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Seyahat intıbaları 
- m ı 
50 binkm.lik segahat 
neticesinde vardığım 1 

kanaatlerin .. .. ozu: 
lngilter~ ve Amerika harbi kazan
ouya hazırbirhalegelmiştir.Fakaf 

sulha hiç de hazır değildir 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

çıkmamız lazım ıelecdi hakkın· Neticede çok dikkate layık bir 
daki kanaatım, seyahatim netice· ıöz sadetti. Bunun ne oldutunu ve 
sinde kuvvet bulmuş ve bir iman oynamamız lizım ıelen tarıhi rol 
halini almıştır. Bir Amerikan fikir bakımından neye delilet et.tijlnF 
adam ile bu meseleleri uzun uza-1 yarınkl ;yazımda anla.tacatım. 
dıya münakaşa ettik. Ahmet Emın Yalman 

Millet Meclisinde 

İki mahkômu~ 
cezası affedildi 

' .. 

eb'us seçinıi lıaNbnııntl11 
tadilat gapılıgor 

General Zukof 

·Rus tazyıkı artıyo~ 
Don '1ehrinin doğu kıyısındaki 
Alman müdafaa hatlanna girildi 

Moskovanın batısında Alman hatlarında 
açılan gedikler aşıldı 

lfoskO\'ıl, ~O CA.A.l - Sovyct gc· 
~ yımsı teblitfnde bl\dınldığıac ı;o· 

re. Kızılordu Don nehrinin doğu kı· 

yısı üzerindeki Alman m'ldııf?ıı hat
lannıı gırmıştlr. 

Stokholm. 30 ı A ,; ı - Gfncraı 

Zukov U:' kıtaları, kOtlt' 11al!nd Hı:ı·. 

ko\a'nır b9tı~ır.da Almar hını ... ; d 3 
açılmış olan gedikler. aşm şlaı·dıı. 

-, Bu kıtaların Tfl!tonva hududuna 97 
._.._. ............. ~..._,.. .... _......_ kilometre mesafede l<i.ln ~o\•o"okoJ. 

nlk! şehrinin kanılarır.a \·armı• 0ı. 

A 1 m a n dukları söylenmektedir. 
Mosko\·a , 30 t A.A. l - Stallt-grad 

taarruzu sırasında dü•man tonç11911• 

lku manda hey ~:~~ı::~;~ıır1~~nl~a~:=t~:!:c t:::!~,~~'; 
• So\·yet topçusu tarafırıdan 20 Alm.l\n 

topçu mevzlinm tahribi lmkAnını 

t.1 top 1_. an 1 yor / :~7ı~: \'C OÖylecc piyadeye YOi açfl. 

Atri ka vaziyeti 
görüşül~c~k ı 

So\•yct ~ıı: kıır.adı, Alman hPtlar1• 

nın en za~·ıf yerine başlıca dıırbP'rrl 

\·urmuş ,.e .dllşmıını cenub ~ doğru 

çekilmek zorunda bırakmıştır. Run
d11n sonra taarruzunu dofu;vıı ~eyi. 

ren Scı\·yct f!ağ kanadı Don'dııkı bU· 
yUk d~ıtn ku\'\'etlerlnl Yıırmıı,, bu 
l!ıırctle. tam bir kuşatma savaş11 ş<')c

llnl alan taarruzun ikinci safhasını 

tama.ml~mıştır. Taaı;nızun UçUncfl 
l!afhııııı, dUşmıın mlldafaa 1'atıatıha 
ulaşıldıgı sıraı!a 'başlamı~tır. Tank· 

(.Jle,·amı Sa. 3, Sil • .S de) (oı:cı:c) 

Skopin 

r.1m6o 
o 

Şark c·l'plıeı•indc.kl harckl&lı gi>ııterlr harita 

........... ,.. 1 
••ldrett• Mr 

teplaatl rapılaoü 
~n~~ M (A.A.) Bun~gcl~ ~~~~~~~~~~~~~~-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

gayri resnıt haberlere göre. Führer K •• • • de t f t d b • ı • 
Afrika \'8Ziycttnl müzakere etmek omur n asarru e ır erı 
Uzere Alman yUksek kumanda heye-
tini Behcetesgaden'de fevkalade blr 
toplantıl'!l çağ1roı14lw <'\yıu mahiyet· 
te bir toplantının da Roma·da yapıla
cağı temin edılmektedir. Bu toplan· 
tıya Tunus'taki Mlh\'er kuvvetleri 
b8.11kumandanı General Nehrlng ile 
Alman hava ktı\"Vetleri genelkurmay 
başkanı General Mılche iştirak ede· 
ceklertlr. 

B. La\·al 

Fransayı 
Mibvere 

Olamak içir 

Mekteplerde tedrisat 
öğleye kadar yapılacak 
Trenlerde seyahat vesikaya tabi tutu:uyor 

Dün geç vakit aldıtımız Ye tev· 1 Ankara. JO <Yatan) -- O~endıği·ı 
slklne imkan bulamadı~ımız bir mıze göre. Veklletler arası bır komıs- ,...._.11ııı11ı--.ııııı.~-.111111ıı.-.-11ııı1111ııı111~ 

1 
habere göre kömürden tasarruf ıa· yon devlet tenvir ve teshin bUtçesin· 1 

yesUe mekteplerimizde tedrisatın 1 den ta.'lamır yapılabilmesı imklnla· ı 
1 öfleye kadar yapılmaaı kararı İs· ı rını ar1L4tırmaktadır. 
tanbul Maarif MOdürliliUre bİldi. Bu komisyonun hazırladığı bir ra
rllmlştir. Bu suretle mekteplerde 

1
1 pora nazaran, ilk iş olarak devlet da

tedrisat. saat ikiye kadar devarn c. !relerindeki mesai saatlerinin değiş· 
deeck ve bugüne kadar yapılmak· tlrllmesı tedbiri ileri .sUrWmektedir. 
ta olan etütler kaldırılacaktır. 1 Bu fikir kabul edildiği takdirde dev· 

1 
!et d 1 1 d mesai saati 10 da ı oı.ır.c taraftan vıne öll.rendlğl· aırc er n e 

lii r .. • b 1 ö&l tatili yapılmadan 
1 mize göre Maarif Vekaleti kömUr aş ıyacak a e 

Şarlo 
Radyoda 
konuşacak 

' ' ı saat 16 k dar devam edecektir. 1 tasarrufu için lmkAnlar ararken ya a j 
ide.,. yr': Ü7.erlnde d~ bir ct<etlşlkl!k Ankara, 30 ev atan} - Kömür ta-, ı I• kon J da 'l'M • 
yapılınasır.ı bir fiklr olarak ileri sarrurunu temin ve trenlerde 1Uzum-
3ürmektcdir. ııuz izdihamı önlemek için seyal1at- A•erlkaa ....... ~ •• 

ıeri tabdid eden yeni te.dblrler dUşU- , ı •-•-.ı11eoe .. Bu fikre göre iklnclkanun ayın· -- a 
nUldUt11nU evvelce blldırmlştlm. I • 

da mekteplerin tatil edilerek ha- ö bu yeni tedb. , Nc\')'ürk, 30 CA.A.) - Ncv-
zlran ayında derslere devam \'C im Oğrendlğtme g re ır- yorktaki Türk kültür blrllli ılr 
tihanların te;nmuzda yapılması. dt. ler hakkında çok yakında bır karar 

1 
Turk hayırsever cemiyeti, meşhur 

ier taraftan tedrlsattn kıf mevsl· alınmak tıseredir. Tasavvura göre, sinema artisti Charllz Chaplln'ir. 
mln<te yapılmıyarRk ileriye atılması trenlerde aeyahat ve..lkaya L'l.bl tutu. TOrk halkına hılabcn radyoda bir 
da düşünülmektedir. 1 Jacak ,.e seyahat etmek mecburiye- müsahabe ;>apacatını ifşa etmlr 

Mckt~plcrln öğleden sonra tattı lerdlr. Radyoda hemen hiç konuş 
tinde kalanlar seyahatlerinin mUb-

edllmesi hususundaki kararın bu· mayan Chaplln, 'istisnai bir suret· 
ınn; yarın tatbiki kuvvetli bir ih· rem oldufıınu '\"illyeUer tarafından te Türk • Amerikan doatluğundan 
tlmal dahill:rdec:Hr. tevılk ettireceklerdir. bahsedecektir. 

Fakir /ıalka 
sıcak yemek 

Kızılay aşevleri, bugün 
tevziata başlayacak 

Kızı!ay .MUmeasuıııın:.n "ehrlml.zin ,--

muhtelif mmtakaıarmda. ~çtıfı qev- u k d o d 
teri bu sabah ıaat 10 dan itibaren 1 za o u a 
evvelce tesblt edilen 16 bin SOO fakir j 
.vatanda.ta sıcak yemek teval.atma • 
t>qlıyacaktıt. 4 Japon muhribi 

1 Memurlara 
il şeker tevziine 

başlanıyor 

Tevziatı, memurin 
looperotifi yapacak 
'Memurlara yapılacak şeker le\•zi 

atının bUyük bir lnUzam dahllindt 

olabilmesi için dUn öğleden sonra Vi 

!Ayette bir toplantı yapılmış ve esu

lı kararlar alınmıttır. 

Alınan kararlara göre tevziatır Fakirlere buctın ilk clefa olarak 

kavurmalı bulpr p!JA'\'ı verilecektir. 

Bu arad& öfrendlflmSZe göre tim· 
diden sonra f&ktr yurdaaflu-a verile

cek yemeklik erzak Kızılq mÜmeeeu. 

litl vuıtuiyle AJ}&doluclan mllhayaa 

•dilecek Ur. 

batırıldı memurin kooperatifi tarafından ya 
pılmuı takarrür etnılştır. 

~ Arthur wntumbl~ .. kararı&hı. 30 
Memurin kooperatifi teker temat 

{~Al - Re.sml e ıe: 
~ batı kul.mi: için şehrin muhtclif J'•leriftde datıt· 
Qt;ılf kuvveUertmlz bır Alman 1 nıa yerleri açccaktır. Tevslat bir k&ç 

· :mir ... Sa. 1, SiL • •> <••) j~e kadar bqlıyacak"...: 



-

VATAN l. ı:. o.: 

! Şehir 
1 Haberleri 

Denizci Gözüyle 
Yazan: Çeviren : 

DAPHNE D U MA ll ltİF.R IH S AN BORAN 

16 -
- LAnet olsun bu hayata. 'edi. Bu sefer hızla uzcrıırte sal· 
- Dünyanın her yerinde g C", dırdı; o gulüyordu Sankl çıfthkte 

;::undUz olan şey. Ha) vanlarda sev· olduğu g bl k da maç y pıyor· 

""'· !izlk bir mecburiyetten ibaret· duk. B r aralık .Jakc keildınt kol. 
tir; onlar çıfl eşip yavru ynpar· lan dediğin işıttım Onu oldürme· 

Yeşilköyde 
feci bir tren 

kaz asi sini incelerken 
~·rr 

M ekteptenbert ~k ııe'"dlıt• 
vetfniotet kura ,._ı1eY 

,ıb 
biraz fazli\ kaçırmııım. BU 

ıar.. ye karar vermiştim. Gençtim. b r· 
- Fakat.. den gözlerimi nc!ret ve kin bilrü• 
- Evet. insanlar için bu kadar dil. Dostluğundan 'Zıyade tsveçtc 

1eğ,I. Arkadaşım, kızı berbat eden olum yatuğLra düşen zavallı kızı 
damın boynunu kırmak istıyordu. duşilndüm. Daha sonra. eüzzam. 

25 yaşında bir g nç 
tekerlekler altı n da 
kalarak parça l andı O a bunu ben de vadettmı. Fakat lılar memleketıne seyahat • be· 

bu iş ) apanın kim olduğunu bil· nimle alay ettiğini hntırladım. O Dün Yeşllköy istasyonunda re. 
mj;>ordum B llp bilmediğimi sor· anda bütün dünyanın kuvvetleri el bir tren kazası olmuştur. 
du. Nereden bilebilirdim? Başımı bBına verilmiş gibi lçımde mütlıış 420 numaralı katardan atlay n 
alladım. Nihayet baklayı ağzın· bir cesaret duydum. O bana mÜ· Kadri adında 25 yaşında bir genç 

Jan çıkardı. Meğer çiftlikte be. temadlycn hücum ediyordu, kal· 1 tekerleklerin altına düşmUs, kolu 
raber çalı~tığım arkadaşım değıl bınln üzerine yediği yumruktan f ve bacağı kesl~rek derhal olmüş
mıymlş? Bana cismini bilmediği- sonra çevikliği azalmıştı. Çenes!~e tür. Vaka yerinde zabıtaca ve ad· 
nl, fakat az evvel Londrada gör- baktım, gülllyordu. :Ben de gü. !iyece tahkikat yapılmış, ölünun 
-luğlİ''lÜD soyled!. lilmsedlm. lştc bu karşılıkll gü· defnine adliye tabibi Hikmet No-

Dostumun söylediğıne inanama· lümseylş anında çenesinin altına mer tarafından izin vcrllmiktır. 
d nı. Belki içki ve soda başına bır yumruk indirdim. Başı silratıe 
vurmustu. Doğru mu söylüyorsu- yukarı kalkıp btiküldü. kolları a· 
nuz? diye sordum. Cevaben taf· çıldı ve arkaüstü yuvarlandı. Bak· 

Kona 1 yeni tramvay 
dura· 1 ~ rı 

lnt vercbtıeceğlnt söyledi. Artık tım, boğazındaki damarlar sakindi. 
luzum yoklu. O anda tüylerim d"· Boynu kırılmıştı. Orada ayakları- Tramvay duraklarının kaldırıl· 
ken dıek:n oldu. Bir mektup yaza· mın altında öldü gitti.. masından sonra belediyeye vaki o-
rak kcndislnı davet ettim. Ertesi Bunun üz-erine halk ru:gın etra· lan bazı haklı müracaatlar nazarı 
~(ın Londradan geldi. Dinledikleri. fını sardı. Eller omuzlarıma yapış· itib ara alınmış Şişlide E t f a 1 
mı oldusu gibi kendisine anlat tı.ıı hastahanesi önündeki durakla Ha· 
tım Hiç rcr.k vernt(?dl, üstelik Jak e sustu. Ştmdl bana bakıyoı. seki hastahanesi önündeki durağın 
~Uldü; ve «bir kadınla temas et· solgun yüzünde siyah görünen tek rar ihdasına kRrar verilmiştir. 
l msc. onun hayatından ben ml gözleri parlıyordu. Sordu: 'l'ram vaylar bundan boyle bu du· 
mes'ulüm"• dedi Artık bu arkı:. - Meraktan kurlulduın mu? raklarda duracaklardır. 
dastan ve onun gü1Uşf1e, lakaydt.. Bunu sorduğu zaman, boks rln· Pend.ıktP. yap ı lacak ter 
1 d nfntn manzarasını, sirk çadırının "' • ~ n ~'l nefret ediyordum. O artık " 

g.;zumc bamba.şka bır adam sö- pıs havasını unuttum. Jake'ın göz- sanere Oe r: izyoll arının 
.·UnOyordu. fşte oını öldürmemin lcrl artık bir kaUlin büyümüş göz· 
b1rlclk sebebi budur, genç olmak. lcrlne benzemıyordu. ilk gördü· yardımı 
lısımdır.. 1 ğüm eıddi ve sevımll gözlerdi. Bu Pendıkte yapılacak devlet ter· 

Başımı eğdim. Jake, bir kitap· gö.zlerdc nefret ve ölüm yoktu sa.nesine ait hazırlıklar devam t't
tan bir hıkfıye okumuş giblydt.1 Orman alanında artık yalnrz ateş. mektcdır. Bu sahada bir çok Is· 
Etrafımı unutmuııtum· valnız sirk 1 ağaçların tatlı silkCınu, o ve ben tımlakler yapılmasına karar verJI· 
çadırı içinde Jak~'ı bİr ~boksör kı· vardık. Yıllarca evvel başımızdan miştlr. Istimlak h&llrlıkları da i· 
yaf tinde görüyordum. Tatlı ümit. gecmtş bir hadise üzerinde dert· ıerlemektedir. 
!er nl düşünüyordum. Öldürdüğü leşmiş gibiydik. ' Bu işe ilk olarak 600 bin lira 
adamı tanımıyordum. Faka't bana - Hiç. bir şeyim yok. 1 tahsıs edilmiştir 
oyle geliyordu. ki o bendim ve an- - Yalan söyleme, çok korkmuş 1 Bu parayı D~vlet Denlzyolları 
lattıvı hlkAye benim hayatımın gıbısın. Yüzlin bembeyaz, gözlerın 'kendi bütçesinden v~receklir. oa. 
h kAyesl idi. yUzUnde iki siyah deltk gibi.. ha büyük istimlak bedcllert için I· 

Jake hikgycye c:kvam etti: (Arkaeı var) eap ederse Münakalat Vekaleti 
- Gülerek sokuldu. elini omu· ,•,ırd mlarda · bulurrıcaktır. Devlet ı 

zuma koyarak aJake, dedi, sen rl Denizyollarınm vereceği 600 bın I·· 
ha;>.atı pek ciddiye alıyorsun. Kay• Soruyorlar ra. navlun tarifelerine yapılıp bu-
bolmuş bir dava ile uğraşan adama ~unden tlbaren tatbik n\evkll e 
be zlyorsun. Başkalarından sana gıren ıaıttfar ,ı k'&rşıJanııc.lktır ' 
1c. ~yflne bak, gül, eğlen! Bu 
bah 1 kapatalım Gelmişken, seni 
ôoğÜ"iirkcn de bir görey m .• 

Doğü3mck için ringe çıktım. 

Berıı bol bol alkışladı. Kalabalık 

ıra ında or:u gördüm. GülUyordu. 
Ç fUfktc tanıdığım ne.5eli ve sa! 
delikanlıya benziyordu. Bir kızın 

hayatına kıyacağına inanamıyor

dum. Çok neşeli idi. B irden eski 
dcllllğ tuttu. Jakc. iki altın ko· 
\ u) orum, dösüşcllmıı diye bağır· 
naz mı? Btı meydan okuyus:u kar· 

1 ı ında buyurun dedim. Etraftan 
,:uhıc;t{lkr. Herkes bizi dost bili. 
.ordu. 

Bu sırada sirk çadırının onunde 1 
bir reklftmcı halkı içeriye davet 
dı:ror ve buyurun, içeri glrklz. 

Boks ustadları maç yapıyorlar, 

ampıyo" Jake, meçhu1 bir ama· 
törle doğüsccek. buyurun, fırsatı 
•.,,açırmayın!~ diye bağırıyordu. 

Rıng koşeslnde bekhyorum. İki· 
ınlz de aynı boyde Idık Çıftllkte 

arasıra boks maçı yapmıştık; bu 
•şln u~tası değlldı. Bundan başka 
vücudu fazla el bağlamış ve ağır· 

24.15 Kadıköy 

vapuruna bir 
tromvoy lôzırr: ~ff 
Kadıköy • l'~klldnr halk tram

\ a) ları idaresi ı kfı.nunuen el 19 ı2 
t urlhlndl'n ll ilıareıı KöprUdeıı 

2 1. li> de kalkan \'a ııurnıı Kadı· 

kö~ limlf'k i hiitlln traın,·aylarını 

kıı ld ı rdığıııı bildiren ~eni hir ta· 
rlfe hn1.1rlnmıştır. Ru ta rife he· 
nllz me' k li tnthlka konnıadan, 

şun" işaret etmek lı;tcrlz ki, kal· 
dırılması dlışll nüleıı ' c h:ıttll bu 
hususta lln ııı bile .)a pılnn tadilat, 
Kadıköy ynknsı için çok acı ne· 
tlceler tc\ ilet edecektir. 

Bo t ancı'du oturup ı:ıı dola.} ı· 
sl;> le 22.45 \llpurunıı knc;ırıın hlr 
\'llt anda'I gece Rostaneı'.) a kadar 
~ l~Uyeme7~ 
huşka hl~·blr ,.e!Wllln de bulun-

madığı hlr :r.amanılıı Kaılıki>yiin · 

ıleıı bu t r11 111 ' 11~ 111 kaldınlnıa~ı 

11 eh·arda oturnnları haklı bir <;•· 
kftyete !ltiriikllyecekl\ r. 
Kuru lchı j;-ıı glindenheri h11lkın 

Na'.liyat c-mbarlarında 
saklanan eşya 

Pıya ada Ccvkall'ıde ahva\ n •art· 
tarından llerl gelen arz noksanı ye_ 
tlşınlyorrnuş glbı tOrlii şekillerde 
mal saklanmak surcti!c uni olarak 
ta arz noksanı yaratılmaktadır. 

Ahiren t ta.ııbul Ticaret ve Sa· 
naYI odası k{ltlbl umumiliği oda i· 
dare heyetinin kararile milli korun 
ma mahkemesi müddelumumllığır.c 
bir tczkhc yazmıştır. 

Buna Yöre, fstanbulda tuccar 1 
Abdülvahap Tatarı. pollsir buldu. 
ğu tarihe kadar 31 sandık, 11 çu· 1 

1 

val ve 'l tep manıfrıtura eşya<:ını 1 
Güzel ambarının ardiyesinde vcd 
ay saklamıstır. Hı:ıllhaZJr şartlar ı· 

1 
çıncl~ bu kadar manifatura eşya. 
sının uzun müddet ardiyede tutul. 
masını gerek tüccar ıçın. gerek 
nakliyat şlrkctı için hüsnü nlvct 
ılr telif• kabı\ görmemekte ve tı· 
cari teamllll<'re muhalif gorınek. 1 
tcdlr. Bu sebcı.ıle Abdüh·chnp lızc · 

rl\ 2rıY1.\lr 

Dığcr nakliyat ı;Jrkctlcrı ıçın 

T ufon h3discsf, b ütün diln

) a da dıkkate değer bir a· 
IAka ile karşılandı. Fransız do-
nnnma ının kendi kend lnl batır· 
ması h er tarafta yeni yeni p ropn... 
ganda.lara yol açıyor. M ihver dev_ 
1etler1 bu donanmanın kendileri 
ile birleşmesinden h iç fayda um· 
madıklarını, demokr.atla r ise 60· 
nanmanın mihvercller eline geç· 
m emeyi neticelendl~n fcdakftr
lığı }rendllerlnc uygun gelen bir 
görüşle elemektedir. B u hAdlsc. 
yl doğuran Alman d evlet reisinin 
Mareşal Pctene gönderdiği mek· 
tup bir kaç noktadan dikkati çe· 
ker mahiyettedir. Biz bu mck· 
tuptan şunları buluyoruz. 

1 - Almanya Fransız toprak. 
larındaki halka karşı. her şeye 

rağmen, emniyetsizlik iç1nd l'<lir. 

2 - Almanya Fransada kcn. 
dlslne taraftar bir parti kurmak· 
la beraber Fransız halkını k endi 
mefkürcsi ~şlnden surükllyeın i· 
yeceğlni tamamlle anlamıştır 

3 - Vişl hOkCımeUnln Fransız 

ruh ve h sslyatını değlştırebıle· 

cek nüfuzu gostennekte küfl kuv 
vet sahibi olmadığını öğrenmiştir. 

4 - Almanya yarmm tehllke
sinı Fransadan, Fransa yolundan 
beklemektedir. Bundan endişe 

duymaktadır. 

5 - İlk fırsatta Vişt Fransasın. 
da Fransız ruhunu kamçılayacak 
bir ıhtllftl kok usu sezmektedir. 

Vi.şi Fransasmda Lavııllst bir 
hükômello kurulmuş olmasına 

rağmen Aimanyamn Tulonu ış· 

gal harekeUnc gırtşmesl, bize bu 
düşilneclerl telkin ediyor. 

Yazan: Blıa 
raklarının mUdafaasında işe y nrar 
btr kuvvet olacağını dtisUncrek 
istifade imkfını \"Brken bunun bı· 
le :fe8a edUmcsı Fransada kl hu · 
zul"Su\lu un glttlkçc bir tehlıke 
mahiyetınl alacak dereceye nır· 

dığına bir iljarct diye kabul et. 
mek halfı olmaz sanırız. 

Akdenizde dalma ar tan endi
şeler uyandırmakta. o1an bir va· 
ziyetln Fransız donanması gibi 
mühim bir kuvvetin ele geçlrıl· 
mcsile değlşebUeei!ğlne itimadı. 
mız olan Alman askert ku· 
mandarlhğının böyle bir kuvvctı 
de gozifen "Çıkarmaya ve elden 
kaçırmağa kara r vermesini. ka
naatimizi teyit eden bir hakıkat 
olarak k a bul etme,k te haklıyız. 

Almanyaya tamamile bağlı bu· 
lunan Vişi hükumetınin yenı dik · 
tatöni tararından s iya si k ombi· 
nezonlar ile bu donanmanın A ı. 

man bahriyesi llç iş bırllğl yııp. 

masınr kmln etmek için acaba bl· 
raz daha beklemek imkanı olam az 
mı ldı? 

İki senedenberı Fransa içinde 
ı~ 1 bir ordunun varlığını hoş gö· 
ren Almanyanm. yukarda da söy· 
lcdlfllmlz gibi tam meyvnların ı 
toplayacağı bir zamanda bi.i tün 
kararlarını değlştıren hareketle. 
rl doğurmakta mühim bir Amilin 
bulunduğu tabiatile inkAr edile. 
mez. Bu ordu ve donanmanın A l· 
manra iç in çok ikıymetl ola n bir 
kuvvet o1duğunu kabul etmek ve 
söylemek icap eder Bu dor.cı n · 

ma yarın İngılterenin ftaıyaya 
karşı glrişeccgl hareketle re kuv· 
,·etlt btr engel olabllcee~ını her
kesten zıyadc Alman Admlraltisı 

bilir ve inanır. toglltcreyc karşı 
vaziyeti şilphell bir Fransız do. 
nanmasınııı batı ındaıf bugUn en 

Almanya, Mar~şal Peteni Al· ziyade istifade etmiş olan taraf, 
man görüşüne çevirebilmek lçln şüphesiz İngiliz donanmasıdır. İn · 
lkı seneden raz:la bir zaman ~k· gilterc. Akdeniz filosundan kuv· 
lemck lüzumunu ve hattlı mec- vctler ~kebllceek bir durumu 
burlyetlnl duymuş ve tahammill kazanmı~tır. Bu çekilen kuvveti 
etmiştir. Buna muvaffak olnbll. islerse ana vatan filosuna. isterse 
mek için yüz bin lürlrı hareketle· Uzak Do~uya gördercbllir. Her 
re gırlşmış, zaman znman tehdit· lkl tarafa da illi.ve edilebilecek o· 
ter. vakit vakit komplınanlar yap· la n b u kuvvet mihver için her 
mıc: \"e ant'Rk uzun bir gayret. halde fayda doğurmaz sanırı t. 

len sonra Almanyaya tarartar \-

ettla OLSEL 
Harpten y orgun düşmüş bir 

Fransanın hu;:ur ve sük(ına lhtL 
yacı vard ı. Fransız halkı harbı 
ıılçin bıra kmı~tı lsl ırap çekme
m ek , ölüm tehlikesi karşısında 
kalmamak , sulhe çabuk kavuş· 
mak ıstırarında ıdi,Almanyaya mü 
tarekc t ekli! eden F ransa bun· 
l arı göremedi m i? D aha çok ı.a. 

tıraba, daha çok azaba mı dUştü? 
Yiyecek yokluğuna m ı uğradı? 

llarptck lnd cn da ha fazla mı hır· 

palandı? 

Biz Almar.yanın, Vişl hUkfıme· 

tir ın en büy'ük yardımını göre· 
ceğı bir zamanda glrlşUğl bu ha. 
reketten. blitün Fransnda bekle· 
dıklerlnln aksir.c olan cereyanlar 
karşısında kaldığını düşünüyoruz.. 

Demokrntların dalma artan pro· 
paı;:andaları, bu propagandaları 

kuvvetlendiren hareketler!, Al· 
manyayı F ransada huzursuzluk. 
Jnr ile karşı laştırıyor. b u huzu r· 
suzlukların bir gün korkunç b ir 
felaket şcldlndc karşısına çıka· 

cagını hi!"scdcn Almanyanın böy· 
le btiyiik faydalıtrı kayb<'lmeyi L 
eap ettiren fedakarlığı tereddilt· 
silz göze alacağı da tabiidir. 

Yalnız Almar.yanın bu hare· 
ketlere neden daha evvel başla· 
nındığını bır türlü anlayamıyoruz. 
Acab:ı A1manyıı Fransanın yardı. 

ınını l~teyecek ve bekleyecek b!r 
durumda mıdrr? Bunu zannet · 
miyoruz. Düşmandan yardım bek 
lcınenın daima ıstıraba m a l ola· 
cağını Alın:ınya çok lyı b!llr. 
Habeşlstandakı l talyan o rdusu 

ayakta durur ken ve Llbyada iki 
yüz binden fazla :\1areşal Graı· 

rar.i kuvvetleri bulunurken bu 
cephe~ c yardım cc!C'rck temizle. 
memesinin ve T unus ile Akdenız. 
dckı diğer deniz yuvalarını işgal 

etmemesinin Almanyayı Akdeniz 
kıyılarında bugünku vaziyete dil· 
şUrdOğilnQ emniyetle söyleycblll· 
rlz Şarktaki büyük harekete gi. 
rişmedcn evvel buraları lemızıe 

mek Almanya için en ıyl bır fırsat 
ldl Kııçırılan o fırsatın hüsranına 
katlanmak ise bugün blr mecbu· 
r ly<:ttir. 

llüsanıcttln tlLSEL 

Lavall Fransanın dik latörlilk mev 
kıln<> çıkarmak yolur.u açabll. r 
mlştlr. Bu uzurı çalışmanın ve yo· 1 
rulmnnın tam· verimler nı alabi· 
lccek bir zamanda iken bütün 
Fra.r.sayı işgal elmcklck dOşün· 

ce ve kararın bir cndışcdeı. b r I 
huzursuıluktan ileri geldi!; ne 

Akşamcının anlayamadığı nokta 
hükmetmemek mfınasız olur ı y eşlla) Kurumu, içkt rı~atlan-

1 ılı k 
• nın arttırılmıısımlan dolıı ,\·ı 

Amerikan ng z çı ·ar· 
niasının doğurduğu bugünkü leh· hllkfınıete teı;ekkUre karar n~rııı lş. 

1 

Hu haberi oku\·an hlr ıık<ıamcı a rka· 
lıkenin yarın Franstz toprakların· da!ıtna söyle d~I : • 

da da bcklenebılcccğı ciddi bir 1 .:_ Rı; ~'e-; il.n n d:ı 11r, oluyo r ? Kc-
dtişllnüş ve maktıl bir gorilş ise .. ,.1111 , e U,\ ~ıın · g<'lım~: ıl r, ~\' lllf'l'Pk 
bur.un ônune geçmek için Fran· hill,iını rtı> hl:t tcşekkur f'tmı-11~ ir.. 
sanın Akd('nlz o;;ahlllerintn nıü- ı 'l'ok .\ eni flJııtla ra . ahlırnıo ı ~a.k hii · 

. k kiıınet hlı.ı• t co;;ekktı r e tıııell . l c,fl ıı ' 
dafaasınn ıştirak etm<' 1 uıumıı. . · . · · 

ı ne ıl f'nı rt;ı• hıik uınt'lh• a ramna ı;irı · 

l>orııbaları atıldıi;ını otrendlkte n son. 
ra ita!~ a n radJoları «ehcmmlJetslr.ıı 
dro;e kim inanır ~ 

m~KI,Jl'tX't:KSEK YA:SDIKt 

Dllnkü .\ k,am gaı:ete!>lnde <.:emal 
:Sadlr'ln btırçlllk hakkında bir ka.• 
rlkııtUrU ,·ardı. Glilerek "CJrettl~lmlı, 

hu knrlkatllrc göre, eğer her ı~uı 

ı·dllrn ıııalın ortaya çıkına~u için do· 
km n~ on ~iin bckllyecek!ıek ) 11ndık: 

l\tt:. t:u : KALllll'ACAK 

. e "'e' •ehallerde nıutad olduğu üzer " ' t • 
meme k için masanın üttüııdeJI ,..d~I 

z; r • 
gele bir gazete alarak göz ıe ,ı\h· 
met;c ba ladım. Ban'llr.arun~ hld 
met Emin l 'alman'la Hüseyin C• ıd 
\'alı;ın'ın yamyamlar arıuınılll 

ma<·erasının il tüne ıliı"lntil~ÜJl1· ~ .. 
• t ıı---

lnYI\, mide far.la şltkln ° u ııaf 
u,·ku ile uy&nıklrk arasıııd• tt1 , • 1 ,.-.tı 

rüyalar ı;örlir. Fakat t.uıı ar 
ru .. · • .ıara ~nıemer.Jer · blr ııneııııı ,, ' 1 ,.e 
llln1l pbi ıUııilell, tderrııat 1 

netttr. ıt 
Ben de ga.r.ctevg ... ôr. rer.dlrirlit 

-
8 bÔ)IC 

uyku fJe uyanıklık arasında 
bir ftlm aeyrettlm: 

ııır 
Mükellef Mr eda. tıt yan Ol 

yamyam Amerika• kelttlta ~et; 
mu~. raclyoUlı ı:tınlilk 11ava4i• 
dinliyor. .,r 

Radyo - Almanlar n KtJ 
birbirini yemep i&vam etzıaektedlt' 
le.r. .4 

&myam - Aman Ya.ra!Jbl, 
me!Ut, ne bolluk l91ade ,-.~ıyall IJI• 

aanJ&r! . ııli 
Radyo - Altı ıenedlr blrbıt 

yiyen ,fapenlar .,., Çtaıner- _ 
Yamyam (Afıı ınlaııarak> bir 

i\ınıtn Allahım, ne uı:un süreıt ııı 
7.il'.aret... Artık dayanamıyacaı-ı 
(kalka r, radrnyu kapar) t r 

Tfllcfen ı;llİ . ı·amyam ethll uı• 1 

telcfenu alır. • 
\ "amvam - Allo, burada 5""' r . ~· J te yamy&aü&r kraluu• "-" 

l ' I. il' 
Teıeron ılakl ~ .. - iki beJ·aı 

san yakaladık. , 
1·amuun - Ya. kinılerınl' aca!O' 

• ıarı· 
Teh•fondakl e .. - pasaport tir•' 

nı telkik ettik, .\.merlka'd&fl ll • 
,411tll• 

Huı>e ~ in Cahid Yalı:ın "' 1 f~mln. \ 'alman adında lki l(&f.f'le<' 

Yanı)'llnl - Çok ala.M . ,.,r 
Tele fondaki -e.-. - Bu aadıde 1 

lıt 
çıtları ı-anıaje.,tenin ... orraıarıl\ı& ıJ 
3ık bulınııktayn: . Nf't emir bul 11r 
lur ! 111ııt 

l'aın~·aııı - Hemen ııara.pıı 
ra~ın ıı gondt'rlnll. ' 

Tr lefonu kapa r, sonr;ı. kaJkıP !fi~ 
ıoa:oınm listlındf'kl rarıoronun dtl 

nıc..,ine bruıar , .e ı> etilenlr : 
l}·ırsı >" \ anı~·am - Ahc;ıba,ı, 

karı ' cllnlT. tıf' 
Ulraı '-Onra heyar. önıuı.tu ,e ,. 

. l~P• 
JR<; ha':lılilı hir yanı~anı. ,,..ki 

<'in oılıl'tına R"lrer. rıııl · 
\'ı•kllharç - Ahc;ıha-:ı . 41l111dl 1 clO ' 

fağn iki heya7 ln'-an t e!llilll <'dfl' i" 
lf'r. "am:ıje te kralını11. he~'a'· ur· 
sıınlıtrdan yapılnıı-:; hirte~e .,a~',111 
lar. \ 'nlr111 hemen ·' aılnıa)' 1nı1· ur 
) uınuo:aı•ık olnıa;ıı için bır iki 1 
hu t. dolabında :;akla,\ ın11 .. 

. ,,,ıı ı 
ı·anl\ amlar dh·arıııın ıııe<IC"1 , 

• • '111" 
ı.arasına dlve<· ı·k 'ok aıııa tııı.. 1 · • rııa 
irkildim. rnkııt bereket \(lf'llll 11111 
huya ~cllm·e. ha-ımııhl' rrlrlı'" ,ı~· 
sağ alim Aııloi:a ra~·a 'arıııtıdl 
rendim. 

.• .r ... vı 
ıtOR ,,. , .. 

Şii ket hayri ·eni ı k ı ~ 
tarifesi L ugiin i. aşlıy ~ r 

ıfc~ 
Şirketı llayrıycnuı kış tar ~rr 

nin tatbikine bugünden ıtb rı ., 
rlfıJ 

.aıımıstı. Yumrukları yıyırıce a. , 
~akta dm·nmıyacağını tahmin r:t· 
tm. 

Ringe çık nca bann .. on dakika 
çindc ) re serlleceğlnin resmi· 

dir• diye bağırdı, Halk, heyecan 
ıç. de gozlcrl bize dikmişti. Ha· 
kem clınl kaldırdı. saate baktı ve 

menfaıılı için c,:ıılışan lılaren in, 

tn!lfiye h.ı li ııcle oldu~ıı bir :ııı.ntan. 

d:t halkın hu ıliletlnl nazarı 

dikkati- nlacağmı '<" herha lde 
nıc' kil tatblkıı ko~ nıayı ka rnrla~· 

lırd ı~ı taritedcn \ azgeçt•rek, 2 t.J5 
' aııuru için hir tnınn-ay tahsis 
edeı·e •ini rıııı ld t•dil oruz. 

1 münıa.sLl habor \•crılmektc oldu: 
ğundan allıkodar mnkıımlar incele

' mektedırler 

i_iç ~ ylıkla r v ıı rffyor 
Mütekait Eytam ve Eramillrı üç 

nu ıcap ettiren tedbirleri yaı>mak , or '! 
la Laval hükômctının muvafaka· · 

ttr.i almak zor olmazdı ve mıık· . 1 1 1'orino u7.l'r ne yapı an on ha \ a 
cadrı kfif. gcleblllrdı. (Lavnl) hu· 1 akını h1tkkında l tnlyan rotlyoları 
kümetinin elindeki yüz bıı kişi. cıleh<:etıb ıl lyorlarmış. Şehrin lize
hk b r ordunun lıoyle nazik \'e 1 rl n~ yliz bin aıt~I ya n&"Jn boınba ı, 

ciddi bır zamanda Fransız top. her hi rl ılörder bin tonluk infilak 

b~lanıyor. Şirket, yeni ta t'C· 
Gazeteler pirinç ,.e fasulyede gö· tatbikinde. mektep ve iş sııa ; 

rllleıı tenez1.ıilün dc,·am ettiğini ~il• rlnl nazarı ıtibara alma k ::ı bC el 
11yorlar. :\fübarek n~nclu bir de ber. kömür tasarrufu hu::..usuı:, 
«fakirhaneye tf'nuzuı buyurmak» azami itinayı göstermiştir. Bll ; 0 • 

te,·azuunu ö terecek olursa hiçbir u" ,~ 1 tıbarcr mcvkll tatb•ke ttıı 
ın~cfo kalmıyacak! nulacak ye ni tarife llkb a harli 

Ik işareti verdı. Rtngın ortasına 

geldim, Uzerime atılarak bir sol 
gösterip sağ ;·umruğunu boğrüme 
lnd rdl Faknt tutturamadı. Bun. 
dan sonra çcnt>mc tıır sol ı dırmek 1 
•stcd , bundan kaçındım ve snğ ıle 
kıılblnın iıZ' rınc vurdum. Sersem· 

Yeni b;r icat 
CÇ('n glln \ 'a-:lngtondan gelen 

bir haberde şö.}le denill)ordu : 

ilk a lınan raııorlnra gore iç ırı .. tığl 
olma k .. ıı ın dı~ ]{ıstıklerln kul!a ııılma

"ına a lt tı~rlıbeler çok ml.'mnunl.}tt 
, erl('ldlr. Ru rndn diişlinlilcıı '1ıttern 

dı ~ ı ıt ~tlğln her tora ıtaıı çok sıkı ka
palı bir ' ldıı \ ll" ı t ıı. ~I~ lr jandlııra ı;rk ı · 

l'll lehl nılenmr .. ldlr. Bıı le-at "a~·esınıle 

t'n bi rinci cinsten takriben 200,0011 
•onll:ı to knu<:Uk tn,arrııf edilecektir. 

Hu u,uı ınc' kil tatblkn ko.nulacak 
olıır"ıı ~upht"•'" bunu b ' ':kil bulu, lar 
, l' hıı ı rndıı belki çıı rnı> .. ız nynkknbı, 

reket.,ız Jlıılto gibi hıır ı ı lhtl~ ııı-ından 
olaıı mrıda)nr dn hık l ı ı edrı•ı•ktlr, 

helr lf)('k ı:or ıp .. ı~ knclı n ıtıo•I 'il çık· 
ne iyi olac~k dııı\'ru:tu. 1 

E&ÇJ; 

aylıklarının tevzııne b başla· 

nacaktıt'· 

- Pek. Sonra .. 
- Sonra mı? Daha ne olsun Bu ka. 

darı yetışmıyor mu? 
Scnlus rcvap vermedi. fı'akat Hesseıı 

bu fikrini doğru bulması için ısrar <;dı. 

yordu. 
Bu kadar delil bır adamı tevkıf 

etmek için ka!l değil midir? H<'•C vnpt1r 
kaplanı da kanaat getirirse .•. 

Senıus baş nı sallı:, arak: 

Hayır. Azizim. Be~ ol~ nı böv'c 
hnrcket etmem. Çtınku a ıl ekı;ık bir 
nokta var Bu cinayeti bu adnm nıç"n 

• ııpmı olııblllr? Bunu bılnıck H'ızırn ... 

- Niçin ml? Durunuz onu da anlnta· 
) ım. H imar Lur.d da prensesin gazel 
kızına ilşıktır ve kard<'şlr.in kendısır.< 

tercih edildi ini gortiyor Belki de bö~ le 
hareket ederek kıskandığı kardeşinden 

ntlkam almak istiyor. Aşık gençlerden 
'ıerş<'Y b klencbillr. lltlınıir mutlaka bu 
cinayeti kardc-:l in ba~ını belaya sok. 
m• k lçın ynptı. Yoksa kardc~ile eş clb · 
sr g ymek nereden aklına gellrdı. Bu 
Estcn'ın üzerine bütun şfiphelerı topla · 
rrak için dUşünmüş oldugu bır hiled r 

Zavallı blr maznunu mutlaka mah· 
küm etmek ısteyen zalim b r müddeı. 
umumi gibi konuşuyorsunuz 

- Hayır azizim. Gayem sadece ha· 
k k l1 meydana ç•kartmaktır. 

çl,k ~:nukemmcl bır ga)c' Fakat 
slı-c blr lüvsiycdc buluımıa..k 1stiyorum. 

l 'azan: \\ Piner E. lllnb - 40 -

Kaptana bu hiıdısclcrı anlatmadan ev 
vel Hilmar flç konuşmak, daha do~rusu 
onu sorP,uyı.ı çekmenı;ı; muvafık olur 
Çünku bence henliz vaziyet karı dere· 
ccdc a~ d ınlanmı<ş dcğild·r 

- Belk de siz haklısınız dosluınl 
Stiz!iniizll dınllycecğlm. Fakat ne olur 
sız de brn mi beraber geliniz. 

- Tabii' Memnunlyct•e gelırım. 
xm 

Fırtınn g tgıde artıyordu. Atlanın yuk 
~<'I;: dalgalııı arnsındn güclukl<' yolu a 
dcvıım edebınyordu. Rüz~ar kasırga ha. 
ıındc esiyordu. Senıus paltosunun yaka· 
s nı kaldırarak: 

- Aman ne fena hava! diye söylen· 

dı. 
ııcs de şb)'lı.• <:e\ap vcrdı : 

- Bu daha bır ecy dcf ıll Bana öyle 

TA1'LISERT dar ta tbk edilecektir. 

Esnaf c3miyetlerinin 
duk 

Iles~n'in bu sözleri Scnius'un hoşuna 
gıtmedl ve: 

- Bc.n nçı ktan açıGa iŞ sôrnıcsini se. 
yerim. dedi. 

Hcssen ise dedı ki: 
- Katillere kıırşı fazla dürüst dav· 

ranma k caız değil. Onların foyasın ı mey· 
dana çıkarmoık için elden gelen herlürlü 
hileye başvurulabilir. 

- Heııtiz bu ndamın kaUI o~up olma· 
ctıgını bilmiyoruz ki. Dogrudan doğruya 

Çevıreıı : Benaıı A. ı:. YalmU ---1~ ı::ıdıp kend lsllc konuşalım. 
- P ki. Öyle yapalrm. 

rıelty{)r kt müthış bır fırtına kopacak: 
Fr.kat Atlanın dayanıklı gemidir. Kork· 
mayınız. 

- Allah vere de fırtına artmasa .. Bu 
kadarı kafi: Acaba Lund kardeşler bu 
ıııwada gllvcrtcdc dolaşırlar mı~ 

- 1 !cr!ı11idt• giiverlcdc olacaklar. Her 
tfll"nftn ııradık onları bu l amadık Ka ma
rot Hılınnr'ı KontC's Anıya ile dolaş ır !.."C" 

ı::örmüş Hııyd! b!z de nrayıılım. 

Tenha güvertcyı bsştanbaşıı dolaştılar 
Fakat k!mseye raslamadılar. B .raz sonra 
Scr..us arkadaşının kolunu tutarak: 

- Şuraya bakınız. dcdı Glirilyor mu· 
•uruz şu siper taraftalar. 

Hllmar Lund ve Anlya ıki kolluğa o· 
ıurınuşlar, rahat r •hat ı.ı-.nuşuyorlardı 

Nl soylcdiklerınl duymnk ısterdlm, 
Bclkı de faydalı bir şey öğrcnmls olur· 

H ilmnr bırdenblrc kar~ısında lk t polıs 
hafiyesini görünce şaşırdı. Anlya da hay. 
retler !çir.de kalmış, onlara bakıyordu. 

Gayet soğuk bir baş harckctl lc scl~m 
verdikten sonra Hıtmar le konuşmasına. 
ô~vam etti: 

- 01'mck ki :\'e,·yorktıı veni bir rab· 
ı ikJ ııçmak nıyetındcslnız öyle mı? 

- Evet.. Delkı de Cenubi Amerlkada 
da bir fabrika kuracağız. Este.o böyle Is· 
ti yor. 

Polıs hafiyeleri hl~· yüz bulmamışlar· 
clı. Gidip biraz ötede durdular. Hilmtı r 

ihtiyar prc.!cs<ir kılığındakı Senius'u tct. 
kik ediyordu. Fena halde sinirli fd i, Cc· 
bındcn tabakasını ve çakmağını çıkarıp 
bir !gara yaktı. Bu hareketini gören 
Hcssen de cebinden bir sigara çıkararak 
,.anma yakl113tı ve: <Arka.si nr) 

yıllık kongrel 3ri bugun 
başlıyor 

11
• 

F .... ~na r cem iyetlerinin yıUı1',uıı 
mumt heyet toplantılarına b!.l ı;s 
başlanacak, lçt lmalftr ay sonuna .rıı · 
dar devam edecelitir. Y eni n:::ııcJ' 
nam e m ucibince b irinci iç\ ıçtı" 

ekseriyet h~sıl olmazsa fk inc ·fB ' 

ma. birincisinden üç gün sonr~ cC' 
pılacaktır. Bundan do1ayı esna toP' 
mlyetlerlnln ilk umumi hcyctd I· 

1 111 c. 
lantıları cemiyet m erk ez e r 111, .. 
kinciler Eminönü H alkcvi salo 1~r· 
r ı nda yapılacaktır. nugUn s-ra~bıı· 
kunduracılar. yorgancı v~ tt1 

yacılar top~ 

r- TAKViM 
1 BIRl="°CIKA~UN 9f~ 

SALI ,,4 
A , . 11 - Gun 3~5 - Jtasııı> "1 . ı 

İklncite .. rın 1 ırn~ıt ı:ı:>s 
HiCRI 1361 ZİLJt .\J>t: l! 

4 2.2 
GÜNEŞ 8,05 '7,lll 
ÖG LE 1,03 g,46 
İKİNDİ 15,28 

12
,oo 

AKŞAM 17,4 1 
1 3

1 
YA'fS I 19,19 d 

11 ;r.2,,,;:ı~· 

1~1~~~1 S~A-K~·~----...;;,;ô,~2~1_.....-~-, 
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• i =!! ~ l•J: 1 i ~@Jj ı :t!=l~3~ 3JI Trenlerde zi- Hasköy değirmeıinft sivASTic 
giienen buğdaylar t,~i~::.:~~::~:::: ~:~:m11 Pirince mermer tozu yana Uğnyao 

kanstıranlar eşyalar Şimali ltfri kada : 

L ibyada AceyU7a doğru tic· 
ri unsurlarile yanaşan Se· 

klzinct 1n•fllz ordusu, p!An muct. 
blnce yeni bir taarruza hazırlan· 
?naktadrr. B. ÇörçUin son nutkun· 
da h &bcr verdiğine bakılırsa, yen 
bir muharebenin şımdt Trablus ya. 
kınlarmda başlaması gecıkmiyccek· 
tir, 

Tunusta Blrınci İnglllz ordusu 
bliyijk; krsmı ile Tunuş şehrine te· 
~ etmiş, bu şehre top men. 
ıilinc kad ar sokulmuştur. Diğer ta
ratt"'1 Tunu.s şchrilc Blzerte lıma· 
nı arasında.ki dcmtryolunu da kcs
ın~, Biz.erteyi dab& yakından tec· 
rt etml§tlr. 

Mihver tara-fın Tunus ve Blzer· 
te hmanlarmı sahra top menziline 
lcl(iar yatm meeafeden müdafaa. 
)'a ınecbur obnası, Tunusta çok 
lt'lib~ kuvveU bulunmadığm1 gös 
lerllle.ktedir. Ne Tunus ve oe de 
Blzerte li:ınanı, Stallngrad grbl bü· 
Yük bir şehir değildir. Zamanımız· 
da 15 _ 20 kilometre derinliğinde 
lllüdafaa mevzileri de zırhlı birlik· 
lcr ve tanklar için bir Ik! saatte ge· 
tileceıc bir derinHktcn ibarettir. 
Su battmdan': da m!Jwcr müda!aa
aı za'1{ görünmektedir. 

Doğu cephesinde : 
Doğu ·cephesinde Stalingrad ve 

~oskooıra batılarmda cerevan et· 
Oıektc olan meydan muh~rcbelcrl 
hakkındakt dilşüncelcrlm'zl yaz· 
ll'lıştık, Bucün, bitaraf sayılar. ts
~eç askeri m 6nekkitlerlnln görüş· 
ertnı hulAsa ediyoruz, Böylelikle 
0~unıeutarımıza bir muk•JC!e fır. 
S.tın1 da vermiş oluyoruz. lsveç 
~ltcrf münekkitleri vaziyeti şöyle 

Uli.sa cdi)'O!'lar: 
Staııngrad ve Don dirseğinde ya. 

l>tla b ü lı n tün Rus taarruzlarının iki 
e~i vardır: 

k 1 - Volga ile Don arasında sı· 
lı1ıtırdıkl11rı Alman ordularını im· 
• etmek. ltletskayanm l~galind<>n 
~on ra Rus kuvvetleri 'Kalaçın ee-
:Ubtında. Don üzerinde bir aokta· 

a birleşmişlerdir. 

k 2 - 'Rostofu işgal ederek Kaf· 

\ a..YRda hllTp etmekte olan mlh. 
·e 

r kuvvetlerinin arkasına duş· 
~ek. 

.\lmanlar bu Rus plAnma karşı 
l~t:ib• r ·r almakla meşı;uldürlcr. Gö-
Ulü:ror ki, İsveç ask~rt münekkit. 

crı de Rus kuvvetlerinin Kletska

"'dan Don dirseği içine girmeleri· 1, h 
c cmmlyet vermekte ve Marc-

J\l 'rlmoçcnkonun Rostofa inmek 

~1il.hndllc bir ihata hareketine m. 
• il'' b' tc 1 ı:1ne ihtimal vermektedirler. 
., er bu Rus kuvvetler! Voroşilof· 
raıı 

lı: - Stallnı;:rad ckmlr yolunu 
ll\ctrrıcte muvaffak olurlarsa, AL 
anıa 

tır, rın vaziyeti çok fenalaşacak· 

·ıc~Crkez cephesinde Rjcv ve Ve· 
tıı 

1 
Lukı bölgelerinde Rus taar

, ~~arı devam ediyor. Son gelen 
l't! lıCrlerden, bunların mevzii ve 

•il d 
ılıtı ut hedefli hareketler olma· 
1t..,

1 
anlaşılmaktadır. Ruslar hakl-

l'n n- 1 ll1tı Jev - Vel ki Lüki ve Ve-
l&r Lukı - LenJngra<f dcmiryol· 

ııı, k 
tı-nh <'sml.şlcrse, Almanların bu 
fl1ı1tı~c çok sıkışık vRılyette ol· 
lır. ıı.rına hük metmek lazım ge-

Hasarlartn tazmini 
için bir kanun lôyiho

st Meclise ver ildi 

yapılan aramada, 4800 kılo Japott)"a mı. olksıı ,!\!manya mı'! 
rrilnıikaşa!anıu hatırlatmış , . ., ırnr 

Belediye pirinç 
şi ddetle 

muhtekirlerini Kanada bu g.., dayı bulundu o, ne Jbu, fakat l\(,.ilıırÜSÜ dl,\Crrk 
önce llal;ranın h:ırp dışı edllnır•i 

,rlinınıu tatbik cdihnesl mullt~mt'I 

olıtıığunu llrrj siirı:ııü:ı-IUk. 

takip ediyor 
Geçenlerde, Belediye Iktısat mu. burlandıktan sonra toplar. ıo:; • 120 

dUrlUğü kontrolörleri tarafından bazı 1 kuruşa satılmaktadır. 
plrtnççılerın pirince mermer ve kireç Yaptığımız tahkikat sonunda çcl
tozu karıştırdLklarının meydana çı· ı tık fabrikalarına fwa mlktai'da çcl
kanldığını bUtOn refiklerimizden ön.1 tık getırildtti de anlaşılmıştır Bu 
ce yazmış. ve bu husustaki araştır- çeltiklerı sUraUe Jşleyip piyasayı pi
malara devanı olunduğunu blld,rmış- rince garketınek ı,tcn bile değilken 
tik. ban fabrikatörlerin, (mal sahıbl bu-

Oğrendi~lm!ze göre yapılan tetkik· rada yokl diyerek işi savsakladıkları 
!er sonunda, bu en mübrem gıda mad- ve piyasayı ~tiğnaya dllşUrnıemck 
desine mermer tozu karıştırarak hal- yolunu tuttukları da gôrU!mllştür. 
kın sıhhati ile pervasızca oynıyanla· Belediye mUdllrl!lğUne göre şehre gel
nn yalnız şehrimiz sekeneslne men· meğe başlıyan yeni mahsul çeltikler 
sup olmadığı meydana çıkanlmıştır. ııa.mamlle işlendiği takdirde toptan 
.Maalesef, tetk1kler, lstanbula gönde- pirlncJn 100 kuruştan aşağı düşmesi 
rtten pirinçlere de mermer tozu ka· ieap edecektir. Bu çeltikler cenup vi
rıştırılmış bulunduğu anlaşımuştrr !Ayetleri mahsullerindendir \'C gerek 
Fllhak~kn., son zamanlarda Boyabad-

1 
bunların. gerekse diğer çeltiklerin mal 

de.n gönderilen pirinçlerin bu kıratta sahiplerini beklemek lüzumımzd 
olduğu gôrtılmc-ktedir. Bunlar, kal·; Zira. belki de htç gelmiyeceklerdır!~· 

Ankara. 30 (Vatan) - O. o. Y. 
nakliyatındaki ziyan ve hasarların 

tazmini sureUertne dair 3259 sayılı 

kanuna ek kanun ll~ihası Meclise 
verılmışt!r. Bu yeni IAyıhanm birinci 
maddesine a.şağuiakl fıkra ilAve edil· 
mıştır: 

Ancak malın demiryollarma tesll· 
mlnde gönderen tarafından aşağıdaki 
yazılı munzam Ucrct ıver1lmek sure· 
Ule malların hakiki ~erı1'1 geçme· 
mek şartıle beyan edilen kıymetin 
tazmini ıstenebiltr. Bu ta.kdırde ma
kn tamamııe zıyaı \'e hasara uğra· 
ması haJlnde beyan edilen kıymet 

tazminat olarak venltr. Malın aıtr k'8· 
mı zayi olursa ve:ra lıaBara uğrarsa 
beyan edilen kıymetten kalan kısma 
13abet edecek miktar Demlryolları 

idaresince tahklk ve te\•stk edilerek 
indirilir ve kararı verllir. Buna rıtU· 
kabil demiryollarında alınacak ücret, 
tartfelen hakkındaki hükümlere U bl 
olmak Uzcre her on kilometre ke3ri 
iç1n' beyan edilen kıymetin binde bl· 

Hask5yde Şark değirmenc\l.Ht ~lr- 'surette hesap ed ?mit; ve buna ~öre 
ketinin salup olduğu dctırmende tayuı kılınmış olduğuna göre. dah 
lS<lO kilsur kilo Kırnada buğdayı bu· Cazla i tlhsal \'IU'id oln:ııy.acagı \e ?9r.
lunmuştur. Bu buğdayların mevcudl· dunan fa.zlnsımı: buğdayda <değıl und;ı 
yetini Ofıs kontrolörleri polise haber 1 görüleceği nazara alınarak ıtıu mil· 
\'ermesi Uzerlne gc!en memurlar de· da!aa ''arid &yılmamıştır .Randıman 
tfrnıcn sahıpleri, oraôa. gorfüıeı: un- , Culuı 50 ton buğday .()&~tüldil""il 

tarın Ofise ıut oklutunu. ızabıt.anm lakdırdc bır tan .olarak tahaldmk erle· 

müdahale ha.kin olmadığını söyle- blltr. bu da anc.ak unda Körütebıltr · 
bulunan ise do_,""rudan .d$U\'4 Ofise 

mlşlersc de polıs memurları \•azıfe. a..t buluna.n .Kanac:Uı buğaa~·.d.r MU· 

!erini yapmışlar \'e beş tona yakm 1 tchaSSls.lar bu bı.ıg-dayl11.rır. .kantar 
buğdayı meydana ç•karnu,lat'dır.1 ıcaç«:Lsı olaltile~ı <ka!la&tml ahar 

Bunun Uzcdne hadise tetkik olunmuı,. 1 etmı~ıerdtr Böy'!e blr nok an t 1'tı'· 
değirmen sahıplcrı )'ilzıde doksan attı 1 mnk !luretllc lriktlrHdlğı kana.atı 
randıman altnmuı azım gelirken .hasıl olan buğdayların, sahfbinin ha
ytlzde 97 randıman ala.rak ve randı- ber- v~ nza~ hrutCmda !ayilatanmak 
man fazlası olan buğday:ın tasarruf maksadlle alınması suç say.ıa~maan 
edilmiş olduğunu sôyieı:ıt.şlerdlr. ılstanbul cüırihurlyct mtli:ldchmıumlli-

Ra.lbuki buğdaydan a.lmabllecek 'tf tıadi.se hakknda önemle tahkil.-ata 
oıa.a randıman hükQmctçe dakik •ır • başlamıştır. 

Balık bollaştı Romanya dan 
bir ticaret 

heyet i geldi 

Avukatlar için 
yardım sandığı 

kuruluyor 

rı<lir. 

M·ıı t M ı· · d Bugün Osk,jdar ve E~üp hajk<tna 
ı e ec ısıa e · 

ucuz balık dağ ! f ilacak Dün Romanyadan ıo kiş111k btr ti· 
caret bcyeu şehrimize gelm14ttr. He· 
yet, bu ak.şanı Ankaraya giderek 
mevcut ticaret anlaş:nası yerıne ka· 
lm olacak yeni bir anl8"'manın müza
kerelerine Lştlrak edecektir. Heyet, 
Rumen hariciye neULreti ticaret dai
resi umum mUdürUnün retsllğlndcdlr. 
MUzakerelere Romanya ticaret nta· 
şesl He bir mllşa.'ltlr de iştirak edecek
tir. 

Devlet ikt ısadi 
· teşekkülleri 
Umumi heyet, d ün 

Maliye Vekilin in 
başkan lığrn do toplond: 

Ankara, 3 (A.A.) - Devlet lktı
st.di teşekkülleri umumi heyet! bu 
gün saat IO da Başvekll Şükrü Sa· 
racoğlu adına Maliye Vekili Fuat 
Ağralınm rclsl!ğlnde toplanmıştır. 

İstanbul Emniyet Sandığının, 
Türkiye CUmhurlyetl Zlrllat Ban· 
kası ile bu banka memurları tckn. 
Ut sandığının 1941 yı.· hrsaplcırm• 
tctkık eden ckom syon raporlarını 
müzakcı:e ve kabul etmiştir. 

Umumi heyet önümüzdeki çar· 
şıı.mba sunu tekrar toplanacaktır. 

İng i liz 
ln gi!iz so

molisin'.) gırıyor 

Hobeşisfand eki 
kuvvetleri 

(Ba'ı 1 1nclde) (-) 

Ankara, 30 <Vatan) _ Avukat. tihabı kanununda imam, papas ve 
la~ kanunundaki mecburi sıgorta hahamlara verilen vazıfolcr kaldı· 

ı ı k ti ı rılmaktadır. ~r m avu a ar !ç n müşkülat do. 
gurmaktadır. Bu sebeple İstanbul Bu layıhada eskiden olduğu gl· 
tarafından seçilen bir heyet şehri- bf scçl:m iki derecelidir ve intiha· 
mlze gelmiş v~ bu tnilskillatı Ad· bın icrasmda btr değlşk11k yapıl. 
!iye Vekaletine anlat • mamıştır. Yalnız mebus intihabı 
. .. mıştır. Öğren kanununun Teşkilatı Esasıye ı<anu· 
alğlmtze sore, \•ekalet Avukatlar nlle kab;li telif olmıyan ruhani ze· 
kanununun bu hükmünU değiştir- \•ata seçim lşlct-ıllOO vazife vcrll· 
meğe ve bu makSaUa da bir ka- ı mesi kaldırılmakta ve hAlen seçim 
nur projesi hazırlanmasına karar [Şlerinde tatbik edllmekte olan 
\'ermlşt.r. Tadı! edilecek hüküm mevzuat bir araya top1anarak bıı 
yerine bir yardımlaşma sandığı ku· ı' günün ihtiyaçlarına uygun bir hale 
rulacaktır. konulmaktadır. 

Rus taıyıkı artıyor 
(B~ı 1 incide) <•**> 

!ar ve motoslkletıı kıtalar dUşmnn 

gerilerine sırnıışıer, mtı\'asalalan 

kesmışler ve tleri yQrUyUşU kolaylaş
tırmışlardTr. 

Londra. 30 (A.A.) - Rus istihba
rat bürosu dün gece aşaC-ıdakl huııust 
tebllğt neşretmiştir: 

kova basmı bu ta.aITuzu şöyle ta..9\1r 
~tmektedlr: 

St:alingrad şimal batı.sında. başlıyan 
ve cennp batl ve cenuba doğru yolu· 
nnn UstUnde rastladığı her şeyi bir 
dalga gibi llnllnc katıp götüren ana 
taarruz ba.sksı şimdi. ~az!lerı Don 
llsttınden ikinci Rus ordusu yoluna 
doğru sUrUkllyerek Stalingrad'a dön
melcte ve Stallngrad • Rosto\• demir
yolu boyunca batıya doğ'ru devam 
etmektedir. 

29 sonte.şrinde ku\'vctıerlnılz Sta
!lngrad'da dUşnıanın mukavemetini 
yenerek, Don nehrinin doğtı kıyısı 

boyunca bu>unıın yenı bir dU~an 
müdafaa hattına girmişlerdir. Bir 
çok müstahkem noktalar işgal edll· İngiliz ordu.su T unU$0 
mlştlr. Bu noklalıı.r şunlardır: Vert· 
yaşı. Pesko\•atka, Tokorevka. Larlo· yoklaşıyor 
novskl. (Ba.,ı 1 lnetcfe) //// 

Stallngrad'ın cı-nup batı kesimlerin- 1 1 d 8 t t t h 
de de ilerleyen kuvvetlerimiz, Er-ı m i ar ır. aşı a asara uğra· 

tılmıştır. 
mokhuskl ve Obllnaya')•r işgal etmiş- şı 1 Af .,_ 
!erdir 1 ma rr ... ~ umumi karargahı, 

· . 30 (A.A.) - Birinci ordunun lle-
29 sontc.şrlnde ,yeniden 3000 csır 

alınmışt'ır. rl yürli~Ü§li dün. l\tecıelbab'a ulaş. 
19 "D t i dakl Ud mıştır. Deri bırlıkk>r süratle Mec· • • son eşr n arasın m • 1 det içinde 66.000 esir alınmıştır. 2000 ze bab mevkllnl geçmişler ve düş. 

top, 3935 mitralyöz ve 18i9 tank ele man kuvv:tlerlnin inatlı b 'r mu· 
geçirilmişti kavcmct ,gosterdlklcrl şehri ışı;:al 

Balık lstanbulluların yuzUnU ,gUl-ı maha.t:crtr.e :Je\'kctmek tı:ın ı~ım gc. 
dilr1lyor. iki gfindenbcrl şehrlmızde .c'R tedbirleri almı..-:ı ve 'fakir halka 
kUlllyeUI mıktarda balık tutulmuş \'C ucuz gıdJ temin içln lba1ı1' Cıyatıannı 
bunlar ucuz fiyatlarla satışa çıkarıl· ucuzlatacaldarma dair \'Rltyi! '\'erdi!'· 
mışt..ır, lcri öz!l yerine ı;-et*recek:erlnl slly-

1 
Dün yakalanar toriklerin 30 000 lemi !erdir. 

çift kadar oldu~ söyleniyor. U&kum- Bu ctimleden ole. .. ak .. ehrin ba~ı 
ru da çok boldur l!slrnmrunu:ı kilo- yerlerin&> ha ka ucı.ız tur'..k da~lbla· ı 
su perakende 30 . 40 kuruşa kadar cıı.ktır 
satılmaktadır. Torlğuı kilosu da .ay· Oğl'e.'ldiğimıze gore. bl.lıkçılar ce-
nı rıyatııdır Torikler tane ile de sa· mlyetlnin d~tacatı bu torll<lcr ba· I 
tılıııakta ve 1,5 - 5 kiloluk torikler, lıkhanenin sanda! l~kele.~ıntıe. c;skU· 

dard& vapur iskelesinde \"e EyUpte 1 
1~0 kuruş üzerinden muamele gör- sandal ıskeleslnde halka birer llra
mektedir. dan \'erUecektlr. 

Batıkçılar cemiyeti. dilnkU balık Cemiyet ayrıca halka ucuz uskum-
bol!uğu ka.rşr,cmda, bunlar: ihtt:raç ru dağıtmayı <da dtl~Unmelttedir. 

Madenlerde 
ça l ışacak 

mahkumlar 
Ankara. 30 (Vatan) - Adliye 

Vektlllğl iş esasıoa daya.nan ceza ev 
krı kurulması etra!mdakl çalı5ma
larına devam etmektedir. Vekillik 
bu cümleden olarak Dcğerınlsaz 
kömür madenlerinde de mahklım
lar:r. çalıştırılmasıru kabul etmiş, 

ve bu madenlere ~imdUlk 300 mah 
kum sündcrllm~tir. 

1 Şair Emin 
Bölendi 

kaybettik 

Mt rhumun cenazesi 

dün defn•d41di 
Şair \'C ı:ata.npen·er Emin BQlcnd 

~çlrdiAi uzun rahatsızlık ve operas
yoıılıır ıneticeslnde vef&t etmiştir. 

Fecri Ati 1Lllesıntn sporcu. atlet ve 
vatanperver bir şairi olarak tanınan 
merhumun 61ütnlyle memle'kct temiz, 
namuskAr. müte\'azJ ve deferll bır 
f!VIAdını Jcaybctm{Ştlr. 

B 1• r A 1 m Merhumun cenazesi dOn OskUdarda a n Yenıcamlde ıkindlyl müteakip namazı 

lunmuştur. 

lngtlterc ba,.,eklll n. Churrhlll'ln 
son nutku bu dll';'fıncr.nı1zde ,anıl· 

nıRihr,"nıızı t(') ld etti. Gertek1c!n ılr 
f\, Ctrnr<'hlll'fn ı\lmım~·a wı Jııııon 

,-a'dan 'Öner. n~ı~ıı·nrn !l!nl"a-: ml")· 

da mnılnn u1.akln~tırıl;ıhlleCTğin"' ki\ 
nltftt getirdi~! gilnılmel<te(llr. 

TurlnııJ n ,11:r. bin 3"1'ngm hcımba-
1;,'tc hlr111'te ilk "l'fa olarak llördt>r 

tonluk iııfiUk bombıtlorı ntılı~ı~ı 

haherlylr. ıtym 'rıtnıanll t~-ııilnr eden 

:e. Oh11rehllll'lıı notkımda. Tunu~ ıl.ı 
.-:lr. ıg~lrikllktcn ııonra lhıl'l'n'~ • 
l'>ekil~'en akıbc1fn •muthto: olııraJ: ııı ı 
ı .. re-ı t'lfnmc'ktedlr. 

Gl\ndcn ı;\ne -artmıktıl oldoğt 

elle tutulur gibi hl~SP.dl~ miil iri , 

tıa.-n kt:n"\ etlerinin o:rn:ıdıkl:ırt "' 
o~-ııı~'8cak'lllrı rtı1c B. Ohurrhfü'lr 
bit rtık bir önem 'erdltJ oaçıl.·'tıı-. ı · 

:bil~'le olunC'3, ltnl~a·ya Jarııı <'Rl 
bn\"a nkmlannın Alnıanya'yıı ~ııp • 
ı-'k ha\"& akmlnnndan daha t~Ml 
ıMJllU('l:tr \'e~~f ştiphcsfUllr, Z'r,•' 

1 - 1nıan f'.ndıi tri'il ~eııl'1 tı•r 

sııhaJa ~a~ ılınıo:hr; ynhut, ha 1. 
hfr lfadr tle, hemen hl"lnl"fl hhl li" 

Alıwan o:r.hirlerl birer cnıllıstri nırr
kcndlr. Halhnkl, ltalya endfü;lrl 
ııırrkt'l'll'rf mahıhıd ,·e mııa~·yc-r:ılf•, 

:! - Alnıan luhrlkalarnıı H' h< ı· 
!erini ~ ~ok tehllkt- ·e marut hcilı:-r 
lenlen <'n ıııı: tebllke3 e manlT. ol.ıhl· 
lt'Ce\,; bOlgelf'.re nakletmek k~' ıhth·. 
l\lt~lın Alıııanya, bunu kı .. ml.'•ı c• 
un ~apmışhr. ltal~ a'ya l;'Clinf'l', 

toprak darlığı böyle nal.111c-rclc•ıı 

fay<la teminine lıııJi:ı.n bırakm:u. 

8 - ~or\"C(', Holanda, ı;cıç. ı • 
\ eya Fransa h&\'8 meydanları <'M · 
lıııloıımadıkça Almanya'ya yaıııl:ı · 
<'ak tıa\lı akmlarının dRhn R7 I"· 
.. ırıı, dnha razla 1.aJiatlı ohırııt:;ı 

ıııuhılklnıklır. llalhııkl -:imal Afril.a 
'e tıehı 'J'unus ha\·a meydanları ı-n· 
y~lnde ltal,'·a'ya yapıl•ı·nk hlic·ıını· 

lar her lkİ hakınıdan da ııliınc·rl11r 
lehlııe olıu!llkhr. 

4 - Alııuın nıllletiııln ltal,\lın 

!arılan daha mııhartıı. "ıkınlllnrn d.ı 
ha ınlitchamınll, mii ne\ iyatınııı 1111 

ha gıiç sar,.ılır olduğu diln~-;ını11 

kabul ettiği hlr hakikattir. 
Sa- Jıı 

Orkestra şefi 
Kapuçelli 
ö 1 d i~ 

Kopuçelli, memleke 

t imizde operet san'ct

kô rlarının ye t işmesine 

b üyük 'hizmetler Etmii 
bir müzik üstadı ıdi Londra, 30 (A.A.) - Bu akşam 

Londradan öğrcnildlC'lne göre Cibutt
deki Fransız garnizonunun mühim 
bir kısmı hududu geçerek lngiliz 60• 

mallslne gelmiştir. Ingiliz subayları 

bu kıtalarla temas halindedir. Bu hu. 
susta yeni tafsllAt beklenmektedir. 

r, etmfşlerdir. 
Gene aynı mUddet içinde. 6000 kam- Bcvrut. 39 (A.A,) _ 

O E 
kılındıktw.n sonra eller Uzerlnde kal

f ta ~ ç i s i 1 dırılmış nıedfenl mahsusu•a ~e!no
A k d Merhumu rahmetle anarken, keder. 

yon, 4677 vagon, J 22 mühimmat de· 
posu hıuıara uğratılmıştır. Stnlin

grad bölgesinde silahlarımız 3 mo· 
törlü 72 düşman taşıt uçağını tahrip 
etmişi erdir. 

Cezayir !'] ara a I il ailesine ,.e ~ebiyat llcmine taZl . 
radyosu, vali Boısson'un Ccznyire Ankara, 30 (Vatanı _ Alman orta Ylllerlnılzl sunarız. 
geldlğır.i bildırrnektedlr. Vail Dıı · 1 ·ı l d Csh bel b ll Ank ı 

kardan gelmekte idi. ~a~'.aerg~.~ı:ştir. wor ug 
11 

a- Tor 
1
• n 

0 
tekrar 

Nevyork, 30 (A.A.> - Alman 

Büyiik n trnler yarahıcısı \ e halkımızın en rok beğendiği 
Berlln, 20 (A.A.) - Alman ordu

ları ba.şkumandanlığının tebliği: 

ba..:kumandanlığının Brenner gcçld! A L b d I 
y.olu ile Tunusa takviy.clcr sön. m"' fa J ~ o r 
derdiği bildirilmektedir. Alınan ra· i f " u I bom b g 1and1 

S'PFNCER TRACY 

·~GRiö .. ,.iER'C~MAN 
l.ANA .. Tü.RNER'ln 
1 K f ~Y'ü·z f Ü~ "iif iı M 

(le De. ,Jekyll et JJ/r. Hgde) 
l · Yarın akşam . _ 

k Ürkçe ı·PEK original MELEK'f \~Yası kopyası 0 '2::::::: Yerlerlnl:ıi e\ \'dden temin ediniz. , 

ÇENBERLiTAŞ Sinemasında 

[ HARIK;~~~,·~~~~K~;~·,;;; ·;;~~RAM 1 
~~düren f ıar Peçeli Kadın 

be •~ın e11 ilahı destanını En kon ctll bir hr.yCClUI ~n esrarlı 
..., ~"'>'&~ak muauam e._o;er marcralar !nema roman ı ,.......... ___________________ , 

Şimali Kafkasya.'da Rus'lann bir 
çok hUeumları akamete uğra.m~ ve 
dll.şman, ağ'ır zayiata dCçar olmuş
tur. 

27 iklr.cıteşrlndenberl 60 tank tah
rip edilmiştir. 

Katmuk bozkırlarında rnotörlU Al· 
man kuvvetleri, düşmanın gerilerin· 
deki münakale yollarına hücum et· 
mlşlerdir. 

Volga ile Don arasmda Alman kuv
vetleri, Rus tanklannın ve ı;ılyade 
kU\'Vetlerinln şiddetli hUcumJarını ye. 
nlden pUskUrtm~erdir. 

Stallngrad'da sadece mevzit faali· 
yet olmuştur. 

Alman kıtaları. büyük Doıi dlrse, 
C'!nde muvaffaklyeUI kar~ı taarruzıa.r 
yapmışlardır. 

Cephenin merkez kesiminde ve n. 
men gö!U çenesinde dOşmanın bUtUn 
hUcumları yeniden suya düşmüştür. 

porlara göre, ikisi zırhlı olmak o. · 
zere beş tümene yakın bir kuvvet o" 3 d u" m u" ' 
t talyaya gelmiştir. Bu tümenler. 1 
şlmd.k halde MllAnoda. bulunmak 

300 bin ki$i şeh ir d e n tadır. • 1 
Berlln, 30 (A.A.) - ne.sml tebliğ: o'' m e d ,. mı• 'J 

27 • 28 iklncltcşrln arasında şimali 1 o yrt 1 m! ş 
Fransız Afrlkasının limanları ile ka- zurih, 30 (A.A.) _ La Stampa 
ra suları9da haclmlf'rı yckCınu 165 bin Madrıd, 30 CA.A.) - Amiral İtalya~ gazetesinin blldırdiğıne gb· 
tona baliğ olan 29 tleurrt gcmlsı ha· 

1 
ı,nbord'ın :.-açını;ığı ve yahut tah· re, Turın şehrinin 600 b .n kişiden 

tırılmıştır. Hacımlcrl yck1'.ınu 100 bin rip ebnc~ı .tasmim eden B. planı· il ibaret olan nüfusundan 300 bin ki~! 
ton olan on blr ticaret gcnıısı de ağır ııın t •• :b.kı ,,ın Tulondakl filoya e. ~ehrl tcrkctmlştlr. 
surette hasara uğTBtılmıştır. Bunların mır vermiş bulunduğu şimdi kati 1 Bevrut , 30 (A.A.) _ 1ngiliz hıı 
batmış olmalarma muhakkak naza- olarak anlaşılmıştır va k.u tlcr ne mensup St • . , • · , • vYe • crllng 
r:ıyle bakılabllır. Amıraı Labord'rn Dünkeı·k zırh· ı \'e l,RncRstcr uç.ıkları İtıı.lvada To· 

Bundan başka haclmlcn mecmuu hıandn kurmay heyet! ile birlikte rinoya taarrudarı -;ıl'l\sı~da S!50 
398 bin ton olan 65 gemi daha hıısıı boğuldugu sanılıyorsa da, Stok. metrr' c kııdar ınmtşlcrdlr. 
ra. Uğratılmıştır. Diğer taraftan iki h.ılrııdcn g l.cn bir habere göre, 3 mahalle tamamen yıkılmıştır 
zırhlı ile bir! çok ağır olmak tizcre Pctenln cmrıle, batmak üzere iken !"orlrıo şehrinin 350 b:n kişinin 
Uç uçak gemisi hasara u~ratılmıştır. Strasburs zırhhsındıtn ayrıldığı da kb.} tere ç<'kıldığ. blJdırllmktcd!r 

5 muhafaza mubr!bl ile 5 kruvazör söylenmektedir. 
batırılmıştır. Londra, 30 (A.A,) _ Ceıayir rad 

28 kruvazör \"e muhrip hasara uğ- yc,su bir Frnn:-;ız denizaltısının bu 
ratılmıştır. ak§am Tulondan Cezaylre geldiği· 

Fransayı mihvere 

bağlamak için 
Londra, 30 (A.A.) - Rjev'dc, Sta

lingrad'da yapılan sokak muharebe· 
!eri kadar şiddetli çarpışmalar ol· 
maktadır. Ruslar muhasara topları- Uzak Doğu : a 

nl bildırmcktedir. Radyo, bu ge· 
minin l\terseuan denizaltısı oldu. 
ğunu tasrih etmektedir. 

(Batı 1 incide) /u/ 
sunun l>u sabah blldırdıflne göre, 
Amiral Darlan, Fransa.nın fevkala.de 
ı,omıscrl sıfatlle ve f.'rıııu;a mareşali 
ve devlet reisi tarafından kendisine 
verlfmlf olan salA.hlyetıere lstlna.tlen 
bir emrlnııme neşretml.ştlr. Bu emir· 
namede şöyle denllmektedlr: 

nın şiddetli ateşinden sonra hUcumla (Başı ı !adde) <**) 
şehrı zaptetmektedlrlcr. Almanlar mua-o.·in gemisine rastlamışlardır. Gc· 
bUtUn Rana1!1.ıuıyonıar1 kurtararak nıiye bir kaç obUs isabet ettiğinden 
bunları bır istihkam sllsileel lıı&Jine milretlebat gemıyl batırmıştır. 
getirmişlerdir. Her ev, küçük btr ls· Şimal doğu kesimi: 

Barsc!on, 30 < A,A.) - Cumnr· 
tcsi güııü Tulondan gelen 151 I· 
şarctll Fransız denizaltısının sllfüı· 

!arı alınmıştır. Mürettebatı har· 
bin sonuna kadar göz haps.oo a. 
lınmıştır. 

tihkkm halini almıştır. Ruslar, eük0-1 Müttefik uçakları Buna'ya takviye 
netle meydana çıkan bombardıman kuv\•etıeri çıkarmağa çalışan dört 
pUl.nörlert kullanmışlardır Yeni mo-: dUşman destroyerini batırmışl&l'dır. rı Japonların işgaJı aJtındakl kıyı şe
dclde bir çok tanklar Ruslara Alman• iki destroyere 5-00 kiloluk bombalar rldl üzerinde tazyiklerine devam el· 
mukabil taaruzlarını geri pllskUrt· I isabet etmiştir. Gemilerde yangın mcktcdtrler, Şiddetli d"vrlye faall· 
mek lmkAnını \'crn1lşllr. çıkmıştır. lklslntn de battığı sanıl· yeti olmuştur Uçaklarım:z kıtaları· 

1 
:\f~slwrn. 30 (AA. ı Muazzam 1 maktadır' Dığer iki dcstıoyer şimale 1 mızın hUcumıarına yardım elmllkte· 

SOV.}' et l.a..ilTUzunu tcl91r eden ı.tos- l do~ı.ı kaçmışlardır. MUlt.c!tk kıt.aıa,.. l e:rıcr. 

l<'ransanın Jo'as'dakl u.numt komi· 
seri, n~redeceği kararnamelerle Fran 
sız Fasında sulh z.amanırda Fransız 
kanunlarına ve Rrp.nsız hUkCimetınln 
kararname \'e nizamnamelerine ı;örc 
i~tlhaz edılcbllcn her tllrlü tedbirleri 
almak salimyebnc tamamlle malik· 

Sanat hayi\tına blltilıı ömrilnU \"cr
nılş olan mcRhur orkestra ş,·fi Kapu
~elll'nln dlln göılerını ~ıa)ala kaps
d ığını öğrendik. 

Kapuçelll htı sahada yıllarca gece· 
ıı vcı gUııdilr.IU çalıştı. Mcmlr.kcttc 
opcrct.n kokleşnıcslnde ve opcrel ıı.· 

natkrırııırının yc-tışmesindc en bUyUk 
hizmeti gördU BugUr. ır.emlckc~te 

Kapuçellı ismini duyınıyan kınıs .. 
yoktur ıısanırız. Onu son günlerinde 
bile orkestrnııının başında. gorilyor 
duk. 

Kapuçelll'nin ölümU sanat fi.lemin· 
de bllyUk bir teessür uyandırmıştlr. 

Bu kıymetli nıUzik Ustndının cena
zesi bugün saat 10 da Beyoğlundalti 
Sent Mıı.rı klllse!linden kaldırılıu•ak 

ebedt istlrahcıtglhıııa bırakılmıştır. 
Kederli ailesine, arkadaşlarına \'ı> 

yetiştirdiği talebelerine tazlyctlc-rl 
mizi sunarız. 

tir. 

Loodra, 30 (A,A.) - Bcrnc'dr ı 
alınan btr telgrafa core Yukarı Sıı. 
volc'in cskı askeri val s. Fr " ıı 
Gcnenıh Ooycn, v.~ı hükümctının 
cmrHe tevkif cdUm~tir-
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Adli bahisler 
BULMACA 

----~-..t 4JUV4W44 

Hakiki hakikat~ ı · 
Hukuki hakikat 

D il Alimleri belki bu başlıkta ğn başlar ve parçn parça satışları Soldan sağa: ı - Sünepe ve be
lisan bakımından hata bula- sonunda 68 bin liralık mal, yarım cerıksız, Bır Türk unvanı, 2 - Bu. 

mııyon lira ~mln eder. GUnun bl. !aşık; Zaptetmc. 3 - Bir hastalık. 
rinde :ıabıt.a ve adliye memur ve 4 - Başına bir harf gelirse vucu· 
makamları bu olaydan haberdar dun bir kısmı olur; ÇUrük ve eskı 
olurlar. Eksperlerin 68 bin hrn kıy. mal. 5 - T<?i!ssür nidası; Eski pos· 
met koydukları bu madeni eşya- tacı: Bir muharrlrimlz; 6 - Ke. 
nın yarım milyon liraya satılabll- miğln özleri. 7 - Nclıy edatı; Gös 
mesi nasıl mümkün olmuştur? terme. 8 - Uyku, Bır erkek adı 
Bunda bugunki.ı olagenustü halle- 9 - Bir nota; tyıyı kötüyü tefrık 
rln ve şartlarının, o ~şlt cşy11r.ın etme, 1 O - Tersi: sinir il et; Telaş 
ithali zorluklarının, ırz noksanının nidası. 11 - Bır nota; Ezılmlş. Fa· 

caklardır. 

F akat bugün hakikl ha.kika t ve 
hukuki hakikat diye bir ayırma 

yapmak lisan bakr.rnından hatalı 

bile olsa bu; reall~in ifadesi. olay 
!arın mOşahedesfdlr. Böyle tefrik 
yapmakta hukuk Alimleri de ha. 
talar bulacaklardır. H•ıkuk Olim· 
!erinin ve mensuplarının kana.Une 
göre (haktkat) cblr. dir. 

Biz gazeteciyiz. Hukukçular k&.
dar idealist olmak zorunda değiliz. 
Realist olmayı tercıh ederiz. 

O halde bir hakiki hakikat var. 

tam ve önemli bır rolü vardır. kat. 
Bu, profesör Doktor Ncumark'ın Yukardan aşağıya: 1 - Bir ne· 

lfadesilc şu demektir: vı pasaport: Bir serpuş, 2 - Şifalı 

Müteşebbisin husust gayret ve kaynak; Halk 3 - Bir kab. 4 -
emeklerine dayanmayan bfl~kis sa. Tersi: eski hakim; Üsküdar taralın. 

dır. Benim borçlu, senin alacaklı, dece anormal va:ıtyetin bir neticesi da bir semt. 5 - Tersi: Çekme: 
onun suçlu olması gibi.. olan fevkalfıdc kazanç.... Anglo • Sakso!l unvanlarından; Bir 

Bir de hukuk1 hakikat vardır. Kazanç böylece haksızdır Bu Mevsim 6 _ Haliçte bir mevki; 
Bu hukuk ve ce:ıa muhalremeleri 7 B suretle kanunun cezalandırdı~1 ih- - eyan cda~ı; Famılya, 8 - Düz 
usullerine dair kanunlarda yazılı ~ ı 

tıkar sucu işlenmiştir. .:.a apurya: Çok iyi. 9 - Bir tu:ıak. 
~ ollardan .ı:ldılerek va.rılan haki. lşte hak ki hakikat.. Müsvedde. ıo _ Bir taşıt; Din a· 
kattır. Alacağın tahslUne. yahut d ı ı 

Bu r-tm mahkemeye verilmesi, am arından, l 1 - Bir renk, Meı<. 
davanın reddine. onun mahkumlu- t v 

suçunun ~-ıblt olması üzerine mah· up; alide. 
ğuna, yahut bcraetine dair verilen t 

kumluğu.. R A ı. ı. 
kararlarda beliren hakikatler gl· Işte hukuki hakikat.. Soldan sağa: ı _ Dcnlzcıtık. 
bi... . 2 - Otokar· Keçi 3 - Nala (a· 

Birincisine dofrudan doğruya Yahut suçun sabit olmasma kfW 1 lanı. A i ' 4 · Ah Ada t . ı . say ş. - a; ve hakCkat: delıller olmamasından bu zatın be- 6 _ Nl . .r ik 
6 

_ R . G ( ) 
ı tm 1 t b h k 

. h sa, ,.,r . c, e ce • 
kinclslne usullerin. şekillerin, raet e es .. şte u da u ukı a- 7 - Ayak; Kıvrnk. 8 - Ana va· 

delillcrın hakikati c'llyeblllrlz. kıkattır. ·sa; R. T. 9 _ Akala; Akide. ıo _ 
Temenni cdılcn. elde edilmesi B' rmcııt halde hakiki hakikatle Tam: Akide. ı 1 _ tnck: Cç) ene. 

için büyük cayretlcr sarfolunan huku\:I hakikat birleştiği halde. Yukardan aşağıya: ı _ Do. 
l ldeat bu iki haklkat'n birleşmesi. ikinci halde hakiki hakikatle hu- nanma: Ati. Etabı (ibate): Yakan. 
dır. Fakat biltnn dcğru, da.kik kukf hakikat ayrılmıslardır. 3 - Nolas (salor.), Anane. 4' _ 

usullere. hakikati bulmak heyeca. Bu mesele gazetecilikte ör.em!ı tka; Arkalık; 5 _ La; va. 6 _ 
nına, derin hfümünlvetlcre rağmen bir mahiyet gösterir. Biz aleni bir Ka (ak); Az. 7 _ Sarmısak 8 _ 
bu b~lğ n cwfo Nl•lememesl varit duruşma Cf>lseslnde. adalet hıızu. Kavi; ıı - Se yek: ide. 10 - çıt; 
\"e v~ldlr. Tunda hesap veren bir vatandıış Garden. 11 _ Şış, Sekte. 

Alacaklının d--lılslzllkten, yalan üzerinde habcrl<'r veririz. Bır ka· 

1 

V AT A N 

iKi YUZLU ADAM 
(Or. Yekyll and Mr. Hyde) 

Tülin Kitap Evi Neşriyata 

' 
Pek yakında çıkıyor 

, 
,• 

TDrkiye iş Bankası 
KCçük Cari Hesop!ar 

1943 İkramiye Planı 
Kefldelır 1 ~a,ıt, 3 Marıı, Z Ağastoa, 1 lklacl· 

tıfrla tarllllırlall• 1apılır. 

,.:-1943 IKRAMIYE.LERI ....._ 
1 adet 1999 Liralık - 1999.- Lira 
1 " 999 

" - 999.- " 1 ,, 888 " - 888.- ,, 
ı ,. 777 " - 777.- ,, 
1 ,, 666 ,, - 666.- ,, 
1 ,, 555 

" - 555.- ,, 
1 

" 
444 ,, - 444.- " 2 

" 
333 

" - 666.- ,, 
10 

" 
222. .. 

" 
- 2220.-

" 30 ,. 99 , ' - 2970.-
" 60 ,, 44 ,, - 2640.- ,, 

250 " 22 
" - 5500.-

" 334 " 1 1 - 3674.-
" \ ,/ 

TlrldJe ' ' Baaka11aa para 1atırmakla Jalnız 
para ltlrllltlrmlt •• faiz almıt olaız, a1aı ıa · 
maada tallla :zı de d••••lt olarıu•ı. 

... 

... 

~ere şahitlik, yalan yere yemin til, bir hırsız. bir dolandırıcı. btr 
yüzünden davasını kaybetmesi: muhtekir sanılandan bahsederiz. 

HakikJ suçlunun beraet kazan. BütOn dünya gazetcclllğınde bu. 
ması gtbı.. vardır. Bunda maksat, karilere 

Unkapanındaki yani kö ·ı a İ R PUDRA 
rnür ~eposu bugJn 

K.UU.R H Ul.A...,A!'i'IDIK 

Ihtık!r 942/511 

Fıkrlmlzl daha eydın. daha açık «haberler vcrmck11 ten ibarettır. 

anlatabilmek lcln bir misal alaca. Kimseyi teşhir veya tahkir dcğıJ. açıhyor f ecrülıesi önünde 
ğız. Misal tasnvvurf ola~aktır. Fa· dlr. Komür Tevzi mücsscscsının Un· 
kat canlı ve aktilcl olabilmesi için Günün birlndP. o kimse bcract kapanında yeni bir depo açtığını ve 
bu farazi mlsall (lhtlkllr) dan ı:e- eder ve gelir gazeteciye: • Benım bu depoya da l BOO ton kok kö· 
çlyoruz: üzerl.ıne açılan dava bir vehim ve miirü konulduğunu blldirmlşl.ik. 

Ak {yahut Kara) evet. Ak Ll. bir suıtefehhüm neticesi idi. Siz Öğrendiğimize göre, Unkapanı 
mltcd s-!rketl (•) bay meçhulün beni teşhir ve tahkir ettinlz.11 der. deposu bugilnden itibaren kömür 
clındt' bulunan madeni eşyayı sa. Biz bir vatandaşın masumluğun. satışlarına başlayacaktır. 
tın nlmrık !çln kıymet takdir et L dan -memnunluk duyarız. Diğer taraftnn Havzadan şchrl
rlr. Eksperlcr tam ve ince bir he- Fakat sayın karllcrlmlz emin ol. mlze gelen Suat ve Atlllfl vapur· 
sap sonunda bu mad<"nl eşyaya 68 malıdırlar: bız1m o ncşriyatımızda larlle muntazaman kömilr gelmek 
btıı lira değer biçerler. bir kötü niyet yoktur. tcdir. Otuz eyllıl akşamına kadar 

O sırada bir muteşcbbls ortaya F. t. kömür satış müessesesine beyan· 
atılır. Bay mechul ile ortak olur. (tı) Bu isimlerde eğer şirket ve narnelerlnl bırakan memurların 
Bu zat tstanbul hanındaki c•) bü- han varsa, sahiplerinin Üzerlerine kışlık kömür istihkakları bir ton 
ro:sundo bu madent eşyayı s&tma. slmmamalarını rica ederiz. üzerindtn tamamen ~rilmtştlr. 

· - .Mütekaitlerin de kömürleri fa. 

1 U'iAAuAlllL;; 1 : .. , .... K~~:~:;!;1:~i 
Deli Gönül 

Myrna Loy ile Villiam Povv: l'in 

Eminönü Halkevlnden: 
Eminönü Halk<:vlndc, bugün !aat 

16,30 da Üniversitelilere ve genç· 
lere <Hayatın sırrı), (Mikrosko· 
bun tarih~!) ve (Berlln olimpl. 
yatları) isimli filmler gösterilecek
tir. Arzu eden herkes gelebUlr. 

Altın 3 2 lira 

b 1 k d 1 1 d Altm flyaUnrı düşmekte devam 
e i e en güze eser eri ir. etmektedir. 

Dün borsada bir Reşadiye altını 

A merika fllmcll!ı?ı hangi inat· ğini sorarak, delilik yapmak sure. J 32 lira, bir gram külçe altın da 
ıı bir kanaatle bu seneki tile boşanmayı tehir edebileceğini 4,26 kuruş üzerlnden muamele gör 

ckS<'ri fllmlcrlnl hafif komedı ola· liğre:ılyor; bundan sonra film tı- milştür. 
rak çcvırmış, bir türlü anıaşııamı· marhane ne zabıta ~ak!.P1cr1 nra· Kuru üzüm 70 kuruş 

1 smda katılırcasına gilldurmek ka· 
yor. Bu sene sinema mevs mi açı. bl11yetı kazanıp tatlı blr safhaya Son bir halta lçerlsi.'lde piyasa-
lah iki ay olduğu halde hemen 1 . 

1 

da 200 sandık kuru üıUm toptan 
her hafta bir sinemada Amerikan g rıyor. 
k 1 ık G BaştLLnbaşa hareketli ve eğlen. kilosu 70 - 75 kuruş U:ıerlndtn 

omcd si seyrett • eçcn sene· 1 
1 d b 'bl k n .,.11ıan dilin bl· •celi olan bu eser belki de Willlam satılmıştır. 
er c u gı o u.,- 1 P .. 11 k .., d • • ld' l•nmcsile ancak seyrinden zevk a· owel ile Myrna Loy'un en guzel ra tan flQl r ertSI gB 1 
lına.bılır filmle i biitün ser.e zar. komedı es.:!rlerınden bırıdır. ı . 

r 11 1 Öğrend•i;lmlze göre, Irak ve Su. 
fında on, on beş defa scyredeb . • ., dandan tskenderuna 200 bin kılo sı. 
m ştlk. Çıçek hastalıgı Vak'aları gır derlslle kösele celmi$1.fr. Bu de· 
cBağdat hrrsızıı> nın bir cfrane- ., rılcr yakında şChrlmıze gönderile· 

yi canlandıro.n {ilminden sonra Me· ÇC gal!yC r cektir. 
lek sineması perdesine ytne b!r --------------
komedi gcUrdl; Amerikanın en tat. Şehirde çiçek ha"stalığı vakaları 
lı komedi eserlerini yazan Mynr.a çoğalmaya başlamıştır. Şehrin ınuh 
Loy ile VWiam Povel'ln birlikte telif hastahfınelerindc çiçek hasta. 
çevirdikleri (Deli gönul) çok gu· lığına yakalanıp ta yntnn bir cc:.J.: 
zel bir komedidir. kimse vardır. Alakadarlar bu va· 

Evlenişlerinln dördüncü yıluıı 

kutlamağa hazırlanan karı koca, 

cvlcndık!eri günün ayniol tekrar 

yaşamak için hazırlandıkları sıra· 

ziyet karşısıı:da mekteplerde ve u
mumi merkezlerde çiçek nşısı yap 
mayı kararlaştırmışlar ve dOndcn 
ıubarcn harekete g~mlşlcrdir. 

Çiçek aşısı ol:mak isteyenler bu 

7.30 program ve saat ayarı, 
7.32 vucudumuzu çalıştıralım, 
7.40 Ajans haberleri, 7.SS Sen!o· 
nlk parçalar (Pi.) 

öôu : 

10.000 
KADININ 

Daha genç ve 
daha ın i m li 
görünebileceği nizin 

Kaı ·ı DELiLi 

BUGÜ N bu 
TECRÜBEYi 

Pudncı l ı kdı 'ayan ı 
hıyret ıon bir keşif.. 
ipekli bir e lekten 
reçirilen e n ince VıpınıL 
bir pudra ile karıştırıl mış cildi 
giiz.clleştiren, ona ruıel bir caıi~e 
ve yeni bi r bayat veren bır 
unsur ... Donuk ve çirkin bir cildi, 
~ençlifin tabıi rcnltlerilc ıiisler 
Bundan m11da, pudra ilci oıiıli 
fazla müddet ıabıt kal ır. Bu kıy· 
metli unsur ( Kremı köpü2'ü 1 na· 
mı altında beratı is1iheal edilmı1 
ve yalnız T okalon pudrıısında 
bulunmaltladır •. 

CİDDEN MUHIM BİR TE.KLIF 
Y üzünüzün Lır tarafına krema 

kö pü2'ü aaycsm.de istıhzar edilen 
Tok.alon purlrı'! ını ve dıtcr tara· 
lıoa ber h•ngi b ir pudrayı ıürü· 
o iiz. Şıyct " Kre ma köpük.fil pud 
ra " iloe pudralanmı ş ta raf di2'erin· 
den d aha 2üzcl dahı taze ve d~ha 
cazip rörunaıezae "r o~ .• ıon pudra· 
sına vcrdi~inir para iade o luna· 

Mılll koruııma kanununa muhale· 
fctten Ortaköyde Bahçe ı;okak 3 nu· 
marada manavlık tlcaretıle meşgul 

Kosti .oğlu Niko hakkında Iştanbııl 

btrlnci Millt korunma mahkemesinde 
cereyan eden muhakemesi netlct.stn· 
de suçlunun fiili sabit oldıı~ımdan 
Milli Korunma kanununun 31/2, !>9/3 
cU maddeleri mucibince on lira para 
cezası ödemesine \'e yedi gUn mUd· 
detle <IUkkllnınııı kapatılmasına ve 
hUkUm katllcştığlnde Ucretl &uçluya 
alt olmak Uzere karar huUisa.sının 

Vatan gazetesinde neşredilmesine 

1/9/942 tarihinde karar verildi. 

cıs•2) 

ZA Yl -- 2573 pla.ka numaralı tak
si otomobilimin 84• No. ıu benzin 
karnemi kay~ttım. Yeni.sini alaca
ğımdan eskisinin hllkmU olmadığını 
ilan eylerım. 

HUsa.mettın 

ZA YI - Beyoğlu merl<ez nU!us 
nıemurlu~ndan 1936 senesinde aldı· 
ğım hüviyet cüzdanımla, 6. cı şube· 
den aldığ'ım 214 No. Ju 'o!ôr ehliyet· 
namemt, sıhhi muayene cllzdanımı ve 
3724 No. lu kamyon karnesini ve 
Tophane maliye şubesinden aldığım 

kazanç makbuzu, ekmek karnemi 
kaybettim. Yenilerini çıkaracagım. 
dan eskilerinin hlll<mU yoktur. 

Beyoğlu ZUmbUl S".lknk Holştayn 

han No. 24 iç 9 (1306) doğ. Ivan of. 
Markot. 

ZAYI - Arnavutköy ntlfus me
murluğundan aldığım ntlfus tezkere
mi zayi ettim. Y-enlslnı alacağımdan 
eskısınin hUkmU kalmamıştır. 

Amavutköy Uves sokak 36 No. da 

Nebiye Aydos. 

ZAl"I 

Tıp fa.ktllteslnden aldığım 3062 

numaralı hUv!yet cUzda.nnnı zayt et
tım. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hUkmll yoktur. 

HüdaJ Barlas 

Abone Ocr•ti 
T ürkiye dahillnde: 

Senelik 
1400 

6 aylık 
'750 

1 aylık 
tM 

Hariç memleketleT'Oe: 

Aylık 

150&. 

da eve kadının annesi gelerek er- merkezlere müracaat ederek aşı 0 • 

keğln bülün neşesini bozuyor: so· labUeceklerdlr. 

12.30 Program ve saat ayarı, 
12.33 Karı.şık ProSTam (Pi.) 
12.45 Ajans haberleri, 13.00 Peş
rev, şarkı ve tUrkWer. 

calctır. 
Tokalo n pudrasının 

ç ok fazla ratbet bulan 

P ariste ~nelik 6 ayıı. 
1'10 

Saylık 

8081L 
Avlık 

yoktur. 

luğu dışarıda alıın koca eski ah· 
haplarından bir kıza raslıyor; bir· 
birine hiç ihanet etmemiş olan bu 
iki sevdalı bugünden itibaren bir 
uyuşmazlığa dUşi}yorlar; kocasının 

Genç tir kad:n·n ölümü 
şUpha uyand ırüı 

kendisini aldatUğını sanan genç &yctlunda Kalyoncuklilluğun
zevee, ona bir oyun oynamak mak dn Tirşe soka~ında 4 numaralı ev· 
sadıle bir delikanlıya kur yapıyor; de mlsa~ir oturan Semiha adında 1 
cihan ok pmpıyonu olan bu genç. genç bir kadın C\'Velki gUn ı:nsızın 
ıe kocasını kıskandırıyor ve .on· h&s!Jİ'anarak Hnscki hastaha.r.~sl· 1 
dan ayrılmak istiyor; çok sevdiği ne kaldırılmış ve orada ölmüştür. , 
karısından asla boşanmak isteme· Adliye tabibi KfımU ünsalan bu 
yen koc·:ı, avukatından noe suretle ölümü ştiphell gorerek cesedin 
bu b~nına yolundı.rı ayrılabUece· 1 morga kaldırılmasını ıstcmlştir. 

8 yeni 2700 

AKSAM 
rengi vardır. 

18.00 Program ve saat. ayarı, 
tS.03 Radyo salon O"kestrası, 
18.45 Fasıl heyeti, 1!>.30 Sııat B O R S A 
ayarı ve ajans hııbcrlerl, 19.t5 1 Sterlin 5 24 
Oda mUzlğl. 20.15 Radyo Gazete- 100 Dolar 132:-

sl, 20.t5 :Mllzlk, 21•0° Konuşma, 100 İsviçre frangı 30,3255 
21.15 MUzlk (Pi.) 2ı.3o Konuş- 100 Pczeta 12,9375 
ma, 2145 K!Aslk TUrk :nUzlğl, 100 İ k 31 13"'-. svcç ronu , ~., 

22.30 Saat ayan ve njans haber- ı ' ESHAM fe TAHVİLAT 
lcrl, 22.45 Yarınki program \'e t;o 7 941 Demlryr.lu I 19,-

kapanış. ı % 7 Biri.ne! tertip MıIU Mü· 
dafaa istikrazı 19,-

--- ----
Gazeteye cönderilen evrak denı 

edilsin edllmee!Jı iade olunmaz. Zt
yaaıdan mes'uliyet kabul edilmez. 

h iaabu.I BeledJ~·noıı Şehir Tiyatrosu 

1 
S.ııat 20,30 da 

Komedi Kısmı 
ASRD.EŞl'~ BABA 
Yazan: !:iplro Melas 

Türkçesi • Ha.co:tul~ 

Her 1:8.rfam be. saat H de çocuk piyesi 
cumartesi ve pazar günleri 

1~130 da Matine 

ı • it · IHO:: --
Demir Toprak Anonim Şi rketi 

idare Meclisinden: 
Şlrkettmız:ta (388.000) lira eM!I semıayeslnln tah!IU edilmi~ boJurıa~ 

'7o 2S miktarının % 50 mlktann a lbla~ tdare medlsimlzce ko.rarıaştırı • 
mı' oldutunıl:ı.n "irketiıuiı: hi~!WldarJannua iştirak t~ahlıUtnamelerıne 
gore sahip eldukl~rı h i!!..,elerin itibari kıymetlerinin henüz Wısll ediJl'lle· 
mt, olan naiktan ndan '7o 25 ne t~katıiıl eden bedeUerml de t.1.19.tS tarih· 

11 pa:ıartesl günü htanbul'da, Ba.hçekapıda, Ta.,han s. ilıwü ksttaJd 1;.i\ln 

~irket ı\lerkeılne tediye etmeleri rica ve Şirket e as muka\t>ıenamesııtln 
18. et maild~ mudblnce tayin ~ilen .,bu tarihten t;Onra yapı.Iacak tedi· 
yeter 1çin bir guna ihtara lüzum kalmak!lır.ın tazımülifa ekloğu r;ftndet! 
ıtiharf'n Şirket lehine olıırak % 7 raı~ yürütüleceği esas mıal(a\elenin 
17. ncl madı1e"ı ıeregınce ilan olwıur. 

İzmi t Den:z Satinalma Komisyonundan: 

Yol tamir ettirilecek 
ı - Keı:ır bedeli :;;126 ııra 62 ıı:unıştan ıbarct olup gösteı-ııecck tıiY 

mahalde yapılacak 680 nıetr<!lik yol tamırl lştııin pazarlığı 7.12.942 pa· 
zartesı gUnti saıı.t 15 de lzmıtte tersane kapısındaki komisyon bin8b'tnci& 
yapılacaktır. 

2 - Bu işe alt şartname. keşıf \'C tohl111 flat cetveli komJsyond• 
görülebili:. Katı temınatı U!69 liradır. 

3 - Pazarlı~& gtrebılt:ee;-Jerln emnıyet vesikalarını, bu miktar ve 
t ,•e· bu gıbl işleri yaptıklarına dair fen heyetlerinden alacakları ehl!ye te 

sıkalarıııı ve yukarıda yazılı temlnatlar!le birlikte belli gUn ve saat 
cksıltmcye ıştira.k etmek Uzere komısyon ba.ş.kanlığına vermeleri. 

(J848) 

M. M. V. lstanbul 2. No. lu Satınalma 

Komisyonundan: 
Tahmın bedelı 17,558 lira ıo ıcuıuş olan muhtelıt ebatta canı pa· 

zarlıKlıt satın alınacaktır. lhalest 2.12.94.2 çarşamba g!intl saat ıt de 
saııpazarında M. M. V. lstanbul 2 No. ıı satın alma komısyonunöa ya· 
pılacaktır. Katt temırıatı 26:::~ ııra 72 kuruştur. TaUplerin bclU vakitte 
komısyona gt:lmelı::rı. (180P - 17811) 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
&ilosu Tahmini Fi. Teminata 

Lira Kr. KuruJ 

Takım çeliği 2:1:35 m/m 117~ 600 1057 :;o 
Takım çeliği 80:100 m/m 128S 600 1159 20 c· 

l - Yukarda cins, miktar ve tahmlnl flyatlnrı yazılı iki kalem nıatıde 
mc ayrı şartnamede olarak pazarlıklan 4.12.942 cuma günU saat 15 
lzmltle tersane kapısındaki komisyonda yapılacaktır. JıO" 

2 - Bir partide teslim olunacak malzemenin evsaf ve şartnamesi 
misyonda görUlebilir. l)e 

3 - Taliplerin llgili ticaret vesikalarını, yukarda yazılı teıninauar 
birlikte belli gUn ve saatte komisyona vermeleri. (1847) 

---------------------------------·------------------
M. M. V. Ist. 2 No. lu Satınalma 

Komisyonundan : 
Tahmin bedeıt 12,646 Jlra 83 Jrnruş olan muhtelit ebatta cam par;~;. 

tı~a satın alınacaktır. KaU teminatı 1397 lira 04 kuruştur. ınaıesı ~·. 
ı., ?"0· 

9-12 çarşamba gUnU saat 13,30 da Salıpazıı.nnda M. Y ... V. lstanbu " ı.s· 
lı satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte JcoJll 
yona gelmeleri. (305 • 1788) t ı 

Türkiye Cümhuriyeti 

Ziraat Bankası 
IC.urulu., ta.rilıi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tllrk Ura.'11 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai ve ticar1 her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28,000 lira ikranıiye veriyor 

-

ıı;da 
ZL~.a.~ Bar_':&mzıd.a .k\!l'r!>&rall ve ıtıl.~tıız ta..,rruf hesapla/ 

cın az 50 lirası bulunanlara senede ( de!a ı;ekilecelt l:ur'a ile ~-
daki pl8.na göre Utramiye dağıtı:iııı.caktır. ... 

4 adet J,000 liralık 4,000 Ura Jto adet 6U Ura.tık 5,000 ur• 
' • 600 lt 2,000 • 
' • 2.w » 1,000 » 

ı:o • . 
•o » 109 » ~OOlt > 160 » 20 » S,200 » 

DilGtAT: Heııanlarındaltl pvalar bir s<!:ıe lç1ndu 50 11.!'ada.rı AŞi\' 
• ··tlt· 

tı dllşmll'enlere ikramiy~ çıktığı takdirde % :!O fazla.sile verl'eCC"' 
Kuralar sen.ede 4. deta, 11 mart, ıı nazı::-an. 11 ey!fil 

~~ ............ ı1ı111s1irin .. cClkA .. n11.!ll1' 1d1amıilçe•~ı~•ı~1:1:hM·~.·r1•111111i:!lllli~ .. ~~~ 
----~ 

8alılbl ve Neşriyat MüdUrü: Ahnı6t Emin ı·.ıv .·. ıA."'I 
,\ ·a tu K99riyat Türk Lt d. şu. \'atan ?ıt:.ttıaa... 


