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Vurguncu ve ı 
temyiz ara_.ı 

-~~~-~~~~~-

Bütün ihtilaflar, ceza kanununun 
69uncu maddesinin tatbikine ka
rar verilmek suretiyle halledildi. 
Ankara, 23 (Vatan) - Temytzı

?tiahkemMI tevhıdl içtihat umumi he- .~.""'.-.-
Yett, mıllt korunma kanununa mu
halıt hareket edenler hakkında Türk 
ce-zs. kanununun 69 uncu maddesine 
tOre ceza tayini ıazım geıdığine ka
rar vermiftlr Bu karara. temyız il
-Uncu dairestnln ceza kanununun 69 
Utıcu, temyiz ikınci daire.sinin i!ie 80 
lhcı maddesine göre ceza tayın edil
'rıesi !Azım gelditt hakkında çıkan ih-ı 
tııa.r sebebiyet vermıştlr. 
T~vhldi içtihat heyeti kararının 1 

.l'lucıp sebeplerine göre, milli korun-\ 
(Oe\:anu Sa. S. sa. 'J de // 

r= • 
Çôrçil 

ve 
Smuts 

j Londra Bü.) ük Eh;lınlz Bay Rauf Or bay B. Çörçllle a'keri bir tettt,te .•• 

Dover sahilleri-Jj- • 
~ ni teftiş ettiler Şark cephesınde 
t11

_
11 !:"~~:.ra~:.~~~Q· Alman hücumları yavaş~adı 

!\ud!ls, 23 (Radyo • 22,l~) - In-
gt 111•re Ba.şvekıtı Bay Çörçll, refak&
tnd 

1 .e Mareşal Smuts olduğu halde 
tıgııterenin Dover sahillerini teftiş 

:ltnlşierd!r, Teftişte TUrkiyenin Lon
' '• BUyUk Elçisi Rauf Orbay, Maliye 
t::liıtı Kings:y Vood, Blrle~ik Ame
tı anın Maliye Nazırı J\.lorganthan ve 
b ~ Ruzveltln mümessili Harrimann 
ltır bulunmuştur. 

ingiliz 
uç~kları 

ltalyaya hücum 
ettiler 

Ceıaowa llmaaıaa ve lleall 
laıtııe taarnaz edildi 

~ l..ondra, 23 (A.A.) - Hav& Ne-
ret•nln tebliği: 

~ tıun gece bomba tayyarelerin. 
ıtı~n tnUrekkep mühim bir teşkili. 
<~ ı Cenova. limanına ve deniz 
''8ü d ne taarruz etmiştir. Hava, he-
a;r üzerinde iyi idi ve berrak bir 
b 1 1>ğında hedeflere birçok ağır 
~~ltıbalar atılmıştır. Pek büyük 
ti n~ınıar görülmüştür. Tayyarcle. 
~2.in hepsi dönmüştür. 

1,k ndra, 23 (A.A.) - isleri Birle 
ku ltrallıkta bulunan ln;lllz hava 
tito;vetlerlne mensup uçaklar, son 
<la i olarak bu senenin 12 nisanın
a.~ taıyaya taarruz etmişlerdir. Bu 

•n . ! ıa0 ' ı•maıı talyada Torlno, MI. 

~a~ v.e. Cenovadaki hedeflere ulaş 
~10o 1t 1n Alp dağları üstünden 
"'•< kilometrellk bir mesafe aş. 
~mektır. 

Almanlar, üç kesimde üç ayda 
250,000 kayıp verdiler 

Moskova, 23 (A.A.) - Kızılor-ı----
du Stallr gradm lkl tarafındaki Al- · 
m~n hatlarında gedikler açmıştır., 
Dtı:er .taraftan Slalingrad içindeki 
Alman taarruzları daha zayıflamJ 
ğ~ başlamııı ve püskürtülmüştür. 
Tımoçenkonun gönderdiğl yardtm 
ordusu gittikçe şehre doğru ilerle_! 
mekte ve devamlı olarak tc.prak 
kazançları elde eder gibi görün
mekt'€dir. 1 

Cepheden gelen telgraflar şimdi 

1 
~olsa ve ~a.fkasya cephelerinde 
.ttış mev:;tmının ağırlığını göster
meğe başladığını bildiriyor. Bura_ 
tarda kar veya yağmur yağmakta
dır. Fırtınalar devam etmekh:dır. 
Hareketler sekteye uğramıştır. 
Mozdok çevresinin dağlık bölgele
rinde derin karlar arasında çarpı_ 
şan Rus müfrezeleri bir kayaklı 
Almdn pıyade müfrezesini Ru ~ 
mt"vzil-erlne sokulmaktan menet
mişler ve püskürtmüşlerdir. 

Ukraynadan alınan telgraflar bu 
bölgede kış mevsiminin daha şim
diden gölleri ve nehirleri dondur_ 
du~unu bildirmektedir. 

Alman kayıpları 

Londra, 23 (A.A.) - Sovyet Is. 
tihb&rat bürosunun verdiği rakam
lara göre, ağustosun 25 inden bt. 
rinciteşrir,in 19 una kadar Alman_ 
lar stalingradda 150,000 kişi ve 
2200 tank kaybetmişlerdir. Moz. 
dok kestmınde ise bu kayıp 39,000 
v Novorosisk kesiminde de 45,000 
dir. 

(Devamı Sa. S. SU. 4 de) 1111 

C\ovyctıer Blrliğt. Reisi B. Kalln.in 

Kalinin 
diyor ki: 
Bütün kaynak
larımızı sefer

ber ettik 

Arjanlinden buğday 
t:iltila Sfailugrat mil· 
dalll~ıiue bir ıtlkraa 

borcamaz var 

.,... .. ...... ,.._"'_...,. 

Bir Türk 
bahriye 
heyeii 
Filistin de 

bulunuyor 
•Jet, Bafladakl deniz f 1 

illlerlal gezecek t 
Kudüs. 23 (Radyo • 22,151 - Ami

ral Cevadın reisliğinde ve içinde yük
sek rOtbelf k\Jrmay subaylar bulu· 
nan bir Türk bahriye heyeti FıHstlne 
gelmiştir. Heyet Haytadaki lngiliz 
deniz Uslcrlni gezecek ve lngillz do
nanmasının misalirl oiarak beş giln 
burada kalacaktır. 

Mareşal 
Peten 

11 lmo!ıyaya görderile
c ek c me '.eyi te~vik 

etmi}·or 

Lawal barptea ıonra cldd 
lılr ıo~g111a çekilecek 

Nevyork. 23 (f.,.A.) - Hususi 
bazı eşhastan alınan haberlere gö
re Mare~l Pctcn. teknisyen ame
leyi Almanyaya gitmeğe teşvik içni 
radyo ile kendilerine hitap etmek. 
ten ımtina etmiştir. Lavat hükilmc_ 
tinin fabrikalarda ameleye bu va
dide hitap etmek isteyen mümrs. 

stlleri kapıdışarı edilmişlerdir. 

tıEsir1erin mübadelesi. üç ame

leye kar ı bir l'ransız- har2 t!'lirl 
mübadele <di1cçek-.. İşte ~farc:a.. 

lin okumaktan imtina etmiş oL 

du(!u nutuk bu nutuktur. 

Moskova, 23 ( A.A.) - Sovyet 

radyosu, harp bittikten sonra M. 

Laval'in müttefikler tarafından ku. 

rulacak mahkemede ciddi surette 

muhakeme cdlleceğini söylemekte_ 
dlr. 

Hazır e:biseciler 
Kendi namlarına bir 

uçak ole c ~klor 

1 
Hazır elbiseciler namına sekiz ki· 

filik bir heyet Hava Kurumuna. mU
racaıı tıa aralarında teşkil ettikleri 
Jı'omit&Jarı vasıtasile kendi namlarını 
t~ıyan bir tayyare alınması için te
berrude bulunmayı taahhüt etmişler 
ve derhal faaliyete geçmişlerdir. 

Millt havacılığın inkişafına karşı 

gösterilen bu yakın ve kıymetli alA.· 
kadan dolayı Hava Kurumu bu aziz 
vatandaşlara şükranlarını arzetmek
tedir. 

0ro·; 
~ti .... 

t'o ... · ..... 

... -. 

SAHRA 

l 
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Yukardaki ha?'lla Alrlkada. mütteflk hava, den.iz , .e kara n1üdalaa hatlarını gösterll·or. Bu hwnısta ukert 
muharrlrlmJz.ln bir yazısını lklnc1 sayfamız da b11la<•a.ksınız 

Holivutta Türkiye 1 Ja~onıara göre 

Gazet:ci arkadaşlarımız ilanlar Eskı lran Şahı 
üzerinde tashihler yaptılar. 

D. N. B. Ajansı Hüseyin Cahit Yalçının 
Londradaki bazı sözlerini tamamiyle 

asılsız ve esassız buluyor 

Bay llüseyln Caltlt Yalçın 

Hollywood, 23 (A.A.) - T ürk 
gazeteciler heyeti, sinema memle. 
keti olan Holly\vood'u ziyaret et. 
mlş ve harp filmleri allnırken ha... 
zır bulunmuştur. Bu f!Imlerde a. 
levli bir neft tabakasile örtülü de
r.ize dalan denizaltı gemileri ile 
Alaska'nın karla örtillil dağları gö. 
züküyordu. Ayni zamanda Libya 
tüllerine benzeyen cılız otlarla ve 
kumla örtülü b ir hektar genişli. 

jinde arazi üzerlr:de çevrilml~ 

harp sahneleri d(' vardı. 

Gazetecileri karşılayan Betti 
Grable onlarla beraber resim çek
tirmiştir. 

Verner Bross stüdyosunda ga
zeteciler Türkiyeyi tanzir eden bir 
sokakta gezmişler \"'e ilflnleır üze. 

(Devamı Sa. s. SU. S de) «=• 

Napolyoıı'un 
men fasında 
hapsedilmiş 

İrond::ı iaşe vazıyeli 
geçen seneye 

nazaran çok bozuk 
Ankara, 23 (Radyo Gazetesl)

Japonlara göre İngilizler eski İran 
Şahını vaktlle Napolyonuo hap.ôe
dildiğt Sair: t Helene adasına :ö. 
türmüşlerdir. Japonlar, İngilizlerin 
bunu bir ihtiyat tedbiri olarak yap 
trklarıoı iddia ediyorlar. 

İran radyosu da Hindistan hü. 
kümetlnin İrana 200 bin ton buğ
day vermeği kabul ettiğini bildir
moştlr. 

Bildirildiğine göre !randa iaşe 
durumu geçen seneye nazaran da
ha fenadır. 

Hint denizinde -r Vilayetin tebliği 
Kuvvetli bir İngiliz 

filosu faaliyette 

Mütekait, eytam, eramil ve suba~ 
aileleri nasıl hareket edecek! ~ r 

htanbul Vililyetlnden tebliğ olunmu,tur: 
1 - l\IUtekalt, eytan1, eraınu \'e subay allelerlle ha.rlçte bulunarı \'e 

lstanbulda lkanıet eden subay ,.e memur ailelerine alt ekmek karne· 
lerl kaza kaymaka.mlarına gönderllını,ur. 2t.I0.9·l2 <'UınartP;;f ,rUnü ıa
at 9 dan itibaren ay sonuna kadar te\·zle ba,ıanae:aktır. 

AJAkada.rlar e \'\•el<'e lliin edlldlğl \·eçlılle ta!id!k edJhn~ beya.nna-

A f ala rınd a lllust ri us tayyare meler! '° bu ııeı·annamelerde ynzılı olanların nU!u• eüzdanlarlle ikamet-

i 
gü.hlartnın buluııdukJarı Ja~e bürolarına ınüracaatla karnelerini ala-

gem i Sİ de bulunuyor -=~=~ır. ısonu s., s. sü: s de)•=• 

Londra, 23 (A.A.) - Reuter a. 
jansının muhabiri, Slr Jamcn Su. 
mervtlle'in kumandası altında kuv 

vetli bir İngiliz filosunun halel\ 

Hint denizinde ve Afrika sahili a_ 

Moskova. 23 (A.A.) - Sovyet genç 
liğine hıtaben neşrettiği bir mesajda, 
Sovyctıer Birliği Rel~i J.tUsyU kah· Bir tüccar, bu hususta gerek Arjan

tinden VC gerek belediyemizden muhakkaktır, fakat Alman kayıpları 
buğday ithali için muvafakat aldı bizimkilerden büyüktür. Bizim teknl-

nin bilhassa şöyle demiştir: çığında hareket yapmakla oJduğu-

c- BUyUk kayıp}ara uğl'adığın1ız nu bildiriyor. Bu filoya dahil zırh_ 

t'llıJ~('hrtn ununu beledlyelcrln temin etmeleri hususundaki kararın ve- ğ'imiz Alman tekr.iğinden geri dcğıl
)·, .~l o teııı,1ı glinlerıle. Vali ve Belediye Relllilt, bütün tüccarlardan dir. BillUn kaynaklarımızı seferber 

111 ~dnn l"teını.,u. Bu aracta Nuri Baban namındaki bir :ıı..t Arjantlne bir etmiş bulunuyoruz. 
•orı, ta b butd ' \~rmlş ~e kendl~lne gelen re\·ap 15 in ton un \'e SO bin ton Subaylarımız bu harpte çok şeyler 

ıçllo1:l' ohnak uLere slparl1ln kabul edildiği blldlrlln1l"tlr. Buğdayın ı öğrenn1lşlet·~ir. Bizim cephemiz ka-
01~ 4,5 kuruştur. 20 kuru' ta nakliye ücreti olatak 21,5 kuruşa ına.l dar geniş btr cephede fena ve k~ıbili-

•ktır, Bu un ,., butdaylar Ofis tarafından milbayaa edilecekti r. yetsiz subaylar bulunması tabiidir. _..., _______________________ J ı (Sonu Sa: S, Sil: 4 de) «=• 

hlar, 30,600 tonluk Wairspltt zırh. 

!ısı ile her lkisı de 29,J 50 tonluk 
Sowcrcign ve Resolutıon zırhl~Jarı 

ve 23,000 tonluk n1odcrn bir t!ty
yarc gemisi olan İllustrius'dur. Bu 
filcı~un diğer harp geınilerinin sa. 
yısı henüz malüm olmamakla be
raber bu nevi büyük harp gemile
rine kruvazörlerin, muhripl::rin ve 
yardımcı gemiJerin ref.ıkat etme. 
leri usuldendir. JngilJzlerlu Hlnl deol;elnde faallJetle bulunılugu oın1irlh."ı ı:iu .. :•·ıı >.: • ı.»,. ·~ .l(Nı1l.s1 
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MDttefiklerin 

Afrika kıtasında 
harp hazırlıkları 

Yazan : İbsan Boran 

S lrleşlk Amerikanın Alrlka. ı şı~~li A{rik.a sahDlerinc doğru 
nın batı sahlllndc zenci cüm yürumelcrl \ e m ihver ordusunu 

1 1 
yandan te hdit etmeleri ihtimal : 

hurlyetl arazls L beryaya asker .. t 1 ti B "' '" k - 11 b .. 
1 bli şgos erm ş r . uyu ço er. u. 

scvketmcsl, Alman, talyan ve hat. k k. k tl 1 . k 11 1 . . yu nra uvve er nın u anı -
td Vışl Fransnsı matbuatında şıd- lb it .. 't d - 11d · Fa 

masına e e e musaı cg ır. -
detll tenkitlerle ve endişe ile kar_ k t h k tLe 1 1 · b bir 
ılandı . a ava uvve r çın u 

ş 
1 

m<"ınl teşkil etmez. 
Fakat bu, 1:1 rleşlk Amerikanı_n Şimdi ortad türlü türlü şayia. 

daha harbe çırmcsllc başlamış bır 1 h b 
1 

a 1 ar ve a er er do aşıyor: 
harp hazırlığının devam eden as- 1 · ba.şku 
kerl b ir . hAdlseslndcn ibarettir. 1) Fransız kuvvet erı -

mandam Amıra.I Darlan Dakar'a 
Bunu izah etmek lsterız: gitm iş ve bu üssün müdafaa edll-

Blrleşık Amerika, daha harbe . 1 1 M ı Peten'ln mesajı 
1 d O t k h al mesı ç n areşa -s rme en once r aşar a arp m d da okumuc:· 

k . 1 Af 'k nı Oakar ra yosun v• 
zemesl gönderme ıç n rı ·anın 1 

2 in llı4%. ordusu, Tunusa kadar 
stratejik dcğerlnı anlamıştı. 1~41 ilerl~e~ ve bundan sonra İtalya. 
nisanından itibaren malz~me yuk- ı münferit sulha mecbur etmek 
lu Amerikan gemileri. Kızıldenıze ~aksadtlc buyük bir taarruza gL 
glrmeyıc başladılar. Erıtrede fab. 

1 
k 

1 
., 

rşece ms . . 
rıkalar ve depolar kuruldu. Fakat :n Buyük v-e motörlü bir Ame. 
ayni senenin ağustos ayında, CPan .k dusu Çad .,-10 · 1· d 

rı an or . ,.,o ştma ın e 
Amerlcan Afrways) yani Pan A- :v1tsırdakl Rommel ordusunun van 
mcrlkan hava mucssesesl Afrika- ~e gerisı rc taarruz etmek ü;ere 
da yeni bir hava yolu açtı. Bu yol, hııı.ırlanmış" 
zenci cümhurlyeti arazlsi L lberya. 4 > Pa rls matbuatı. Fransız Af. 
da Monrovla 'dan başlayor. Bura. rika müstcmlekelerınin Alman 
dan Nlgerıa sahilinde Lagos'a at- kuvvetleri tarafından müdafaa edil 
la3' or; oradan Fransız Hattrüstnva rneslni ıstıyorlarmış? 
Afrlkasında ve Cad göliınün he. Bütün bu haberlerin ne derece-
ınen cenubunda bulunan Fort La. 

ye kadar doğru olduğunu bileme. 
ıny'ye geliyor. Bundan sonra Su- yız Fakat. yukarıda da söylediği
dan arazisinde El Fasher ve ora_ 

mlz gibi müttefıkloerln bütün $1-
dan da Mısır arazisinde Omdur. 
man üzerinden Kahireye u.zanıyor. 

Mı"ır cephesi. c ı;:önderllen Amcri. 
kan nakliye ve bomba ucak•arı bu 
yolu kullanmaktadırlar. Agır mal_ 
zeme, kamyonlarla sevkedllmektc
dir; bu arada gl!'ffii kafileleri de 
Kızıldcnlz sahlhnde bulunan Ma
sua ve Port _ Sudan yollarını ta. 
kip etmektedirler. 

fngillz.lerle harple beraber batı 
Afrika sahlllerinde bulunan Bat-

mali Afrikaya müessir olacak ha. 
va ve kara harckeUerinde bulun
maları mümkuhdur. 

Geçen seneki çöl rnuha~beleri 

cs r:asında. kücük hür Fransız kuv
Vf'tlr.rlnln cenubi Ltbyada bazı 

muvaffaklyetll akınlar yaptıkları 

malumdur. gger bunlar motörlU 
kıtalarla ve bol hava kuvvetlertle 
takviye cd ıl cek lllursa. mihver 
ordusunun yan ve gerisi tehlıkeye 
dusebllir. 

hurst. Freetown, Lagos gibi üsleri Öyle gorünüyor kl. kryamet ön. 
takviye ettiler. Fransız Hattıustü- ce Oakıır'ın başında kopacaktır. 

Kömür tevziatı 
• • • 
ıçın yenı 

tedbirler 

fV:ütekoitlere ayı n 15 

inde kömür dağıtıloco: . 
Dün, Ereğlidcn şehrimize Sa. 

karya vapuru ile 2870 ton kek 
kömurü gelmiştir. Bır iki güne ka
dar lımanımııa gelecek olan Suat 
vapuru ile de 2000 ton kok kö. 
mürü getirilccı:>ktlr. 

Kömür Satış ve Tevzi Müe~sesc
s i müdürlüğü gelen kömürleri za. 
manında ihtiyaç sahiplerinin eline 
verebilmek için şimdiden icap eden 
tedbırleri almış bulunmaktadır. 

15 gündenberl memurlara yapıL 
makta olan kömür tevziatı hakkın. 
da. aHikadıır bir zat kendlslle go. 
ruşen bir arkadaşımıza aşağıdak i 
izahatı vermlştır: 

•- Bıllndığı veçhlle kömür sa. 
tışını intizamla yapabilmek için 
depolarımızda mevcut kömürleri 
evvela memurlara bırer ton üze
rinden tevzı cdıyoruz. Mühim bır 
yeküna baliğ olan şehrimiz me. 
murlarının kışlık kômür ıstihkıtk
ları hemen hemen verilmiş bulun. 
maktadır. l !5 lkınclteşrinden sonra 
mütekaitlere kömtir tevzi etmeğe 
başlayacağız. :rn eyl(ıl akşamına 
kadar cloldurulup müesscsemıze 

te!llim edilen beyanname adedi 
18,450 bin! geçmekte idi. Size mem 
nunlyetle söyliycbıllrım ki bu be
yannamelerin külliyetli bir kısmı. 
nı elden çıkarmış ve- sahiplerine 
kömürlerini teslim etmiş bulun. 
maktayız. 

Oığer taraftıın ileride de yapa. 
cağımız kömür satışlarında. halka 
kolaylık olmak üzere Unkapantn. 
da yeni bir kömür deposu ınsa et. 
tlriyoruz. Aybaşından ltJbarcn bu 
dePo da faaJıyete geçecektir. Kd
mür ıstıhsaı mıntakıılarında ıhtlya. 
cı karşılilyacak kömür m(lvcuttur. 
Nakliye mese>lesl de halledilmiş-
tir .• 

Odun ve kömür toptan
cıl :ırı narhı ı kal dırı imav!l Afrikası ve Belçıka Kongosu, v" ı::alıl?" müttefikler. buraya Al

mfittefikler tararnıa gectil:tinden man vardımı yc.>tlşmeck>n once hl'
i nçillzler bu üslerden Orta Afrıka rekcte geccceklerdir Hundan bas. sını ıstediler 
cerilerln<' kadar muvıı"ıı.l;ı temin ka Orta Afrtkaya sevkedl~n Amc- Bir 
etmek imkanını buldular. Bunün kısım odun ve kömür top 

,.. r ·ka n kuvvet\erl kumandanlıJ!ınm ı -
hntı Afrika ile dol!u A frikn ara_ tancı arı. Belediyeye miirac.aat 

F r.a my'de karıırnfıh kurduı?u ve d rek k . ü h k 
:ıında lşkycn muvasala yolları mev "' e e om r nar ının &ldırıJ. 

hertürliJ hareketi buradıın sevk ve masını ıstemlslerd l r ',•~evzu ko··mu·· r cuttur. Mihver kaynakları bu yol. vı 
tciare f'decegı 5oylcnlyor. H.u•ıisa_ . narhı, !) kuruştu Halbukı. ·rrakya_ 

arın 5 tane olduğundan bahsedl_ 
yorlnr. Orta Afrfkad;ı görUlcn müttefık , da, Trakya Umumi Müfcttişınin 
Bunların en mühimi sudur: Batı hazırlııtı. ya lnız MLSıra ve Ortaşar- reıs ll~ınde rapılan bir toplantıda 

Afrlkadn Frrsız kolon!sı ola n ca. ku hnrp mal?emesı sevketmeye kömiırün cınıılne gore 10 _ 11 ku 
inhisa r ctmlvor Runıın lcinde Si. rus maliyet fiyatı takdir edllm 'ı:'.--meroun sahilinde Duala • Çad göh1 ~ mali Afrıkıtya doıtru h ;o reketc- geç tir. 

yanında F. Lamy _ Sudan arazis n. mek gibi ge!ecet:e aıt ~ 'r harp gay 
de Hıı rtum _ Kahire dcmlr yolu. Buna kilo basına 30 para da nak 

retı de \lnr ı a f nun en cenup noktası olan El o . ıye m sra 1 ılAve edilirse kömü 
ZamAr sıı vcra bu t.,r;ıf lehıode ·· hrl ı d -

~clda _ Hartum K ahir demlryo- run şe m z c 13 - 14 kurusa sa. 
calısıvor şeklindeki l:fd!.tların heP- ı ı ı ı · ı ı ludur. İkinci m üh im yol Afrika 1 mas azım ı:ı-e d ğı kendiliğinden 
111 boş. Ooi!rusu. zaman kendisin- d k 

batı s:ıhlllndc Pointe Noire'den bnş. mey ana cı ar 
den lstıfadp ı>tmcs inl bılen ıcln ça_ n il 1 f 

!ayıp Kongo vadisinde~ Nil nehrL ıJtp;er ara tan Çerkesköy. Ka_ 
]ışıyor ı lb 

-ıe ulaşan yoldur. Fakat bu ikinci ba •ca ı: 1 ıstasyo r. larda en asaitı 

\"Ol birincisinden daha uzundur. Bir ihfrrar. yeg" e leri 15 bin ton odun. kömür stoku YU-
Muttcflkler ln kullandık'ar1 ha. pılmıstır. Bun ların tstanbula kıs 

\'O, den z. kara yo1ları klicuk Af- taraf 1 nd-n dövül rek basmadan sevki lcln müstacelen 
·ika haritası i.ı ıerlnck gi.ısterllmls- öldür tlİ tlHtS va5to l'ihslsl ıstenmektedlr. 
t.r . İşte bu muvac; :ıla vaziyet i müt Ramazan bayrrımını K;nalradadakl Bu ' garı stan dan pamuk 
tcflklere ik i türlu lmkiın vermek. 
lcdlr: akı•abaJarı yan ında l;l'ÇİrnlPJtP J;:" idP.n ıpl '-gı ne1di 

1 M h 1 1 O t k 
altmış Yaşında tbrnhlm tir karıııı. I ~ 

) ısır cep c~ n ve r aşar ı . 
. rnı<ıatlrllktP lkf'r' akrııb R Jarılp kllv"a 1 811 lgıırıstan ı a yapılan ı;nn tir.arı an-

takvıye ~lmek : . \ a ı etmişler. ihtiyar Ihrah ım bu kavg';.,. ııışnıayn göm. Bulgarıstandan dün. 
2) Tekmil Şlmıılı ' frika~a k r. da gene; V«'*enlPrl tarafından dôvll- Tıl'a rP.t nfı!!I emrine ilk parti pamuk 

şıl havn ve kara harekctlerıne gL lerl'k Beşlktnııtııkı rvl n1> grlmlş ve ıplıgı gelm ışUr. 
r nv.:k. bir nılldclP t ııonra ISlnıU oıgPr taraftan ayrıca. yıne 'ficaret 

l\1 ıhvcr t 'l ra!, mutte Clklerln Af_ Dün Adlıye doktoru Kemal Hnsalan oflsıne Portek ıı hf,ikfımetlnden 20 
rıkadııkl huzırl • klorını önce kıi- c edi muayr.ne ederek ölUmü şüp- ton mantar H Amerika Bırıeşık dev. 
r:iım!:edl. Çilnku Mare al Rom- hr.ll g6rmllş V<' cesedin morı::-a kal· !etlerinden de ıo bin ta.ne bUyUk ba, 
m el'I SuV"Y!: kana ınn kadar uza. k ı ti ı d rı d 
naca.:; n . Kahlre vl alarak Mısırı 
lstıla edc bıleeeğlnl z ,,nettıler. Fe. 
kat hecıap yanlış çıktı. Artık milt
teflkk.rln cenubi Ltbyada da bir 
cephe açma!. rı. Oı-t a A frikadan 

mes'ek 

dırılmruıına a rar verm ş r 
1 

hay\·a n c sı gon crllmlştır. 

ıneymuncu kla kasa açarak para calacn. 
~ım . Sonrn da bu paraların kendi hak
kım olduğunu iddıa edccct iın . Bu hıç de 
fena bir usul dcgll. 
Keı·sten başını sallayarak· 
- Şaka etmenin sırası d ı! ı;lıl. Ben çok 

d cidi konuşuyorum. Bu parayı belki ga
rp bir surette elde ettim Size bu usul. 
suz gıbi görünüyor Fakat emın ulunuz 
ki bu para benim malımdır Eğer bu me. 
ele ız:ı alfıkndar edıyorsa anlatayım. 
Polıs hnflyesl müstehzi bir tavırla : 

•ATAN 

i l ı t 

1 DENiZCi GOZOYLE 1 
il 

Bagiinkii deniz 
stratejisi 

lr donanmanın tam ve mü

tenasip ohna.sı için adet 

tabidir. Bunlar ister lerse 
kabul ed er. 

harbi 

ve kuvvet bakımından elzem 0 _ Artık bundan sonra iki büyi.i k 
la:ı deniz unsurlarından tc~ekkü. .filonun çarpışma!'ını görnık pek 

pon fllosu r a , müttefikler filosu
nu ik iye ayırmak ve her parçayı 

ayrı ayr ı yokelmck ımkanını ka. 
7.Undtrdı. 

1 .. · d F ı ,. k olay olmıyacaktır. Deniz harbi u ıcap e er. enn n gı:.ır.çe ar- B ir harp gemisi , bir top 
tan gelişmeleri karşısı.ıdo siyasi muayyen vazifelere ayrı lmış de-

(platformundan) başka 
ve mali düşüncel erin ilham ettiğı niz müfrezelcrı arasındaki muscı. 
yanlışlıklara kapılarak ordu ve demelere ınhısar edcceklır. Bu bırşey değildir. Dunun harp kud-
dcnanmanın ihtiyaçlarını ihm al da açık sahalarda delil. belki dar reti ateşi nin ağırlığı. mesafesi ve 
ve tahdit caiz dereces i esas o. 
olamaz. Bunu ( Y ff Z fi N : ' 'rak ölçi.llür. 
ihmal eden her t , abaca olarak 
devıet bu lh- B Is a mett i a 'O L S E L dcnııebılir ki blr 

malin vereceği !------------------------------ topun tahrip 
l kudre \ ı l\alib. acı netice ere 

de kat lanmayı kabul etmiş de- sulardan. boğaz aralarından geç- resinin mıkabı ile mütenasıptlr. 
mektir. mek isteyen bır kafilenin hima- Bu noktadan miilalaa edild iği su-

Denız kuvvetinde aCır harp yesıne memur deniz kuvvetlerllc r . ti ~ ( 11 l pusluk iki top (15) 
gemılerı. bir donanmanın b elkc- bu kafıleyc taarruz etmek iste. pusluk bır tcpa karşı gelebllır. 
mığinı teşkıl eder. Diğer unsur. yen düşman gemilerı arasındaki Bu bakımdan iki cep krııvazö-
lar dıı ağır gemilerın etrafında çatışmadan ibaret olacaktır. rü İııglllzleri r. (Hcod) ıırhlıslle 
birleşir. Her yent silah hnrp vası. B u. btr zarurettır. Donanma- çarpışabilır . Tayyare sllAhının ın. 
talarında birçok yenilik lere sebep nın kıymet ve kudrctı bakımın. k ışa fı karşı!'rnda bir zırhlıyı b ir 
olur. Bazı tadilleri ıcap ettırlr. dan takibi lazım btr zarurettır. bcımha veya bir torpille yoket-
Bu tadlller, ya silahlar üzerınde Donanmayı tehlikeye k oymaktan mek lchl ıkesine maruz bırakmak 
mliessıı olur ve yahut h arp ka. uzak k almak içın yürün mesi icap la ;ıyn l ku\•vcti haiz olan ık i cep 
ideleri üzcrındc dcğişıkllkler ya_ eden bır yold ur. kruvazöninder b irini kaybetmek 

Par arasında büyük fark vardır 

D eniz tabiye ve stra teJis!nde 
Şimdiye k adar denızciliktc ha- Bunun dığer bir misalini de A-

yüksek sürat ve az topta t 

! ,t - 10 - Vt:ı 

Meydan dayağı 

M ısırda vurguncaltlk edeDlt.t9 

meydan dayağr çeldlec~ 
' l rsrr makamları, da~·ağın c.cnnt-t-
trn çıkma olduğunu libat eck<'ekl~ 
demektir. Do"ru"u da vurguncu de· 
nllen <-ehenneınliklere cennetten çık 
ma eeı.a. yakı~ır. 

Bizde de \"Urgunculara meydall 
dayatı ı;-ekilme kararı ver ilecek oı~s 
Belediye Rel<ılmiıe yerü bir ~ır 
pliinı yaptınp yenJ yeni meydanlar 
açtırnıak dü,P<·ek. Zira Tak!'lln\. Y,• 

ıninönü ,.e Bevazı t mevdanları bil 
l'IC muhakkak •ki klfl g~lmlyecektir. 
, 1 r 
l"tlm liı.kler ba'7lı ;\ a<'ak, bin• 8 

kahıırıla<·ak, merdivenler kurula· 
eak .. 

Bizi m meydanlann merdh·enll o· 
lu~u ınt-ydan dayakla~ı lc;ln çok tl; 
\trlşlldl r. Halkrmız bu merdlvenıtr 
stad tribünleri gibi k ullanarak da· 
yak faıııllarını rahat rahat ~
bllecek~r. 

Gazetelf'rde hM gün "° ııekUdtı 
meJdan daya~r ilanları gö~tıı: 

«Ma nifat ura üzerinde vargun<'ll• 
luk ~·apan falan ve n lllna ıı.:mınörıU 
ml'Jd•nında euı,er oıopa atılac.akhf· 
l\fera'llm saat onda ba,ııyaC1lktr1'· 
Seyirci izdihamına meydan verıırrıt.· 
mf'k llzere mPydanın merdivenleri 
numaralanmı,hr. Numaralı btJetlerl 
t H ·elden tf'darlk etmlyenler meyda· 
na kabul edilmezler.,, 

Yahut: 
«Pir in~· lhtlkArr yapan falana '!'9" 

rı n oıaat on dörtte Beyazıt meydıl· 
nında yUz elll !lopa tekllecektJr. sıı 
itiba rla 'laat on liç ile on ~ • r•· 
e.ında bu meyda nda. t ramva y ar 
ferleri tatil edilecektlr.ıt kım nazariye büyük gemi, büyük ınerlka sularında Fonspe ile n_ 

top nazarıyesidlr. Lord Fı~r'ln çok kruvaıörlerıa ehemmiyeti (:ll ız gemı lerı arasınd~ . cereya n 

1 
ilcrıye sürdi.ıfü ve on sene kadar hergün daha ziyade artmaktadır eden h arple ı:; ordük Uc küciik 
uğraşarak ta.tbıka muvaffak oL Bu husus bırır. cı dünya harbın. kruvazör bırlcstit:ı zaman, topla. 

Gazeteler me-ydan dayalı ııarı· 
!arından ti<·ari reklamla r aıaırıa:t o· 
lacakla r ve biz hangi meydana )(o• 
'.'acağımm şa,ıracağız. duğu bu nazarıye tngııtereye pek den sonra dikkat ıözıle gôrülıne- rın ı kulltınmak hususundaki mu. 

büyük bir donanma kazandırdı. dl. Bugünkü sartlar altında ise sait \'aziyetlcrinden ıstlfade ede. KÖR JtADI 
Fakir m!lletler bu procramı . bu b u ihtiyaç daha bar!z şekillerde rek c;IJiih ve diğer bakımlardıın 
yeni donanmayı kurmak tan k or. göze çarpmaktadır. üçür e de üstün olan Alman cep Karne yolsuzlu"'gu yapan 
kuyorlardı. Çüııkü böyle bir do- Büyük top. büyük gemi naıa. l:ruvazörünü mağlup ederek fi. • d 
nanma her devıi!un mali vaziye- rıyesi bir donanmanın kuvveunı ram ve ilticaya mecbur bıraktı.: bir me'r ur mahitum ed:I ı 
tını sars3bilirdı. gösterecek bir miyar ol ablllr. Fa. Eğer Alman kuvveti adet ltlba-

k t b. do Olin Il<lııcl ){illi Korunma maJll<t' zcngi:: i .:~ıltcrc hlc 'H dcv!c. a ı r nanmadan beklenilen ril(' ikı veya üç gemiden mürek. 
1 

~i.IJ'I 
tın elinde tı<:tunmıyan bi- doil&ll. diğer faydala rı bu ı;ınıftan cok kep olsaydı yekdiğ . rinl düsman meslnde Be"cdlye Iktısat mUdUrlü d3 

· ı 1 t 1 d ~ l ddl dl · · d · ı k d de savım mcmurlu,;.u yapt11t-ı sırtl ma ile birinci dünya harbine gir- gemı er n cm n e eceg ı a " - :ıte~ındcn hımaye e c-bı mek ıı . n 1> e· 
ret iııi hulabilirdi. lnıı ııtı. ~emilcrl knrıır çalan bir memur mahkQıl1 di. Amiral Cellko (Jutland) mu. lemez. Bugünün deniz kuvv~ tlc. 

harcbc<:lne girdiği zaman y irmi rinde başlıca rol kruvazörlerle 
attı at:ır harp gemisine kumanda dcstroyerlere düşüyor. B u ba_ 
ediyordu Bu donanın&, •ıdet ve: kımdan kuvvetli olan donanma. 
kuvvet itibarile bütiin diiny&n•!l dahu fazla randıman alıyor. Bıı 
gıpta cdece{ll bir kuvvP.tU. Y;:.ı:-. nslkardır. 
dımcı gemller, l<ruvilzörler, torpL İki dcniı harbinde de ~ bunu 
tolar. denizaltı ~tmllerl de ~ı.: gördük. Cava boğazı harbi ,.. de 
büyük donanmaya yakışacak tiu. lngiltel':: _ Amerika fılosu. .h. 
rumda idi. ponlara karşı kruvazör ve des. 

G eçen harbin her sah ada troyer bakımındRn fena vaziyette 
doğurduğu inkılap, deniz. idi Eski gcmllerden ve az des-

troyer f ılosunu n h imayesinde bu-
cıllk alem inde de kendin i göster- lunan tnglliz • Amerikan filosu 
mekten geri kalmadı, fakat de. sürat ve adet noktıı sından .Japon 
nizaltı gemilerinin. tayyareleriıı 

dcnanmasından asa.ı:ı vaziyette 
inkişafı karşısında denizcilik tıık- ·a· 

ı ı Sürat ve ad t çokluğu Ja. 
tık ve stratejisinde yapılması Hi- · 
zım gelen değ işiklikler. l{ıy ık oı .

1
----

duğu ehemmiyetle incelenmedi. 
D~nizaltı gemilerinin uyandırdığı ı 
endi~en in veni bir harpte geni IL 
yeceği ve btr milletin ,yaşaması 
üzerinde çok müessir olacağı lh. 
timalleri elenmedi. Süratli ~emi 

nazariyesi denizcilik inşaatında 
K en dil erine 

. 
Alman ~emisinın toplarının eı~ 

az: ku1lanabılccef:i sahalar ve isti
kametlerde taarruz eder ek AL 

d fl mlştlr. e· 
Rıthm l Kolas adını taıı ıyan bu rı1 . . .. 

mur ltarnelerlnl sayarken 11 adet 
ğıı işçi Jrnrncsını cebine ko;rnr1<eıı1 m;ın geınısinin bliltın toplarının dlS 
görtllmliş, ve görllldtiğünün keli 

kullnnmaı;ıııa ınüri oldular. 
de farkınn vararak bu karneleri ıır 

1t•· fa ugünün deniz harp!erınd . Juıdıışınır masası üstüne atarak 
&g kruvazörler le de '1troycr_ çaı·ken yakalanmıştır. 

Suç üstUndr tutlan bu memuru• 
le r in daha büyük ve tla ha ~iih lm Ustl\ rıu:mı ,.e cebinde 3 adet Jtıır· 
vazifeleri ,·ardır. tngllterenııı U- ş . h d dil>'e· 

ı ne daha bıılu:ıaraK ıııeş u en a 
zak~arkta faali~·etq•z kalması bu , . •d il . ·t · . 

r .1 . k " .. .k d 1 ye tesl ım c mı>; n. 
sını gemı erın alı mı tnr n o - 1 •• Ik . M ,1. K rnahl<e . . Dun ıneı ı ı orunma 
mamrısından ılerı gelmektedir. Bu . d d t · 1 bu 11tC . . mesın c a\·ası ne ıet' enen 
da b ırincl dünya hn :·bındcn son. 

6 
h 6 emurl'/et 

· . . . . · , mur :ıy apse ve ay m · 
rııki Ing:lız ~ ıyasctın ln, l ıı ı; .ıız fL . t 1 kü d'JnılRtır 

(Devamı : Sa. 4; Sü. 1 de) ten mahrumıyc e ma ı m e ı ~ 

~ sv .;. te ı 7 k myünet 
ge:di 

henzettiler 

Öğrendiğimize göre tsvcçtc 
cehriın l1c 7 kamvonet gelmlştıı·. 
• 1 u. 

Evvelce Almanyaya slp:ır S c it 

bütün hızı ile yol alıyordu. T ay_ ~& P.<"buri .. til(rt u<ıulüne kar,ı bir K EST,\:'\'E l' :\l'Ttll.:\f ,\~fALT 
yarelerin gôsterdlği inkişaf, bir U W ! bile ola rak bazı dUkkAneılar F:knıtldik unn rındtk \'e patate"I 

le n 3 bin ton kadar lnşcıat delTl 
de gümrüğe ı;clmış buluoınalttıı. 
dır. 

donanmaya harbi kabul edip et. karı'!tı rı lma'ı d ü';'ünUlü~·ormu,. Be- ;-- T A K V f M -ı 
memek hususunda tam bir kud- iki taranı etiket kullanıyorlar ' e nim .. " ı bl flk ı K t 11 ı 

Ü • t iketln 1 k t 1 ue n:..ç z r r m \·ar: e<ı a- 2 ı BlRİ".· ·ctTı··.-... RİN l flıi:? ret vereceğine ehemmiyet veril_ nı 'terlye ~ paha ı, on ro d _ ., 
memuruna ıla etiketin ucuz tarafını ne 1' karı-;_tır ılabilir. Çiinkü ke..,ta- C U_l\.IARTJ::Sl _., 

medi. "" gö!tlt•rlJ·orların ıt;. . n.enln tadı \I' doyuru' u eknıe_k_l.nklnc ,\y 10 _ Gt)N '?!l 7 _ J{n ı r 1 •
1 

1 
Bugün ağır gemil-erden mürek. k l 

As, k ohun hu dül(kan<•ılara ! Nlha- ,1 ;\a ın ' e u;ygundur. Bu dü-:uneem Rl.':\lİ ı :ıss - Biriııcıtc ı in _ 
kep bir filonun ayni ayarda bir ı ·· 
düşman filosilc karşılaşması, ya. ~·pt etiketleri de kendileri gibi dk! mu\·afık bulunursa ke..,tanedlerln de nicıu 1361 _ ŞF:YYAJ. ;İ ! 
ni ikinci bir İskajcrak harbı filo J ÜZllb ettile r ! biraz JÜZÜ cüler. VAKİT ZEVAL[ EZ'' \ 1 

d U 1 1 TEOBIR ALIVORl.AR Amerikalılarla A pal la bl GÜNE<::. i,2:! 1,0· ı kumandanlarının Uı> nce er ne nu ı rın r ...,. 41 
baı:Jıdır Okyanuslara açılmış .iki «Son Tclgrab kı' arifesinde mu- kı~mı hindiyi ve ba11 av ku,ların ı kea ı ÖGLE 12.58 6, , 

r 1 k 
1 

ıKı.''01. 1- 55 9.31İ 1 
d{iı;.man filosunun birbirlerinden harebenln daha 1:ok az a ızı,tığını ta neli pl-:l rirler. Bu U"Ul, pl.,lrilcn eti ·~ .,,, 
uzak kalmak ve yahut blrblrle. ~·azıyor. Bu kızıı:ıma ~oğuğa kar,,ı mu hamurlu \·eya ekmekli ım ı., gibi bir ,\ J<ŞAM 18. lG 3:.;.oO 1 
rlne ynklaşarıtk harb i kabul el- harlplcrln a lmak IUzumunu du) duk-. halr. getirir. YATSI 19,49 

1 
~ :~~ .1 

mek her iki filonun kararlarına 1 !arı bir tedbir ol!'la ıerektır. 1 TATf,fSERT ll\1SAK 5,42 ~ 

! (VKôS~~ ye bir banka sahıbi bunu yapsır,? Pender 
Hambourg'dakl bankacıların en meşhur_ 

)arından biridir. Ne d iye kendi kendini! 
böyle bir fenalık etı;in. 

- Kendine fenalık etmedı ki.. B ilA. 
k is! bar.kasını i!lfıstan kurtardı .. . Ma ru f 
bankacı Pcnder borsada oynayarak bu 
parayı kaybetti. Bu para müşterilerinin 
parası idi. Cebinden ödemesi IAzımdı. 

Bunu yapmamak ve ayni zamanda da 
bankasının :ıcrefin i kurta rmak için def
terlerdek i hesapları tahrif elli ve kaba-

Tori k 
• 1 

el öı k- nse· ve · • ııı· 

B ugünlr rdr c:ok bol torik çı 
ııtı' 

yor. Hem de pahalı ılegil· 8 
!)il 

dan ı .. tifade e tmek liızımdır. Bir 1..,,4 
ıııı•·' gelir k i kllo .. una hir ka~ yıiı .e· 

.ı;,·111 • 
l erst>n htılunmaz ! Tarif ı-det·C~~ .... ...,ı,.t 

la\ lr medl,.te bulunan muh telif 
lt;:;?j me,.lektr.n ~ahı .. ınr nrnlarında 1 

harın! ın~lrgln l'n ~ki oldııl;urıu mli
nak11~a cdlyorhı rdı. 

- Buy urunuz sızı d lr Jlyorum. ded i. 
Kcnten bu sözlerdeki ince alayı sez

mış tı Avni alaycı t avırla · 

~--·l'aıan: Wclnrr E. Hlntz -S- Çe \i ren : Reıı:an A. E. Yalman-_ _..,,. hati benim üzerime yükledi. 
k ildi' ;) apııı kllerlnizin bir ko. ıı• · 
koyar!!anır. arLu t'dildlğl Lıurı:ın ·rW 
zır bulur l 'C leı.zetle yer ,.c ~ pdı 

Hukukçu ııtılcl ı : - ~Upheslı. ~n e5-

kl mcıılrk R\ ukııtlıktır. llohll Kabili 
iildürdliğU Laman ilk hukuki hlidlse 
ortaya çıkmıştı. 

C'crra h ise: - Unutrnaıualıyız ki, 
\ilah llan11~ ı Ailemle yapışık olarak 
Jııra ttığı r.;ıman onları cerrahi bir 
anıell ye bl rhlrlcrlndı·n ayırdı Dedi. I 

Jllğer ta raftan mima r: - Jnaan 
) nnı1 t"nndan e\•,·eı Allah boıtlukta 

dlm~ n.\I yarattı hu ise mimarı bir ı, 
•lh e soze karıştı. 

Bunları bliyUk bir dikkatle dinil
en bir dl11lomat saklnane dedi ki: 
- ~'et hrplnlı.ln hakkı var, fakat 

kainatın kendklnc, boşluğa gruin<:e ı 
onu yaratan diplomatlardır. S Jl'..R('E 

- sız. tatlı uykunuzdan alıkoyma
mnk için k ısaca anlatacağım 

- Rica ederim Benim uykum yok 
Bütü n tn fcıJütı memnuniyetle dinlerim 

- Teşekkür ederim. F akat söze ba5. 
lamadan evvel size bir tek sual soraca. 
ğım. Duna müsaade eder misiniz? Bl?nlm 
niçin hapse girdiğimi biliyor musunuz? 

- Tabıi bıllyorum. Şimdi yapmış ol
duğunuzu daha evvelce aynen yapmıştı
ııız. Pendcr bankasında muhasebeci idi
niz değil mf? 

- Evet.. P ender bankasında muhase. 
becl idim. 

- G ünün birinde defterleri kontrol 
edince üç yüz bin frank açık oldu~unu 

far kettiler. Ayni bugünkü rakam ..• Bu 
parayı sizin çalmış olduğunuza hükme-

dildi. Dciterlcrde hcsup yanlı§lıklar 1 go. 
rüldü. Bundan siz mcs' ulsünüz. Üç sene 

hapse mahküm oldunuz. Bu üç senelik 

cezanız Yeni bitli. Hapisten çıkar çık. 

maz bu defa yine P ender bankası r.dan 

fakat bu sefer maymuncuk kullanarak 
ı.!ç yüz bin frank caldınız .. Mesele böyle 
c lmadı mı? 

- l\lükemmel malüınat almı5sınız. 
r'akat müsandc ediniz de ben de b iraz 
tnfsilfıt vereyim. Üç sene ev\'el banka 
defterlerinde eksik görlinen bu üı; yüz 

n frankı bende bulamadılar. 

- Şimdi de ylre arasalar bu üç yliz 
bın frankı da bulamayacaklarına eminım. 
H er halde saklamanın yolunu iyi biliyor_ 
sunuz. Zaten hırsızlığm en iptidai 5artı 

da bu değil mi? 

Kersten S•kln bir tavırla cevap ver
di: 

- Hakikat büsbütün başka! Üç ~ene 
evvel bu parayı bende bulamadılar. Çün
kü ben çalınamı~tun. 

- Ya .. demek ki kar.uni bir hata Yö. 
pılınış. Ve siz masum olduğunuz halde 
üç sene hapis cezası yemişsiniz öyle m i? 

Kersten polıs Jwfiyesinin alayını anla. 
mamazlıklan geler k : 

- Evet, dedi. Ben o zaman masum 
idim. 

- Peki hesaplardaki yanlışlıj;ı kim 
:r11 pmıştı? Defterleri lııhrl! eden kim? 

- Banka müdürü Michel Pcnder! 
Kerslen bu sözleri çok ciddi ve çok 

kat'I b ir avı.rla söylemişti. P olis hafiye. 
si derin bir hayrete dü5tü. 

- Pender m i? Siz deli m isiniz? Ne dl-

- Eker söylediğiniz doğru ise.. çok 

meraklı b ir hikaye .. Fakat bunu neden 

o zaman mahkemede söylemediniz? 

Kersten omuzlarını silkerek: 

- Söyledim .. Bagırdtm çagırdıın. 1- o. 

kat bana kimse inanmadı. Nite kim siz 
de şimdi bana lnanmıyorı-unuz. Halbuki 
doğru söylüyorum. O zaman da do~ru 
röyledim yine inanmadılar. Pendcriıı 

kendı ş . rcf ,.e mevklini kurtarmak için 
vakit kaza'lma k ı çin bu parayı çalınmış 
gib i gôslermesl l :hıındı. 

Polis hafiyC's l elleri cebinde bir miid. 
cıet sessiz dlişii 11 d[i . Gözlerini gökyüzüne 
dikmişti. Gökteki bulutlar yavaş yava5 
sıyrılıyor. yıldızlar parlıyordu. 

- Söyled1klerlnlze i r:anamıyorum. Pe. 
ki hikayenin birinci kısmı fnrzedelim ki 

(Devamı .,...r> 

ı;lnlz. 
ıı:tr'' 

Bir tor ik balı .ı.ının ha"ıııı ı;ı -
"" 1 - !]. • • 

ralc \C teınlı:ll~er<'k bi r kaı; pıı rr 011• ~ 

1 

derıılnl;r. Tuılu "uda ha~JaıJıl<lıJll ıof' 
ra derilerini \ t• kemiklerini a~ ırır· ı:ı· 

11ıt· 
etlı.-rlnl blı teP"i l1:ine "ıralıı r"' ,.ıtır 
:terine yine bi r tcıısi kaııa;)·arak 11,ı
bl r "e,·le bastırır!iınız. Bir l(e4"f! ~-6 
dı kt~~ "onra ya büJiik bi r f<{' ""' r~•· 
' 'ahut "'"e kın·anoıun i!,'inf' k0 l

11 
,r " • ., ı rr 

nız. Araları na defne ~ııprak a ril'I 
'be . . (lt.t ta ne karabı r "erpe~nı1.. ,.1ıı 

• ı·o\°lJ ortet·ek kada r ze~·tin ~·agı •• ·e"" 
ağzınr kapar~ınız. Er tesi gUnil. ' 1ı· 
<"-"k bale gelmiştir. Arzu cıı~ı i!'• ..ı• 
man tıkararak ,.e üzer:lne • ııv" 1,ı· 
kara.k sofraya koyarsrnız· f ol' 01ıır· 
ı;etll ve );('\·erek yenen bir çweı: ~· 

EV llAD 
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Askeri durum / 
-------r Yazan : 

l bııaa BOF AN 
~ğu cephesinde 

~eri vaziyet 

S taungrad bölsn. .. ıne ilk defa 

kar yağmıştır. Bu yüzden Al· 
lrıan taarruzu biraz hafiflemiştir. 1\la
~I Timo~enkonun M'yyar ordu ile 
l'apttğı taarruz hakkında Ru!I kay
lakiarından bir haber yoktur. Yalnız 
.\imanlar bu taarruzun pfüıkürtüldU
tlinti bildirmişlerdir. 

Bununla beraber StaJlngrad mu· 
~I bir müddet daha deum e
lleeektır. Rusların en çok belini bü· 
lıen Alman plyade81, tankları ,.e 
t.ıpıarı detUdlr; aıııl çok miktarda ve 
~ÖUe halinde kullanılan Alman bom· 
.. Dçaklarıdır. Bunlann moharebe
re lttlrak derecesi düttllkçe, AJman 
taa.-ra •• "1&rllfU kadreUni kaybedi
ter. 

Stallngradda ba\·alar bozmaş. ışld
lletu ~tmarlar ve kamçt1ayıc1 '°"' 
hk \•e rözpr batlamı!Jbr. Artık l}e

.. r d11ıadaki bor.kırlar çamar ve ba

t.le hale geldltfnden büyük muhaı'e
lıeıer vermek hJç te kolay olmıya
'-lrttr. K•fkaıııyada vaziyet dalla kö
tıw1r. 

Zira Tuapee şimal ve dotusundakl 
•razı tamamlle dallık ve Grozny çev
te.ı de sarp ve ormanlıktır. Bütün 
)Olları '71mdlden kar kaplamıf ve dağ
larda kar 5 metreyi balnMlftur. 

Bana rafmen AJmanıar Tapee Ye 

GtoanY'yl almak tçtn ileri barelrete 
«e.anı etmek istiyorlar. Ho:ulok böl
haiade bir u.tmde AJmanJana Ball 
lltthlaıaa ba11annıa ilk )latlanna M

~a mavaffalıt olchlkJan ve H 
rtir.c1en çetla bir nndlarebe beşladıtı 
....,ılıyor. Bmlana lıa AJman taar
.__a da kırmaları veya malldat bir 
-.._ t.ıe aavuttanmlan m1111temel--.. 

Novoroallık'Jn ce•up dotasancla da 
"-- dat kıtalan taarruz haUnde

Ankara haberleri 

Ankara ya.bir Isviçre 

YATAN 

Şark cephesin:ie 
Alman hücumları 

yavaşladı 
( .... ı ...,..., 1111 

n..l11e~ 
Moskova, 23 (A.A.) - Buıün 

burada resmen blldirildittne ıörc 

çeteler b ir trent yoldan çıkarmış. 
larchr. Bu trenin ~ prk cep-

t • t h t • ide heslne giden bır Alman senerall 
ıcare eye ı ge ı ile kurmay subayları bulunmakta 

ldt. Bunların bepsl 61mQft0r. 

Ankara. 23 (Vatan) - Bugün Belediyesinin emri üzerine bugQn. f Sı.kllolm'e ıöre 
\ nk araya bir İsviçre ticaret heye. den ıtıbaren kalorifer tertibatı bu- Stokholm, 23 (A.A.) - Stalin-

gel mıştir. Heyet derhal Ticaret lunan otel, pansiyon. ev. apartıman grad kesiminde dün ıurva şartla. 
ve Harı~ye Vekfıloe tlerilc temasa g.b! bınaların ı.e&tıınine başlanmıı- rının pek fena olm .. ına rajmen 
c rmışıır. İsvıçre tıccıret heyetıle tır. uzun bir topçu hazırlıtınden sonra 
n ili fabrıkalarımızı alfıkadar eden . Ankarada &erik boDatu muharebe büyük bir şiddetle ye. 
makı r.c ve yedek parçalara daır ı nıdcn başlamııtır. GörOnOte göre 
muhlm muzakrreler yapılacaktır. 1 Ankara, 23 (Vatan) - Ankara. ba1hca hareket P.haaı Staltnıradın 

Ticaret Vckil"Uncl ' hl ya büyuk b•r torik bahtı P8rttsı şımallnde bulunan Spartakova ma. 
bl 1 e mu m gelm•f ve kılosu 55 kurup satıl- hallesldtr Bu kesimde Volsanın 

r top anıı mıştır. Son günlerde An·karada her lki ;;abllını kontrolları altında 
Ankara. 23 (Vatan> - Bugün b<thk çok rağbet bulmakta ve bol. bulunduran Sovyetler IOll 48 saat 

Tıcaret Vekfılctı 11de Behçet Uzun 1 luğu et fiyatlarının dilşmesınde ıçındc kıtalarını ıenif ölçüde tak . 
re•sllğınde. Vekalet erkanıle Top- ı amıl olmaktadır. vlye etmeğe muvaffak olmuşlar. 
rak Ofis Umum MlidUrü ve Ziraat 1 Anlııarada baurazı ta~arraf~ dır. Alman ağır t01>Çusunun ve pi. 
Vekaleti erklır.ının ıştirak ettıtı 1 Ankara, 23 (Vatan) - Ankara be- ke bomba tayyarelerinin mOtemadl 
blr toplantı yap~lmıştır. Toplantı. lk ..,.._bardımanına raA-merı uKızıl 
da ekim işleri ve iaşe meselelerinin ledıyeeı, ha r ltavagazını tıuarrufla .....,.., • 
görüşüldüğü tahmin edilmektedir. aarfetmeğe davet etıniftk'. İlkteşrine fabrikasının içlnde Sov. 

,·etler ınadıa mukavemet etmekte-
Ciimburiyet bayramı hacırllkları Aaadolada bafday Dy&Uarı dü,tıyor dirler. Bu çevredeki binaların bü-

Ankara, 23 (Vatan) - Ankara. Ankara, 23 {Vatan) - Buraya ge· yük bir kısmı bir taş ye bir demir 
da Cürnburlyct bayramı hazırlık- len .tıaberlere göre, Anadoludakı ıe- yığ•nı haline ıelmlştır. 
ları ilerlemektedir. Bugün Anka- tlhsal merkezlerinde ve serbest pi· Stalingradtn ştmal w şlmalt ı:-ır 
raya İstanbul ızclleri gelmiş ve 1 yasada buğday fiyatları bir iki gün· b!ıılnde Sovyet baskısı ıiddetinl 
Ulus meydanında ve caddelerde arttırmaktadır. Sovyet başkuman. 
bir g""it yapmışlardır. denberi dUşmeğe bqlamı~r. Konya. 

-... danlığmm Stalingradı kurtarmak 
Ankar.tda blnalarnı tesblnbıe da bir aralık kilosu 70 kurtıfU ge- için Don kavisinin şimalinde ve bu 

başlandı çen buğday 80 a, Esklfehirde ise 50 nehir boyunda muharebe sahasını 
Ankara, 23 (Vatan) - Ankara kuruşa dUşm~tUr. genlşletmeie çalı§Bcatı anlaşılmak 

Yüz liralık 
Banknotlar hakkında 

Halkın dikkati lazımgulen nok
talar aşağıda bildiri'mektedir. 

tadır. 21 İlkteşrln ıecesi Sovyet 
kıtalarının Stalinıradın takriben 
200 kilometre ştmall garblslndc 
Don nehrini geçmeğe yeniden k
şebbüs ettikleri ötrenllmlşttr. Bu 
hususta tafailAt alınamamıpa da 
bu teşebbüsün kısmen muvaffak 
oldutu söylenmektechr. 

Berlln, 23 (A.A.) - D.N.B. ye ge· 
len m&IQmata g&-e, Almanlar tara
fından eıAr edilen Sovyet teğmeni 

Ramrtnof, Ladoga g611ln0n cenubun
da cereyan eden kutatma muh&re· 
beel esnuında Sovyetlerin bozguna 

s 

1 Mahkemelerde 1 SiYASTb1AL 
Hedy Lamara benziyen 

bir kız yüzünden 
Bcyoğlunda dört arkadaş 

birbirine girdil=r 
Adliye koridorlannda bir tanıdık rünce, o da son derece kızarak Ce· 

arkadaşr. ruUııdım. Çocukluktanberı Uı.le e\"I terketmesın : soyledı: ismet 
halim. Mlim olan bu arkada91 hangı te Orhanıa birlikte a~·nı talebı g6ıı

kara baht buralara s1lrllklemıttır, me terince Celı\ ı benım elimden kurtu· 
rakile derdmi sordum : ! larak hUcuma geçtı: bu suretle ben 

1 Vakayı 'öyle hikfı.ye etli: 1 de vnkaya karıtmış oldum i 

1 

Karışmaz oısavdım. Hiddetten 1 
~- Bırader. Bcyoğlunda oturan Or. .d l"'~ 

ve sorhoş trir nal e ne yap ..,ını 
han adında IJır arkad1i4ım vard ır :, bllemiyen CelAlın ba.,ı camlara çarp· 
dairesı bUyilkC.:e olduğu ıçın komşu t ı . a ln ından yaralandı Kavgacı ol· 
kızları 'toplanarak eğlentiler tertip e . . makla beraber haddı zatmda tyı t>ir ı 
dlllr: Eksik olmasın Orhan geçenler. ı çocuk olduğu lçın acıdım ve merha
de benı de bu topla::ıtılıırdan birine 1 met'e yerden kald ırmak !stedlk, bu· 
çağırdı . Orada !\feri adında 'Ir dy na da kızdı ve benım kasıklarıma 1 

Lamar'a benziyen bir kız gn .1.lm ; bır tekme attı: Çok acı duyunca ben l 
arkadaşların çoğu sarhoş olduğu i· de onu tckmelemıı; oıactığım ki, a· 
çln hcpsı bırden ona dans etmek tek· ramızda şıddetlı bır kavga başladı; 
iti ediyorlardı. CelAl eline geçırdıği cam parçaııını 

Ben, fazla içmediğim lçtn vaziyeti bana doğru atarken Merıniıı gür.el 
idare edecek oldum; Vay sen mısin yüzüne isabet etti. kız:n çenesi ya
kanşan ı Hepsi hırı:ı mırın etmeğe rıldı . 'kanamag-a başlad ı ı,te bu va-
başladı Es'kidenberı kavgacılığlle ka hepımızı çlleder, t'ıkardı. 

meşhur arkadaşlardan CelAI adında Gürültünün büyildUğfintl gören ka· 
biri kızı dansa çağırdı Celı\l fazla· pıcı vakadan brkçlyt haberdar etmiş, 

sile sarhoş olduğu, ve muhtelif sulu· bu arada bekçiler ve polısler geldi· 1 

luklar yaptığı için kız onunıa dans ler. karakolda ıfademız alındı. Nı· 

etmek istemedi Bunun üzerine ben l heyet buralara sürüklendik• 
kızı bir tarafa çektim Celll ise Is· o sırada ,·anımıza bır ıki genç gel· 
rarında devam ederek kızı kolundan ! diler. sonradan ismet ve Hılmıt ol· 
çekmeğe başladı . Bu arada Burudan ! duklarını öğrendığim bu gençler, Ce. 
gelip Orhanr. misafir bulunan Iısmet lı\li kurtarmak ıçln çare arqtınyor· 
adındakı diğer bir arkadaş ta kıza ıardı. Sulh ceza mahkemesinde mev
göz koymuş, o da Celı\lln elinden kızı kufen bakılan· duruşmalarında Merı· 
zorla almak iSteylnce bütün odada. nın çenesini yaran cam darbesini ka-
bir arbededır koptu . za olarak gösterdiler. Orhan radyo : 

Celll. hıddetle radyoyu kaptığı gt. adını bile ağzına almadı. Bu aureUe ' 
gı ismetin başına vurdu; ev ııahlbl l mahkeme hafıC bir para cezaııile ce- 1 
Orhan, radyosunun parçalandığını gö j lalin aleyhine nıhayetlendi. 

Dediklerimiz 
oluyor mu? 

O Bitili suehleNe l}iyle ı.ır 

119ber varth: dkiııcl eephr 

Afrik ... afllıy•. Büytlk •e mo· 
tirli bir Amerikan ordusu Çad gô. 
llltltn ,.malt-*, MMırdald lto111mel 
.,....,1111un sat lran'""- taarrn et· 
mek kere bazmamn.ı, .• 

Vaıan•na lı6r llafta e\-Yellrl, yani 
l'7 lltrtltcltefrln tarlltH c!lilyaet k· 
...... hldew .... sa&ırı atat•.r• 
•kledet"eflm, 

cDakara kar~ ergeç yapılıeall 
bir taarruzun denizden defll, ka· 

l'adan olmuı pek muhtemeldir. 
Nitekim. Blrleflk Mllletıerln hattı 
istiva Afrfkasrnda ve Belçika Kon 
gosunda hazırlamakta oklukları 
rivayet edilen tı6r ml)yonluk ordu. 
nun hedefi, her Jııalde Dakar ,.e 
Libyadır: Dakara dotru yolda ol· 
dukları söylenen Amerika ask•r· 
!erinin de • eğer bu haber d~u 
ıııe - Dakara değıl, hazırlandığı r i
va7et edilen Afrika taarnız or
dusuna llUhak etmek üzere hattı 
lstıva Fransaama çıkması mulı-. 
temeldir.• 

Talullr ediUr iri: 
ı - Parishı yolda ba1anaa ADii\ 

rllran ulrerlertntn Dakara taarnı 
tllttntaltnl bildirmesine ratmen Va
t- •na varit Sörmlyerek ba &11-

kerkrta Afrika taarruz ordaııaaa U
tfhak f'hnek ltzere hattıiAtf\'8 FraMa 
"ma çtllmur •nlbtemel ehbı~n i
leri slirmllş. nitekim Amerika aııı· 
kerlerl hattıltıtiva Franuaıt1na kom· 
"' olan Llbe1711ya çrlrmı!}lardtr. 

~ - Vata.. Orta Afrllrada bir 
mllyonlak bir taarrn Ol'd1lsa baıır-
1-*tını bir llafta ÖIK'e haber ver· 
mittir. 116yle bir orcla lluırlandıt&· 
nın dotralul'u da yine dlll lllefda· 
na çrkmıthr. 

lllrter. Fakat dafları afttklanna dair Ankara, 23 (A.A.) - Yolda kaza-! rakılm1' olan Yüz bn.lıkl8l' evvelce 
•rı.cta ciddi bir emare yoktar. Bertin 1 ya ufrayan 100 llralıklara benzedik· olduğu gibi tedavuı edecek ve teda
tad7oını, lranclakl Bas kanetlerinln lerl için tedavWden çeldlmeat &arar· vUkle kalacak yeg4ne 100 liralık ba.n-
"ua. naldedUditfnl blldlrmit- 1 lqtınlan 100 liralık banknotların ; kn<>t olacaktır. 
ttr. ~..!:. Kafkasyadaki kuvvet- tebdili tştnde bazı tereddUUer oldu- l Bu son noktaya bilhassa dikkat e
lerı takviye etmek letedJklerl aaJa- tu an)a.Şıldığmdan Türkiye Cümhu- ' dilmesi •e bu banknoUarın tedav111 
....,_, rlyet Merkez Bankuı her türltl le· vaziyeti Ozertn~ tereddOt edilmemesi 

::::::~}~~=:.:~' Mı·ııAı Korunm~va akse-nin emrtle kurşuna dlzlldittnı söyle- ~ ... 

§E~:§:;; den ihtikar vaka:ar·ı 

S - Vatan, llazırlanan erfaaan 
ltedeftaln Dakar ve Libya oldatann 
yine Mr llafta evvel bUdJrnlMle dlln 
pzetelerln ,·erdllderl cAfrllrada ı. 

kinci cıeplle» ve cRommel orda11unan 
sat kanadma taarnın baldandak 
laalııerlere de tekatlftm etntltttr. 

Sa-ip 

reddUdü bertaraf etmek üzere fil ı- gerekır. a....... bafka Almanlann •,ıa- zahatı vermektedir: 
"-kere ,an.diden bazırlıp seçtik- Bir sene zarfında tedavül edecek 
._. llrlltlyer. Cepbe prllerlllde bat- 1 ve her bankada değiştirilecek ve on
ı.,.._ ba llazırhtm. ilk hatlara lntl- dan ııonra da 9 sene müddetle yalnız 
.ı.._. ..__ ..._ bald _._ n Merkez Bankası gl~ıerlnde defifll· ~ e-ı r.aınanı ...," e y ... ı -«. rilecek olan 100 llralıklar arkasında 

t, O za111911 Alman ttıpheslnde bazı Çanakkale Boğazının resmi bulUJl&n 

teeltillHkler yaptlacaiJna 91iphe ecU-, ıoo liralıklardır. Arkasında. üzüm aaı
....... kımt bulunan ve bir kenarı beyaz bı-

-----------------------------------------------------~ -
Me"1ur 3 RITS BiRADERLER ,.e yine 

Meşhur şantöz 3 A:SDREWS HEMŞiRELER 
tarafından çok güzel bir tarz.da oynana. 

ARJANl iN GECELER 
Filminde SUMER 

Seyircilerini kalakaha ile g1Udtlrllyorlar, ,.e Nefis masild parçaları da 
mütemadiyen alkışlayorlar 

Siz de bugün gidip görünlU 

..... 
j 

BUGÜN Arjantin• Filminin un.tuımaz yılclızt 

iPEK !~!~!~~~.~~~~ 
Sinemasında da edilen büyük ,.e beyec:an1ı filmi 

SARIŞIN PERİ 
- MUthJ, 11Crgüze,tlerle dolu meraklı ,.e heyecanlı bir film 

MARIKA RÖKK 
Londradan 

Urkçe Neşriyat 
B. B. C. • İngiltere radyosu günde dört Türkçe 
neşriyat yapmaktad1t ve saat/a rt ile dalga 
Uzunluk/an şunlardır: 

S 11 11 T 

08.J S ten 08.30 a karlar 
12.30 dan 12.45 e kad3r 
1
7
5. ı S den. 15.30 a katlar 

Dalga Uzunluğu 

Metre: 
40.98 ve 42. JI 
19.60 
19.60 

Holivutta Türkiye 
( .... 1 bıcide) -=-

rınde gözlerine ilişen ımli yanlış. 
!arını dü~eltmişlerdtr, Stüdyo dL 
rektörlerinden Cari Schaefer, bu 
tashihlerı yapma.le içın tam zama. 
nında geldiklerini gazetecilere söy. 
temıştir. 

GazetecUer, Georgc Raftt, Ken. 

murraoy ve daha birçok sinema yıl 

dızile görüşmüşlerdir. Akşam Cen. 

turi Foı: Film direktörü tarafından 
meşhur Brovnderby lokantasında 
şereflerine verilen ziyafette tıazır 
bulunmuşlardır. 

Berlin, 23 (A.A.) - D. N. B. 
blkitri)'or: 

Büyük Brtta.nya hilkllmetlnin 
daveti üzerine geçenlerde tngllte. 
reyi zt:raret etmiş olan Türk ıa
zetecıler heyet• relsı Hüseyin Ca. 
h:t Yalçın Londradan hareketin. 

den önce Atmanyanın siyasi taviz. 

lcr el~ etmek için son zamanlar. 

da Türk hükOmeti üzerınde dot. 

rudan doğruya ve bilvasıta baskı 

yapmış oldutunu söylemiştir. 

Bu iddia hakkında salAhlyetli 

Türk makamlarının mütalAasına 

mül'ac&at eden O. N. B.'nin An. 

kara mümessiline, B. Yalçının bu 
sozlerı tamamile asılsız ve esassız 

olduğu cihetle ciddi telakki edil-

memek ıcap edeceği bildirilmiştir. 

rinllğıne sıratarunıt ~ mukıe.vemeı 
,uvalanndan atmı,ıardır. Havanın fe
nalığına rağmen bu kıtalar ordu ha· 
n te•kHlertnden devamlı bir yardım 
görmtlflerdtr. 

Kefkas sahtllerinde bombalarla cld· 

dl hasara uğrayan bir Sovyet ticaret 

vapuru karaya oturmu9tur. 

Stallngradda dlLfmamn bir muka· 

btl taarruzu geri ptıs1tttrt11ımtt9tür. 

Volga ile Don ilt'tUnnda dön muhtelif 

mahallerde Sovyetler ..-.rıma taar· 

ruztarı yapnu.ıardır. Bu taarnızlar 

kanlı kayıplarla gert ptlskttrtttlm~

tQr. 

Don cephesinde Alman kıtalan mev 

zil bir t•bbas esnasında bir d11şman 
grupunu yok etmiflerdir 

Merkez ve tnnal cephesınaı kesim· 
ıennde iki tarafın hücum unsurları 

faa.ııyette bulunmııttur. 

Alman hava kuvvetleri dUfman de
mir)l(>llat"J üzeruıdeki hareket.ıere 

karşı taarruzlarına devam etmişler

dir. 

Ka'inin diyor ki: 
(B&!}ı ı lncldeJ «= » 

Fakat subayla.nmızın bllyük ekse· 
riyetı birlncı sınıf subaylar olduğu 

da inkAr edilemiyecek bir hakikattir. 
Stalingrad mOdarnertne karşı bil· 

yük bir şükran borcumuz vardır. On-
lar, bize. memlekeUmlat, şehirleri· 

mızı nasıl müdafaa etmeJc IAaım gel· 
dilinı cöetermlflerdlr. 

Küçük· Jıaherler 
'* ı 

Ottava, 23 (A.A.) - Kanada milli müdafaa nazırı M. Ralston. Alman 
esir kamplarında bazı esirlere kelepçe geçirllecegtnı söylemı.tir. 
Almanlar mukavemete teşebbüs etmişler ve muhafızlarla esirler ara· 
sında bır kaç kışı y.a ralanmıştır. Bu vaka 10 llkteşrlnde olmuştur. 
yaralar ağır olmadığı gibı ölen de yoktur. 
Almanlar lngııız esirlerini zincire vurdukları için miBUleme olarak 
Alman eslrlerı de zincire vurulmuşlardır. * Stokholm. 23 (A.A.) - lngillz is tihbarat Servtslnin bildirdiğine go· 
re Hindistan umumi vallst Lord ı.lnlethgov. Guetta'da söylediği bir 
nutukta bilhassa demiştir ki: 

Gelecek nisan ayında memuriyetim sona erecekur. O zaman ışlerl 
halefime devredeceğim. 
Bu sureUe umumi vali ilk defa olarak vazifesinin yakınd.ı sona ere· 
ceğinl bildirmi' oluyor. 

* Nevyork, 23 (A.A.) - Reuterin bildirdiğine göre, bugünkU Amerika 
gazetelerinin bazı tefsircileri cAfrikada bir müttefik taarruzunun ve 
Dakarın alınmasının bilhassa temenni edilecek> bir olay teşkil ettiği 
fikrinde bulunmaktadırlar. * Vişi, 23 (A.A.) - Tahrandan alman bir habere göre, Inglllııı ve Sovyet 
işgal makamları Iran hUk'ametinden, yolların tamir edilmesi için, 
250 bin işçi istemlttlr. · 

Bu vakaların iftira olup olmadığı 
sıkı istintaklarla araşhnlıyor 

Mill1 Korunma mahkemesinin ışını Bu ve buna benzer iddialar ile, bu 
' zorlaştıran adli şekıllerden biri de ıh· . iddiaları tekzıp eder mahiyette ve-

bar edilen suçların doğru olup olma· 1 rılen cevaplar Mlllt Korunma mah
dığı ha·kkında uyandırdıkları şüphe· kemesıntn büyük ve çetin ı,int bir 

Fakir hal :{a verilecek 
bedava yemek 

Evkaf idaresi De Kızılay iş birliği 
yaparak fakir halka paruız yemek 
vermek için faaliyete geçmi\I bulun· 
maktadırlar. 

Evkaf yer vermiş, Kızıla.y da. bu 
lf için 200 bln lira tahsls etmiftir. Bir 
ay sonra yemek vermeğe bafl~acak
tır. 

dlr kat daha mtl9kUIIeştırtyor. Dün. Kasımpaşada tanımadığı bir 
Mahkemeye bazı ihbarlar vakt ol· Son zamanlarda btr can ve hayat adamı öldllrmekten suçlu sanılan Ali 

Kasımpzşa cinayeti 
muhakemesi 

maktadır kı, bunlar, bazı şahsi kin 1 meselesi arzeder. bu gı'bl nazik ve 
Rızanın davasına Birinci Atfr cezada 

ve kasıtlar sebebile yapılmaktadır. 1 mOhım bır memleket meselesinde böy devam olunmuştur. 
Geçe~lcrde BUyUkderede bakkallık 1 ıe acı iftiralarla bazı vatandqları Bu celsede suçlu vekili şahitlerin 

eden Osman adında bır adam, eski- gllcendlrmenin fecaati meydandadır. adreslerini istemiş ,.e bazı .phltler 
den aralarında geçen bir vaka yüzün· Kanunun hllkım vicdanına verdiği göstermişlerdir. CUrmft meşhut Şek· 
den ona dU9man kesilen bir tan ıdı· hOkUm istiklali. karşısına getirilen llnde bakılan bu dava yakında aydın
ğının garazı yüzünden kabahatsiz o- 1 maznunların ııuçıu veya mağdur ol· , !anacaktır. 
larak ıhbar edılm~ti . 1 duğwıu tayin edeceği içindir k i ada· 

Bu ihbarın şahsı bir kın meselesi !etin böyle şahsi garazlara uğramış o
olduğunu, sıkı bır istintaktan sonra lan vatandqları koruyacağıM eml
mllddelumumı muavini HAmlt Se- nız. 
lekler meydana çıkarmıştır. 

Bu kabil vakalarır. tetkıkıni son 
derece ınce bir surette tetkik eden 
müddeıumumllik. ihbar edilen vaka· I V Ji yarm geliyor 
!arı eh~mlyetle iatintak etmek· Ankarada temaslarda b\ıhman Vali 
tedir. 1 ve Belediye Reısini::ı yarın Istanbula 

Dün Milli Korunmaya gelen vaka- gelmeat beklenmektedır. 

lar arasında Amavutkö}1lnde hır ba.k S k I • f 
kalın 129 ekmetı dükkCınına saklaya. , , 8 er 8VZla f 
rak bunları, bi!Ahare sokaklarda gez. Ekmek karnelerile şeker tevziatı 
dırıp karnesiz \'e fazla fıyatıa sattı- de,•am etmektedir. Bugüne kadar Yl
tı iddia edilmektedir. IAvet ve millhakata 500 bin kilo '8· 

Bakkal Kara bet müddeiumumiye 1 k~r te\'ZI edilmiştir. Daha 150 bin 
verdığı ıfadede ise, ekmekleri J<arne kilo tevzi edllecek ve bu arada ma-
ile sattığını blldirmı.,tır. 1 hallebıcılere de şeker verilecektir. 

Villyetin tebliğ~ 
(llafl 1 ••ide) «=• 

'? - latanbul beledly•I lktıaat mUdllrlUltlJldeD verllecetı evvelce 
ili• olaaaa merkez daire 'e mtlesıeııelerlne alt ekmek karneleri de 
ıa.ıı.ta .. ıarte.ı ıttnU teni olanacaktar. 

1111 datre ve mleııııeeeler topladıktan beyannamelere nuaran A, B. ç. 
karta .,_klara göre bir ced\·eı taazlm edettk bu cednlJ bir tezkereye 
rapten &eaeUüme memur edecekleri matemetlerlle htanbaJ Beledlyesla
de Zabit ve H•melat mlldllrlütöne mllracaat edecekler , .• kamelerl
nt allııcakJardır. 

• )lemar \"fi llalk kar.elerlnln tevzii için faaUyet devam etmektedir. 
Malmlldltrlllklerl itfa lkmaU için yarın ötleclen sonra ve puar sllnü ç.
&ı,acaklardır. Ayın 28 smda kaneler evlere tevzt edilecektir. 

HarbtD heyecanından Atef- AfkıD eıırarından hareket... a BllJ'lk 
Yıldızın Kudretinden bayat alan 

LIZBON GECELERi 

Motorculara mazot 
verilecek 

Pazartesi gllntinden itibaren naotör
cWer8 mazot tevZiine başlanaaaktır 

Vurguncu ve Temy;z 
kararı 

<llafı 1 biride) il 
ma kanunu, lhlikAr ve istismar su
çuna ceza tayin eden 59 uncu mad· 
desinin ve maddenin matufu olan 81 
ve 32 inci maddelerin ihtiva eyledi
ti hükümlere göre, sa!Ahlyettar ma· 
kamlar tarafmdan l&aml aatq fiyatı 
veya narh tayin edilmiş olan ahvalde 
konulan fiyattan ve7a narhtan fazla
ya bir malı satmak veya satışa arzet 
mek veya satıttan imtina etmek ile 
suç tekevvün edebileceği gibi, fiyat 
tayin ediltnemlş olan hallerde de mu· 
hlk sebebe istinat etmeksizin bir ma
lın faZla fiyatla satılması \~ya sa
bşa arzedilmeil veya sa~tan im· 
tına edllmeai ile de auç tekevv1bı e
decetıne ve her iki tarzda husule se
len ve mahiyetleri b&lummdan ara
larında hiç bir fark mevcut olmıyan 
bu auçlar, kanunun ayni hUkmllnOn 
müteaddit hareketlerin telı:rarlannıa
slle ihlAl eclllmeal noktasından müte
selsil suça mtlfabehet arzetmekte i
lle de :Mllll Korunma kanununun 58 
uncu maddealle temin edilen veya e
dllmesl lı:asdedllen zararın miktar ve 
ya mahiyeti bakımından cezanın ta· 
yln ve tesblt edilmiş olmaaı da ka
nuna muhalefet te9kll eden her ha
reketin derecesi itibarile mtlcrlmle
rln cezalandırılması esasının, kanu
nun vazımca kast ve murat edildi.jlnl 
göstermekte olup bu müracaat dahi 
bu kanun htlkmünlln muhtelif zaman
larda lhlll auretlle iflenen muhtelif 

MADLEİNE CARROL - F'1f ED MAC MURRAY'ln satıf ve atıştan imtina .suçlarını, bir 
PATRİCYA MORRISSON'an en büyük saferi tek suç olarak ad ve itibar etmqe 

9.45 den 20.00 e /..adar 31.32 ve 24.92 
* Londra, 23 <Radyo - 0,45) - Amerika Relsicümhuru Ruzveltin eti 

Bayan Ruzvelt bugün Londraya varmış Kral ve Kraliçe tarafından 
karşılanırııttır. i s tasyonda Amerikanın Londra elçisi ve bir çok ln
giliz ileri ıeıenlerl hazır bulunmuftur. 

B ~ A l .-ıı • •• t d • .., • mtls'llt bulunmamıt olduğu cihetle bu ugtin ~ - . .. n in gos er ıg j kabil ahvalde ceu. kanununun 89 un-
cu msddeslne tatbiki suretile ceıa ta-l Senenin en ,.eni ,.e en 111zeı ftlmldlr. Telefon: 48583 1 ylnl icap eylediğine ekseriyetle karar 

~ ........................ 111"~ . .................. ,,. verllmiftlr • 

• • 

• 



• VA.l'.AN u.ıo- eu 

ASAN FISTIB ÖZÜ YAÖI 
Zaafı umumi \·erem ,,. kansızlıkta r•d& uretlle \"Ü('Ude t\tlyet , .. eren yegıi.ne kn"·,·et ·"e rıda kaynatıdı r . B lrl neı ve ikinci ,·erem lerf katiyetle lyt e-der. lş;t1h a11 tezyit ede!'. Balık yafından Ye bütthı rwa ka•vt UA.tlardan ,.e bütün gıdalardan daha iyidir. vıtamJn 

\.e kalori itibarlle en zengin bir ) ağdır. Bir kllo!ıı u on kUo balık)ağ ına muadildir. Bir kile içen m•tla.ka m• tla.ka tMr kaç kU• ist ila4e diler. Hasan DepMM we Şubeleri. 

Bugünkü deniz stratejisi 
yareler. beklenmiyen harp mısa

flrleridlr. Bu'.1ları ,, tehlikesini a. 
zaltmak \çın büyLik gemı nazari. 
yesini v::ıntnda ~'.üralli ve daha 
küçük gemı:erın mevkııni ve ad::
d'.ni artırmak: icap eder. 

(8 1>41 ı hıcllı\ 

ıosunun ouıür.kü ~c•z vaziyetini 
do~uran IımillercH-n birisi olmuş
tur. OrJnanma siyasetinde yanlı-s 
)Ola sapmış ,,ıan t ~giltere~ çıkan 
...er yeni silahın kıymet ve ehem. 
ıni;·ctınl \~yık bir dikkallc takip 
etmedi. Her yeni siliahın diğer 
h.ırp v~ .. ıtalarında yeni inkisaf1ar 
do~uracağı r.ı tetkik etmek 1üz.u
munu bile gözi:inünde tutmadr. 
Gafıl avlandı . E lindeki dor.anma.
s1n1n muhtac olduğu vardımc1 

~emlleri ve h;ikin1iyı-tlnln davan. 
d1~t ana file.şunu azalttı. Lord 
Fı~er'in kurduğ1:1 nazariyenln qr. 
dından koşarken yeni gellş.meler 
sı;österen deniz strateilstnln lcc-p 

ettirdiRl diter unsurları feda et. 
mektcn cekir medl. Br;tanya tm. 
paratorluğunun bütün deniz yol
l::•rını f'lli kruvazör ve yüz elli 
destroverle müdefaa v-e- himaye 
cdcce~ini düsündü ve bunu k•
bul etti. Bu~il nkü strateii Neloııon 
zamanının vf' Lord Ftser devri. 
nin strateji~indP.n cok farklrdlr. 
Bu~ün o zıtmantar mevcut olmı. 
yan yeni silahlar vardır. Opniz 
ı11rplerındP tayyarelerin mevcu
ıiivetl do niz CtakHftine) ayrı ve 
ve.ni bır darbe indırmistir Tay. 

nan ç senellk harbin ~ö:terdlğ'. 

~ netice şudur: Büvilk gem• 

deniz h3kimlyetinLn dayandLğt 
kuvvet olarak kalacaktır. Fakat 
faaliyet kLiçük gemikre düşecek. 

tir Destroyerıerl-e kruvazörler 

bunların en önde gelenleridir. 

135) bin tonluk bir J;{emıyi tay. 

yarenin ve yahut denizaltıstr.ın 

bombasına veya torpiline hedef 

ktlmak mana.sızdır Deniz harp!~·. 
rınden alınan der~ler bomba ve 
torpıtolara karsı müdafaanın az. 
vasıtalarla yapılmasındaki güç. 
lü~ti tamamıle meydana kGymus. 
tur. Herhalde bugünün harp fılo

su Lord Fişer'in kurdugu ve A. 
mıral Celıko'run kullandığı f:lo. 
dan büsbütün başka evsafta inşa 

ve teşekküle ıftıkar eder Yeni 
harp gemileri yeni (taktık) ve 
yeni (strateji) ye göre hazırlan

mak ıhtiyacındadır sanırız 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişleriniz i fı rçalayınız 

> ' ... • ' • • .. . .... ' . . ' ~ ' . 

D ıi .. m ettln l LSEL 

BULMACA ı. Kuru üzüme rağbet 

Hava Ku r u ı; una y · pı lan 

tet errular 
Sor: on gün zarfır.da Türk Hava 

Kurumuna vatandaşlarımızdan de 
ri ve köSelc ithal ve ihracat tUc. 

carlar,nctan Bay S. Rapaport 5000. 

Ref•cl Toledo 5000, Mehmet Ç•. 

dırcı 4000. !sak Abulaf 4000, Ne- 1 

sim Adut 2500, Serope Karabet- 1 
yan 2000, Nlşan Dcmırclya 2000. : 

Manukyan Bıra.derler 2000. Nesim 

Civre ve ortakları 2000. Toros ağıı 

Ma :ı -if Matbaası Müdürlüğünden : 
Cin~I 

Sorb,..n B punto hart 
2 punto çuhuk anterlin 
1-:larf ka:;ası 

Miktarı Talımlnl tu torı 

iOO Kilo 4.'?00 Lira 
300 Kilo 750 J,J ra 
12 Tan.:? 50 L lra 

5000 

9fo 1,5 pe_v akeesi 

$75 Lira 

J..faarif J..fatbaa!ı için şartnamesinin e<ı;asları d::ıire~lnde harf. anterıin 
ve kasa 6 11.942 cuma gUnU saat on be~te YUk~ek ..,kullar muha!eOe· 
clliA'inde açık eksiltme ile satın alınacağından lstekh1erin yazılı gün ve 
saatte Yüksek Okullar muhasebecilığındekı komisyona müracaatları. 

Şartname para.sız olarak Maarıf hlatbaası müdürlüğünden alınabilir. 

(761) 

. . ,. " fazlalastı Karayan 2000. sımon Kalman f Q 
Ş;ker vaziyeti dola.yısile bu •ene I 2000. S<>rgis Yandımyan 1000. Rüs , B E L S A M T L ~ 

UzUm istihlA.klnln artacağı tahmin e- l~ Ak 5oo, bakkaliy~ ve zücca~ıye 1 idrar yollarL ıltlhabı. yeni ve eski BELSOOUKLUGU. ıdrar zor · ı 
dilmektedlr. Şimdiden. şehrimiroeki tıcaretha::esl sahlbı Nea .. '\gorOR. Jufu, mesane ve prostat ıltlhabı, sıstıt ve koli ststıtıere. Böbrek ra.. 

. ı 5000 Nestle Ştl şimd•hk 200 . 
.şekercıler ve tahen helvacılar, şeker 

1 

· · . l 
1 

hatsızlıklarına karşı en mükemmel bır UAç BELSAMITOL'dur. , 
yerine kuru UzUm kullanmağa baı:ıla· c :r. rya. pa.stahanesı sah bi Mışe 1 BELSAMITOL kullananlar yukar1da yazılı hastaltklardan çabuk 

· 2000 ve yağ tüccarı Artın Topak- . 
mıflardrr. Kuru UzUm usaresinden ya· . 

1 
1 kurtuJurla.r Bütün eczane ve ec~a depolarından arayınız. 

1 t h h 1 
. yan 200 lıra tebcrruatta bu unmuş , 

pı an a en e va'CJt pıyasaya çıkarıl~ d 
lar ır. 

mı~tır Fiyatı 180 kuruş et~-.L.-ındadır. ------------- -
Şekerlemeciler de. hem Uzum au~-un· 

dan. hem UzUm kOıııpe!iOOen 1stlfa· 
de etmeğe başlamışlardır. Kuru ti· 
zUm fiyatları. dUn ,ı:abah 17.mirden 
gelen haberlerden anla~ıldı~ını. gö

Soldan saga· ı _ Bodur: Ses. re 78 kuruşa çıkmı,ttr. Bu fiyat, diln 
2 - Bir nota; Familyatar. 3 - , akşam8 doğru 74 kuru,ct ~şlUr. 

Müstekreh. 4 - Terst: bir renk; il Bazı spekUIAtörierfn, tllerindeki. ku
Fena. 5 - Ağırlığı alt~nda ~arap ru UzUmO stok yapı:ı.rak piya-.aya 
eden. 6 - Gramer tcrımlerınderı; t .;ıkararak fiyatları dU,Urme~e çalış· 
T. rsi:_ kabileler. 7 - Blrln.°1 •efe- ı ukları, d~Uk fiyatla köylUd•n uzum 
rı muteakıp. 8 - Eski btr Türk a1 dıktan sonra fiyatları üstediklerl 
kavmi; Beyan edatı. 9 - El dolu. gibi oynamak tcıcyeceklerl anlaşıl
cou. 10 - Didik didik yap; Geniş. mış, nitekim, dlln, şehrimiz ptyasa:st
ıik. 11 - Bir şeyin benzeri; Başı_ na Izmirde fiyatlar 74 • 78, şehrimiz
na bir harf gelırsc mutfak kap'a. de 72,:i kurufken 70 kuru.,a mal ar
cından olur. zedilmiştir. Şehrimizden bazı mllte-
Yukarıdan asağıya: 1 - Kemi. şebbisler Izmire giderek üzUm mil· 

I•tanbul B•ledly ... 
Ş E D t B 

TY ATROLABI 
BU AKŞAM 
sut 20,30 da 

DR AM KIS M I 
KIŞ MA S A L ! 

Ya.zan: W Sb&kespeare 
TUrkç .. i: Mefharet Eralıl 

KOMEDl KISMI 
Y AL A N Ot 

Yazan: Carlo Goldonı 

TUrkçe.!l: S. Mora.y 
CU.a.rt~l ve pe~ar (linlert , 

15,SO da matine 
Her çarşamba saat 1-i d• 

çocuk Uyatrosu 

ğln özü; Fazla. 2 - Şiddetli yat- bayaasına b~lamı!}lardır. ------- - - - ----
nur dalgası: Fiil. 3 - lsanın do. İstanbul Asliye Birinci T icaret 

ğumuyla ilgili. 4 - Bir ülke; Bir B Q R S A mahkemesinden: (941 / 44) 
hayvan. 5 - Gördüğü iyiliği inkAr 
erlerce. 6 - Nebatat sınıflarından 

1 
btri; Uzatma. 7 - Binanın kısım
Iarır:dan. 8 - Tavla sayılarından; 
.\kclğer. 9 - Tersi: eski bir cen- 100 
gA'" r hükümdar. 10 - Zarf eda. 100 
tı; Evin kı~ımlarından biri (cemi). 100 
11 - Tersi: bir şehrimiz; Para 100 

U BİRİNOİTEŞRİN 1942 

Sterlin 5,22 
Dolar 130.70 

Trabzondan Tart vapurunun 5 in. 

et seferlle namına yüklenmiş olan 

100 çuval Jçinde 8000 kilo hız mar. 

İsviçre frangı 30,366 kah iç fındığa alt konşimento z.ayl 

Pezeta 12,89 olduğundan iptaline karar verilme. 

lsveç kronu 31,16 si lstanbulda Muhtarpaşa Yeşildi. 

Ka palı Zarf Usulile Eksiltme ilanı Tehiri 
Beden Terbiyesi Kocaeli Bölgesi 

Başkanlığından: 
20 10 942 fari1ıl'nte kapalı eksiltmeye konulan vilAyet merkezindeki 

(15985.04) lira keşif bedelli olan stadyum ihata dıva.rlarlle evvelce yapıl· 
m.tş olup bilAhare sellerden yıkılan duvarların yeniden inşası işine lalıp 

çıkmadığından 7 .11 942 gününe t ehlr edilmiştir. 

E vvele• b\ldlrlldiğt Uzere bu lfe alt mukavele projesl ve diğer evrak 

nafıa mUdUrlUğUnden taW gUnleri hariç olmak Uzere her gün görti ie· 
bilir. 

Muvakkat teminat 1198.79 liradır. Isteklilerin nafıa müdürlUğUnden 
alqcakları vesika, yenl yıla ait ticaret odası kAğıdı ve 2190 sayılı kanun 
hükümlerine tevfikan tanzim. edecekler i mektuplarlle bırllkte 7 11 942 cu
martesi günü saat 10 da vUA.yet makamında teşekkül edecek koınisyona 
mUracaatları ıa.zımdrr. (824.) 

İstanbul Merkez Hal Müdür:üğiinden : 
H alde 138 No. 1ı karpuz sergisinin müsteciri lsmatı ve !}erıki Baha

eddln t erki ticaret ettiğinden mumaileyhlmde alacağı olan müstahsil· 
terin bir ay ıarfında müracaat etmeleri UAn olunur. (823) 

Sahibi ve Neşriyat Müdllril: Ahmet Emin YALM&'i 
Vataa N"'lrlyat Tllrk Lld. Ştl . Vatan Matbaaaı 

Türk Basın Birliği ve Ortakları' 

Resmi İlanları 
KOLLEKTIF ŞiRKETiNDEN : 

t"tanbul ~icılli ticaret dairesinın 28733 sic!t numarasında mu· 
kayyct ve Cstanbulun btitlin yevml gazetelerinin hissedar olduğu 

Şirkettmlzın mukave.esinln 6 nci maddesinde şırketimizın mevzuu 
iştigali 

RMml daire ,·eya o hlikdn1deki dairelerin ,.e mU~•e'ielerln tf
l'ari mahiyette olınaya.n llünlarının gazete , .e mN'mualarda. vesal r 
ilıin yaprlan yt>rlerde ne,ri için kablll ve neşir va~ıtaJarına se\·ked.J p 
ne-, rlne tavaıı;,"luttur. 

Bu itibarla RESMI DAlRELER. bütün gazetelerde ve mecmua.
lard neşrini lstedık~eri 11<1nlarını bundan böyle: 

İ slanbul Ankara caddesi No:80de bulunan 

Türk Basın Bir' iği ve ortakları 

~n!l~ın~a~ı!.n° ! ~U~ ?.!ri~teş~~t~:~l~i 1 
tıan eyleriz. ' , 

Be--o<?lu Asker'ik Şubes·nden : 
Top. teğnıen )..fehmet oğlu J.tustara LOtfl Avunduk 50637 nin şube· 

mize acf'le ıntirPcaöllI. etınediği takdirde hakkında kanuni muamele y• 
pılacağı. (1522 - 635) 

T. iŞ BANKASI 
K. TAl'\ARRUE' 

HES APLARI 
2 lldD('lteşrln 

K..,kle.ıııe s.ynlu 
Urn1.mJyeler; 

ı -.elet 1000 :ıra;ı>. 

1>500> 
2 • 

ı4 > 
JO > 
(0 • 

2.')() > 

100 > 
[,Q > 

2~ > 

... ·· ... 
."<· :~ ~ .... .. 

yardımı. E SHAM ve T ARVlLAT 
R A L L i 

C b 
Tarik. '--;. 5 933 İkramiyeli Ergani 

Solda~ sağa: 1 - a a: . . ,,,. 7 941 Demiryolu ıı 
2 - Alakadar; De. 3 - Mat, Se, "'- 7 Birinci tertip Milli 

rek Caferağa 46 No. da Ali Rıza 

21,80 İbrahim oğlu tarafırdan istida ile 
19,70 istenmekle ziy11.ı iddia olunan işbu 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1 
fz. 4 - İB; Minare. 5 - Azat ede- ı Müd!lfaa. istikrazı ıg.oo konşimentonun bu:;::n tarafından 45 
li. 6 - Nozama (Amazon); Eda. İş Bankası Nama 14.

00 
gün içinde mAhkemeye ibraz edil. 

7 - Ad: lnela (aleni\. 8 - Ra; lstacbul Umum Tiyatro mediği takdirde iptaline karar ve. 
Ye: Ari. 9 - Ela; Eden. 10 - şirkdl hisse senedi 72.50 rileceği ilan olunur. (6169) 

Mat: iradeli. 
11 

- Ayaş: Enik. iiiiiİİİİİİİİİıİİİİİıİİİİİıİİİİİıİİİİİİİİİİıİİİİİıİİİİİİİİ~İİİİİİİİ~İİİİmİİİİİİİıİİİİİıİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiİ; 
Yukarıdan aşa~ıya~ 1 - Cami; • 

Arama. 2 - Alabanda: Ay. 3 -
Bat: Zo; Ta. 4 - Ak; Maziye. 5 -
Asltaneıı. 6 - Denem '; Arı. 7 -
Ta (at); Adalı. 8 - Ar; Re; EDE. 
9 - (K) ele (k); Aden. 10 -

1 

iDi; ldarell. 11 - Keza; İnik. 

Bugünkü Program 

SABAH 
7.30 Program ve memleket ıaat 

ayarı, 7,33 Vücudumuzu çalıftr

ralrm. 7,40 Ajan.s haberlerı, 7,~5 • 
8.30 Sl.n.foıLik program (Pl.) 

OGLl!: 

13,30 Program ve memleket aa
at ayarı, 13.33 Türkçe plAk'a.r, 
13,45 Ajan! haberleri, 14 Riyaseti
cUmhur bandosu, 14,30 Anlcara son 
bahar at kofulartnın tahminleri, 
14,(0 • I'5 TPm~!: «Şu patava.tJn
zm y'.'tpt•t ı-.ı doğru bull!:or mu
:ısunu 1 '! > 

A~.ur 

18.00 Progran1 ve memleket ll&· 

at ayarı, 18,03 Radyo dan~ orkes· 
trallırın fl r r t,•ll'Pn programı, 18,4!'i 
Radyo çocuk klübü. 19,30 Mem
leket aaat ayan ve a1a.na haber· 
lerl, 19,45 Serbest 10 da.kil<.a, 19,55 
Fasıl heyeti, 20,15 R~yo Ga. 
20, t5 Şarkllar, 21 Konu.ş:ma (Ken
dlmizl tanıya.hm). 21,10 MüZlk: 
Din:eylcl istekleri, 21,45 Kortuşrn.a. 

(?-Ieslekler konu,uyor). 22 Radyo 
salon orke.struı, 22,30 Memleket 
saat ayarı, Ajan! haberleri \'e 
bor~aJar, 22.4.'i • 22,50 Yarmk~ 

program ve ka pL'l.tŞ. 

Tiirkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA Si 
Curulu~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 TUrk lırası 

Şube ve ajans adedi: 265 

Ziral ve ticart her nevt banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira. ikramiye veriyoı 

Zirı a.t Bankasında kumba.ralt ve ihbarsız ta.s&rruf heaa.plarında 
en az MJ. lir~ı buıuna.nlara senede 4 def& ı;e:ki' ccelt Kur' a Ue a.şafc· 
da.ki plA.na ,c;öre lkra.ıniye daj'ttıl&ca.k.ur. 

4 adel 1,000 UnıJık 4,000 üra 100 adet 50 Uralık li,000 l!ra 

4 > 500 ~ Z,000 > 
' » 250 • 1,000 > 

120 > (0 • (,800 > 

40 • 100 > •.ooo • ı&o > 20 • a,!oo , 
DIKKAT ? Heaapl&.rında.kl paralar bir aene içinde 50 liradan &f&
tı dilşmlyenJere ikramiye ~ıktığl takdirde ?O 20 fa zlas~e verUecektir. 

Kuralar senede 4. defa, 11 mart. 11 ha.zlra.n, 11 eyla.l, 
U Birmcikıl.nunda çekilecektir. 

1 

17 BiRiNCiTEŞR/N 

AK T \ F 
KM&: 

Altın : Satı Klloer- 74,616,476 

Banknot 
Ulaklık 

········-·-··· .. ··-.. -----
D&blldeld Muhabirler• 

TUrk Llra.sı -·---------
llarlçtelıd Hub.ablrlflrı 

Altın : Satı Kilogram 21,182,201 
Altına tahvili ka.b ll aerbeet d6vl.alet 

Diğer dövlaler ve Borçlu kl1rlq 
b&idyeler) ..... __ .. _____ _ 

u...ıne Tahvilleri: 

Deruhte edi. evra.lu n&itdiye ı.ar.,ıığı. 

Kanwıun 8-8 ineı maddelerine tewt
kan ba.Wıe tara.fmdan vt.ıu tediy•t 

ı;enedat Cllzdalıı: 

Tıca.rt SeneUer ····················· 
ı;.~am ve Tahvi!At Ollz4alıı.: 

(I>eruhto edilen evraıu aalıdi· 

.ıt. - (yenın karfıiıll esham •e talı· 
(vl!At (ltibaı1 kıymetle) ••••.• 

B - Serbeat uha.m ve tahvlllt ••• 

A,-: 

A.Jtm ve döl'i&: ftzerine avans •• •••••• • 
Tahvtıa.t Uz.erine a 1"&lUI ... . . .. ... .. ...... . . 

Hazineye kiaa Ya.deli a•aııa ..... u .... .. 

Jiazineye 3&50 N o. ıu K&nmıa g&'• 

açıl&n &itnı karf141ı •- ••••••••• 

Şlsoedarlar: 

lla.bld11: 

Lln 

104.0.s-t.OtS,09 
13,153,479,50 

108.327,95 

82:i,831,35 

31,436.174.~9 

.-. 
58,182,299,67 

158.148.563,-

24.SO:S.4-62,-

391,024,088,22 

H,994,179,93 

10.506.«3,24 

• ,121,52 
7.800.522,-

-.-
!50.ooo.ooo,-

118,287,850,51 

82~.831,35 

92,618,474,26 

ı suo.101,-

391,021,088,22 

55.500,623,17 

257,810,6i3,52 

4 ,500,000,--

11. Hl.629,62 

; 066.752.:H,G! ı 

1942 VAZIYET/ 
PAS 1 F 

Sermaye: ....... _ 

ihtiyat Akı,ıeol: 

Adı ve fevkalAde 
Hu.sust ...... _ .. _ .... ,, .... ______ . 

Tedavtlldeld Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 

K anunun 6-8 inci maddelerine tevfi
k an hazine t&rafmdan vAk.1 tediyat 

Deruhte edllon evrakı nakdiye ba· 

kiye.at . ············----·-·-·-·····---
Ka ... nlğı. tamamen &!tın olarak 
UA.vete.n teda vtlle va.zedilen ••••••••• 
ft.t:.eıekont mu.kabili ua.veten t edavftl• 

\•a.zedllen ···········-···-·-··--- _ 
Hazineye yapılan al tın karşılığı a
''tltl8 mukabW 3902 No. 1ı kanun mu .. 
cıOince ilA'Vclen tedavüle Vuedilen 

Mevduat: 

Türk Li:ıusı ---------
Altm: Sııtl Kilogram 877.422 

8850 No. lı kanuna r öre bazlneye 
açılan avau mnkabUJ. ~ ol\iDA.11 
altı.ıılar: 

Sa!il Ki logram 

DOvls Taahlıödalı : 

55.511,930 

Altına. tahvili ka.bil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 

b&klyeleri 

Ka.btellfı 

········· 
klirlnı; 

1 remmmı ı.Si tarilıaa.ı- .-... 

Lira 

9. 11 2.IS5.7S 
6.000.000,-

158. 718.56S,-

21.SO:i.462,-

Uı.4 1 3. 101,-

•~.900 .000, 

288,500,000,-

Llra 

1s.ooo.()()-O,-

15.41Z. tS5119 

199,600.000,- 667,543,]01· .-

114,051,231.20 
1.23 1.164,05 115,2S8.398.~ 

78.121.167,00 7g,ız1.1 67,flll 

-.-
29,1fl7 ,1 i5.2Z 

_ .. "i 
29,197,1•.:J•"' 

146,187.263· • 

IJokoıUo ila4lll :ı> & A.ll<lı -•• •- 1IJ a 


