2 - Pazarlık 13.11.942 Cuma günü saat 10 da Kabata~ta levazım,. 
besindeki merkez altm komisyonunda yapılacaktir. 

3 - Şartname her gün öğleden sonra sözü geçen şubede görlllebrur.; 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede

cekleri fiyat üzerinden % 15 teminat parasiyle birlikte mezkOr komis-
yana m!lracaatları ilAn olunur. (9'15) 69--- OKSÜRQK ve BRONŞİTİ ___ , 

T K!imeleri~rhW erir.. L i 1 
KUTUSU 35 KURUŞTUR. ___ , 

Üç bin liralık patates almacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 9 İkfncl
teşrin 942 Pazarteııi günü saat 14 te Tophanede M. M . V. bir No. '.I! sa-o 
tın alına komisyonunda yapılacakbr. Beher kilosunun tahm1u fiyatı 42 
kuru$ kat'i teminatı 450 liradır. İsteklilerin belli vakitte komisyona get... 
meleri. (251 - 104SJ 

'9 Eon Son Model ve her çe,ıt STiL U:rere h•ıı:rr ve fımıarlun11 • 

MOBILYENIZ iÇiN n:ırunda faşist v,. anti Sovvetik o~opa- ması la7.rm _ıtelıy.orm_ u<; gı.,·. ev_'." bı .. 1• t;,,...plantı ic.in Mis Glaspin ilk !)il ı o _ Serm;ıvenin 20 liraya iblU• 
Umndır ki, başb bir merci' bu işi 1 .. <l gnrıda yapmasına müııa~n .. etmistir,,. k11vaya v~ mesıru "e ~c:ıvın ı:ıor •ım. l"" bir imtihan yapmı~. ken<li oil .eyoğlu Me,rutfvet Caddesinde Amerikan Sefareti karşmnda Na_ 199 
tetkik edip l:ımtt -.enıin.,. Bu ~Ö7.1ere kanıt rei~ neni ki: İnek b:oo;he:ınr ta<ı1valıı1.-rı her h:ını.>'' 1 . 1 l _..,_, .. s D 1 y A M A N D 1 y E F 

"'- Aynt 1DC9Z'lll1 tekrarlamamak i• "- Sııkir Zivanrn vanh::ınesi olma• h;r hamına! bıı rolü pek güul v~n·· ııiıği orı yı mıır<ırnı ~:1"'1~n ~ "'1 ıı ~ • 
cin Korniloftrn yazdığı beyanatın o· c:lığ•ndıın dolayr b-orodan çrkıırrlrlı~, h·· ı..·ı··-1i nk arkıııia~hırına og~etrnı~ v::- 1 •loıeri 200 ton kuvvetinde 2 ad" l \a..- '~obilvıı Fabrllc:asTna mOracaat ed1n1z Telefon• 40939 , 
kttnmasmT !stiyorıım.., ı-e mnh:ıkeme bittilct,.n Ronra hilrtlril- 1 · 1 marsın giifteısini nlc;ıın tPkr::ır ".~. sııtdık komple · · -

Mademki, reddi h&kim tale. miştir. 'P::ıvlof hu nokt::ıvı t:o~rih t-hin cur.:ıu •ıv. •cı f:D bı:enleq- ta<plantının dwetlisi sa. HfDROLII< PRES 1 

binde bul~. Red sebeplerini ve 15 ak:ka bitfo~i irin d• ıiaha söyli· y•rnı~lardır. ı ~ilh;o~•::ı v:ıö fabrikatörlerin.. ı ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
kendisi söylesin... . Eminönü As. Şubesinden: ~ t b1t 1 yeceği varsa çabuk bitirsın.,. Amerika<la vant ~1mı1 ur · tavsiye olunur. 
"- Pekala 'SÖyl?yeytm: 1: Mahkeme Şubemizde mukayyet emekli. Yd · \a ti 

Pavlof: ti Nevyork'a döndLik Btıroda ' tnnbul Po!lta kutusu No. ı' 
,._nkfkatı -- kanuni yapılmrştir. . 1 d h Subay ve As. memurların sıhhi du- Oospa No. 
~ ""'"" "- Ben, dedı, veri ,.,, k~r::ır :ın ,.. ı.. h ft k d k ı~" (< '1. 
Mtıh-L-e tmınerl kanununun muh rumları tesbit edilmek üzere bildiri- •Jll a a a ar a ~ :> .,ı ·• sonra 

Clnsf 
Muharnmetı T.,. 

bedel mlnd 
.... .,lll v.-ti haki,.,,,.nin me-:nl olAuğu k::ırın?tin -

telif maddelm ib.Jll edilmiştfr. Şa• len gllnlerde şubeye müracaatları i- il,. det yolunu tutacagız. 
n"yim. Bitaraf hir k::orıır vrr:Jm•rt"• 

bitler d"mlernneden deli!ler tetkik e· IAn olunur. 
ği:ııten reddi hSkim alebinde bulundt•• 

dilmiş, bu deliDet" gazetelerde yazıl• 3.11.942 den 10.11.942 ye kadar: 
yorum .• , p· d 

ınış btı y.ızrlanlara göre mahkemede ıya e. 
5ahade-tte bulmuntış1ardrr. Halbuki Kornilof'un sözleri 11.11.9-42 den 16.11.94% ye kadar: 
~1tleri evvelce din1 emek !Azım gee TopÇU, 

d Pav1of yerine oturduktan ~onrR tem 17 .11 .942 den 25.11.942 ye kadar: 
lirdl. 2: Mabktme daha unışmanm ylzin kararına uyu?np tıYUlmamak ke:r 
başında usulsüz hareket etmiştir. SÜ• fiyeti Kornı1ofa soruldu. Kornilof il"' 

leyuıan burada olduğu halde onu din· yağa kalkarak türkçe yazdığı beyanatı 
lememiş. hazrrhk tahkikatı sırasında okumağa başladı. Komi1of bu beyan<>• 
verdiği if.adeYi okutmakla iktifa et• tmda Pavlotiı.n mütaleasrna i11tirak et-

DÜ'jtir ... mekle beraber müddeiumıımi mnavtni 
Müddeiumuminin sözleri Kema1 Bora'nm da bundan sonra inti· 
Reis Sabrl Yoldaş, burada Pavlofun hap ~dilecek mahkemede iddia maka• 

sörlinü kesti: mrrr işgal etmemesini istiYordn. 

Süvııri ve hava. 
26.11.942 den 30.11.942 ye kadar: 

fstihkAm ve muhabere. 
1.t2.942 den 10.12 942 ye kadar: 

Lv .• Jan .. Dmy. ve Mu: 
11.12.942 den 20,12,942 ye lı:adar: 

Tbb .• di!><;i: eczaet ve vetf'riner. 
tl.12,942 den 31.12.942 ye kadar: 

Muhtelif sınıflar. 

1zmirde Rir Tren l<aza~1 
Oldu, 8 Kişi Yaralandı 

f;mk 4 (TAN) - Sabahleyin G·· 
:ı:i Emir istasyonunda Ödemiıı otorayı 
Aydına ıtitmekte oları marııandizle car 
pışmıştır. Bu müsademe neicesinde 
otoray yolcularından üc;ü ağır ve se· 
klzi hafif surette yaralanmıslardır. 
K Hanın makasçının hatasından ileri 
r:eldiğ.i anlaşılmıştır . Yara!ılar basta• 
h'1neye kaldırılm1ıı, müddeiumumilik 
tahkikata el koymuştur. 

İstanbul Asliye 3 üncu Hukuk HA-
kimliğlnden: 

Azmı Dokurlar tarafındıın, evveke 
Kasımpıışada Kadı Mehmet mahalle· 
sinde Seferikoz sokflğlnda Emin ~
mesi 27 No. h evde oturmakt::ı iken 
yeni adresinin belirsiz olduğu taay
yün eden Hamide aleyhine mahke
menin 939/213 No. sı ile açılan tescili 
talak dııvasmm celsei tahkikatı oları 
22.10.942 tarihli cel<ıe için m aley
he !IAnen tebliııat icra edildi/ti haldı; 

~etmemesi ha!lebiyle hakkında gıyap 

kararı ittihaz ve yine HA.nen tt-bli~ne 
kar:ır verilerek muhakeme 17 1%.942 
Raat 14.:rn a talik edilmlş olduinm-"- Bunlar red sebepleri değil, dea Reis, bu sırada ayak ayak üstüne 

CJi. Bir nevi ifira:zdır. Bn itiraT.lar yaz• atmı!I olan Pavlofa, doğru oturması 
Qık'arı müdafaanamelerinde de vardr. iht2nnda bulunduktan sonra Komnor 

JI' - ' dan mtt.bure Hamidenin mezldlr gün 

1 
G U• • M Ü Ş S Q F R A TA K I M I 1 ve saatte mahkemede bulunmııdığ't 

Temyiz mahkeuıesi bunlan redetmiır ı;Szlerine devam l!tti: 
•- ömerin parçalanıın adam olma• tir ... 

Bunun tiı:erlne reis müddeiumumi"' diğr faraziyesı flerl siiıiildüiü halde. 
nin mütaleaSinı sordu. Baş muavin babası hoca o!an bu adamm sünnetsiz 
Kemal Bora dedi ki: bulunduğu hakkında mütehassıs rapor 

veya bir vekili göndermediiti suret-
te gıyabında tahkikata devam olu-

l~erisi kadife kaplr ceviz sand1kta Minf'ttve başlı halis v~ nacağı ve bir daha cel-.eye alınmıya-
eski F-ranslz glim6şündeıı 24 lkişiıliktiT. Sandal Ber1esteninrle r-aıtı huııusu 11An olunur. 

\a • satılmak üzeredir. • , 

D~niz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden 
, ~ Dr. ibrahim Denkerl 

Balıkh Has. Dahftlye MUte· 
'lnssısı. Beyoğlu, A~acamll, Sa
eı~aeacı Cöplükçeşme sokak No 

13, Tel: 42468. ı 

75/6320 

77/32!l4 

f\1217-1114 

70 
f\1270/66 

5_1155/199 

'il?17-1114 

23 
F. 2/2111 .......... 

Edirnekapıda Avcıbey m.alıallesinfn Türbe so-
kağında eski 5 yeni 7 kapı sa}'Tlı 160 metre 
murabbaı arsa. 240 

Yeniköyde Ayanikola mahallesinin Çifte ka., 
sap ııokağmda eski ve yeni 10 kapı say1h 
80,737 metre murabbaı arsa. 100 
Meddiyeköyilnde 7 pafta, 51 ada, 10 par-

sel No. h 395 metre murabbaı arsa. 3950 
Sarıy!'rde B'fiyilkderede Tepebaşı sokağında 
eslc:i 26 sayllı arsa. 
Gerlepede eski Kay'l\şdağı yeni Demirci Fa
ik soka~nda eski 24 yeni 25 kapı 19 taj No. 
lı ahsaı> ev. 
MecldJyeköyilnde 2 pafta 12 ada 4 parsel 

No. lı 244 metre murabbaı arsa. 
Usküdarda seı~mi Ali efendi mahall~nin 
Kerpl~hane ve Do~macı sokağmda e~ki 12 

ıuı 

800,40 

488 

• 
297 

g 

81 

37 

yeni 18 No. b 91.50 metre murabbaı arsa. 470 36 

Yukarda yazılı gayrimenkuller açık artbnna ne satışa ı:tkardmış ise 
de talip zuh~ etmedl~nden 2.11.942 tarihinden itibaren bir ay içinde 
pazarlığa bırakılmıştır, 

İstek1ilerin muvakkat teminat makbozlan ve nüfus hüviyet cOzdan
lı:ıriyle blrllkte blr ay i~lnde haftanın Pazartesı ve Çarşamba gUnlerl 
cıııııt 14 ten 18 ya kadar Mffi! EmlA'k müdürlillttlne müncatlan. <1098) 

, _____ 'ERLi VE ECNEBi EN TEMINATL _____ ... , 

1 KAYIŞLARI 1 
"- Evvela bl:r noktaya temas et• Jarmda zikredilen no'ktal;;a - mahkeme 

mek isterim. 'Pavlof mohııkeme usul• -.tdırı~ etmem;İşttr. Akrabaıımın Öme· 
lerf kanununun iblfil edildiğini ve ~a· rfn ameliyat olmadığr yohmdııki sa• 
bitlerin dinlenmeden ve-saikin okuna· badetleri nazarı itibara ahnmamtııtır. 
ral: gazete'erde ne,redlldiğlni ve şa• Mahkeme bir noktai nazara saplanarak 
bitlerin de buna göre beyanatta· bu• dalına o noktadan hareket etmiştir. Bi
lunduklamn söyledi. Bu itirazlarm naenayelh nakz davaııma reis Sabri 
varit olmadığını izaha lüzum görmüyo Yoldaş, td Emin Böke, lzl Reşat Bay 
rum MalOmdur iri ı,ahitler ilk tahki- ramoğludan mürekkep heyet1 hlkimeo 
'kat ·sırasında dinlenirler ve bilihare nin bakmaması icap eder. Aynca bu 
mahkemeye çelbe.d'lirler. Binaena!eyb Türkler!e nasıl tamştığrmtz da fsbat 
Pavlofun 11öyl1:diği doğru değildir. AY• eöilmemiş ve hakikat tahrif edilmiıttlr,,, 

Buhar makineleri, Oi:r.el ve benzin motörlerl tamiratında ea~tırıl· 
mak üzere birinci sınıf tesviyec\lere ihtiyaç vardır. Talip olanlann bon
servis ve iyi hal kAğıtlariyle birlikte imtihan edilmek üzere Gölcük de
niz fabrikalat1 genel müdürlüğüne müracaatları. (1005) 

BELEDiYE SULAR iDARESiNDEN 
Dr. lhun S.mt --- '----• G"'-Cı..-it Gümrük ıokak No. il I 

Su sayaçlanm so~ğa karşı muhafaza içJn ~diden 
lannt sayın abonelerimize tnı.ı.lye ederiz. 

tedbir aJrn a -
(1095) 

ne: Pavlof red sebeplerini söyliyeceği Xornilofun sözleri bitmiştt. Rei&, ~ 
yerde afftki konu$'t!YOr. Mahkeme ta• Ahdurrahman ve Süleymana reddi hl· ' 
lılllllanndan Af.\.ki ı~lcrin yeri yoktıır.. l!_m~cbi_pdc ~ ~~ 

Sahip ve Neşriyat Mtidüril: Halil Ldtfl DardflnC'tl 
Guet.ecilik ve Neşriyat T. L. Ş. TAN Matbaaa 

' ' Öksürük Şurubu 
Öksilıilk ve nefes darlığı, boğ
maca ve krıatr..ık aksiirüklerl I· 

cin pek ~rti n!ı;t!T' 

- Herkee kullanabilir. -

Oeniz Fabrikalan Umum Müdürlüğünden 
Gölcük denb fabrikalan t~ 4lndımeQye fhtiyac ~rilldilıt(lnden, ts

eklilerin iyilik kAc?'dı ve bonservialeiiyle imtihan edilmek üzere ıtenel 
müdürliiie mflracaatıarı· (1006> 


