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Amerikadan dönerken 
r =' \ 

Başmuharririmizin, Atlantik üzerinde '1 
geçirdiği tayyare kazası ve 

zencilerle meskun bir a===d=a=y=a=in=i ==ş·====-=J 
Ahmet Emin Yalman, cephede, T obrukta 

bulunuyor. Daha ilerlere gidecek 
Ankara, 23 (Telefonla) - Saat 

:yedıye yaktn3ıyor. B lr kaç ~azc
tccl arkııd•şl• Toros ckspresLıı ı 
bckliyoruı. Amerikalı mcslckdaş· 
~ar hcpımizden hcycc::ınh. Yalçı . 
nihayet geliyor, diyorlar. Bay Hli
ı;,.yın Cahldi, onlu Yalı;ın dıye • · 
r:ıyorlar. Yalçın Angıo Sakson 
mcmlcketlcrındc e<ı tanınm ı.s şah . 

-.ıyctlcr «rasına gırmlştır 

Saat tam y~dıyı ccyrck geçe To· 
ro9 ekspresı koırşıdan göründü He· 
pırnız ko:;uştuk. Yalçını arıyoruz. 

Sırat "Onra ı.iSt t ge,nç ve dınç. 

ş~ıJaca,k derecede terütaze bır 

halde vaı:ondan ındi. Hepımlz et
r fı'lı kuşattık 

- Hoş selci .tz. dı~·oruz. 

Her kafadan bir ses .• Zekeriya 
Scrtelin kızı babasını soruyor Hlz 
ise Ahmet Emin Yalmandıın 'c dı. 
ı;er arkada§l,ardan haber a!nıağa 

çalışıynruz. Üstat h erkMi mc;m. 
nun ctmcğe çalışıyor v~ ınlatryor: 

(DevaNJ :sa. a . ..,u. w d e} >-C 

Agadebya diiŞtü 

- Fevkalade b•r seyahat yap· 
tık. H~r tarafta ıyl karşılandık. Ge· 
rck in;Jlllen! ve ı;erek .... mcrlkada 
bız:ım ıç.n ne yapacaklarııı şaşırdı
lar. H' r tarafta Türklyenın sıyasc- I 
t!ndcn takdirle bahse.dl~;) or. ı 

Rus ihtilalinin , 
yıldönümü 

1 

Iİlünasebelil e ! Almanlar, Elageyla'da 
tutunabilecekler mi?· 

Milli Şefim :zle Kolinin 
orrısındo tebrik ve 

te$ekkür tefgrafları 
:ıtahlr .... 23 (AA.) - s. d ONU ı-

~ebya")•,ı almıştn", hattA Elagey· r'.,..-......_"4P.._,cım:s#Wh ..... ~SVTJd"S'-( ı 

:::::~;;~::.::·:.:: Mareşal Peten i 
~1::d~~ t2e~rr~~:~~t~~;!1~~: t k • f • d • ld •? 'J 

••t••ldll•lılı ltalla 
aruıau tılgraDar 

bati ••11•1 
A nkara, 23 (A.A. > - Sovyclle. 

liY&retten dönen cenup Afrika~· ev 1 mı e 1 1 J 
~Ui General Smut.s'un dil.., Ka.hi.... • ) 
~~eldiğlnl \'C şimdi uçakla m~ıe
~e dôndUğilnU blldlrmektedlr. Ge
~~ SmutJJ uçağa blnmcden evnl 
t'?Jfıeraı Montgomcry k.ıtalarına aşa· 

rln 1917 ıhtilill ytldoı\ümü muna· 
sebetilc R eisicümhur 1smct inonu 
\ 'C Sovyetlcr B1rlıtl Yüksek Ş(ıra. 
s1 R el::;I Müsyı.i Kalinın artısında 
tebrik ve te:ekkür tclsrafları tea· 
ll edilmiştir. 

1
da.Jci mesajı göndcrml~ir: . 

aı:ommcı·ı ta.kip için gösterdiğiniz. : 

1 
a.t yüzijnden tcbrlklcriml size fah. 
~ bUdtnncmekten mUtecssırtm. Al· ı 
~I\ Afrika ordusu ile e.r.ıınızdakt ya.1 
t~ ııtze i~i avcılık ve ha)•ırlı mu· 
ilffaltiycUer dllr.rfm. 

11 
~8.J\ire. 2:; tA.A .) - Ronımcl or· 

ı ~nun takibine dc,•am eden seki· 
4..llıc.J lngUiz ordusu yıldJrım hızlyle 
it hbebya'yı g~mi~ ve J<;Jıtgeyla bıU
:: lıttcUnde yola kQ,Ylllmuştur. ~ki· 
h.~C:l ordunun. Mih\•r.r ku\"''etlerl bu· 
~ tutunmadan l'!\' \'cl, rnageyla.'ya 
~~~t çok muhtemel 1:urtılınekte. 

(De\1uru: Sa. 3; U. f t e) (- ) .. •••"""9•• a·eıen 

llarepl, Alrlk•da &a•rl· 
ka• llıt'a~ar1•• ntnnia 

laazırlaatf o r•q 
Ankara. 23 (A.A .) - Sov·yct ıh

ı t!Uıltnin yıldönümü dolayıslle Baş. 
1 vckıl Şükrü Sarscoğlu ile So,·yct 

\'ailngton, 23 (A.A.) - Haftada 1 Komiserler Heyeti Reisi M. Stel!n 
bir kere bir radyo müsahebcsi ya. ı arasında tebrik \ ' C tcş. kkür telgraf· 
p:.1n ;azetcci Drcv Pocrso'nun söy· ları goı;dcrilmişlir. 
lr.diglne göre. Almanlar şimali Af- Ankara. 23 (A .• -\ . ) - 1917 Snv
rlkad.ı.kl Amerikan kıtalarına !it i. yet ihtilalinin yıldönümü dclayısll c 
hak etmek üzere Frı<nsayı tcrkct- llark·ıyc Ve.kili Numım McnP.mcn· 
mcğe hazırlanan Mareşal Pctcnl c.oğlu ile Sovycl Hariciye Komi. 
tevkif dnıı,lcr, fakat Veyganda SC'r! Molotof: arasında karşılıklı teb. 
yaptıklıtrı slbl söz hapsine alına. rık ve teşekkür tclgrnflerı gönde· 1 

fa cesaret cdcmcmi~lcrd r . Gıııctc · rllmis t·r 1 
• cı nıuı..ııvcı~ctc nıhayct vermek 

cınrını veren O;. :lanın dii ~alıp bir 

lhtimalie 30 bin klş 'nin ha,.•tını 
kurtardıgı r. ı ila\'c clm•ştır. 

Haldun Galip 
Savcı gömüldü 

1 
Cebelitarık Boğazı 

Ya%aı : 11tsanaett~11 l'ıseı 
r::u~ 2 •cı i'!ayfam r.d& 

Dır A"'8,_. ııııra11kale11nı.ln bomiJlılb.r1 k o11trol t-dlt\rkcn 

Fransız Şimal Afrikasmda 
Bizert ve Tunus çevresinde 
büyük bir taarruz başladı 

ŞimaliAfrika,Darlana tQbi 

RusyarlaJd harekat ı ;:oı.t~rir ha ri ta 

. .. . .. .. . . . . ... · ... · 
• 

• . 
• . 

1 

Londra. 23 < A.A.) - Fas r:ıd. 
!osunun b!ldlrdl~ıne ~Ot'e, birinci 
lngıI.z ordusu müttcfl.k!Ct'Jn ve 

l Frar.:;ız.ların dn yardımilc Elıcrt ve 
Tunus ç•vrcstr.dekl Alman men~ı· 

l ıcrlnın heyeti mccmuacırnı k•r:ı 

1 
biı) ük bır taarruza gcçm ,t r . D • 
luı şimd iden esirler ıılnıınıştır. 

(lle\'llmı: a. 3; ısil. 7 de) c!!» 

ltalyada 
Alman nüfuzu 
Bir kalkı ~mJ h~re
ketind ııtn korku luyo:-

lla7or G.,.tla, bOa• 
bardıaaalann latHıa

mıaıa abaacığl•ı 

161ıı1or 
Nevyork, 23 CA.A.) - İtalyııda 

ti durum hakkında tc!sırlt"rdc bu
ıunan 1'\evyork T .mes ~azctcsı 

neşretti& bır makalede Almanla. 
rın bu memlckcltc her ı;ahara gc· 
:ılş ôlı;üde n üfuz cttıklcrın ~ az. 

maktadır. Almanlar İtalyOlya t~bl 
bir memleket muamelesi yapmışlar 
,., oroıyn yedi tumen göndc.-rm ;· 
lerdır. 

1 (Deu"": ~. S; ~li. 6 da t /«>/ - -
Ruslar ilerliyorlar 

Rus kuvvetleri yeniden Beş 
şehri daha geri aldı 

Loııdl"a. ~ lRa.dyo • 2) - Mos.ko- - • 

\ '& radyosunun \·e:-diğ'i huııust biri~--------------------------. 
So\·yrt l('bllğlne sore, r.us k.talar. 

Seyahatler de tahdit ediliyor 

Nakil vasıtaları, mübrem 
ihtiyaçlara tahsis ediliyor 

DUn olümünti büyük bJT tces
slirie bUd.irdığimız eski Diyar· 
bakır \"e TTablu"~ıırp , ... 1 ı 
merhum General Gallb'ln o:ıu 

ve kıJmetli yazı arkada.şiarı · 

mızdım Sadun Galip Su·cı·nın 

kardeşi Haldun Galip Savcı'nın 
cenaze$! diln .o\nkara'dll kend!· 
sınl tenıyıın iann göz yqları 
arasında. kaidırılmı~tır, C~nıuc 

namazı Ankara. Hacıtıayram ca· 
misinde kılındılttan sonra Afıri 

mez.ıırh.ktaltt ebedi istıl'lflhatgA· 
nma. b:rakılmı~ır. 

Stallng-rad'ın şımalinde Uç ve cenu· 1 

bunda ıkı o'.mak tlzcre beş şehri S.,· 
gal clmlşl('r ve bu harekAt csna.ı;ında' 

l 
ll bın Alman c.sırı dsha aJınmışlJT. I 
Alınan şehtrlcr ara.~ında Akse \"C 

1 

Çornif. kaya qy.Junmaktadır. ı 
1 Kudlis. 2:: fRadyo - 21 ı - Mo!lı.o· 

,.a radyosunun bl!dirdi~ne göre Rwı 1 
kıt.aları Stallnt;rad'ın şimal \ e cenu· 
bunda hUctıma geçerek 6S kılomctre 
ilerlemişler ve düşman mUdafaa ha.t· 
tarını 2.3 l\ilomctrelik bir cephe Uzc-

1 
rınde yarmı.şlardır. 6 piyade tUnıcnlle 1 
bir tank tllnıenı imh~ edilmiş ve baş. 

ka bir ı;vk tUmcnc kayıplar veıdiril · 

nı tştar. Uç bUn ı;üren nıuhar('bC neti· 
cesındc Almanlar 13 bıni esır \'C 14 
b .. aı ölü \·c yaralı olmak üz~re 27 bln 
kayıp \'ermiştir. Taarruz devam el· 
mektedı::. 

Memurlara tevzi 
edilecek şeker 

Nakil vasıtalarma zam yapılması muhtemel Haldun Gahf\ Savcı'nın bu 
vakit.Bız olUmU Ankara'da Ye 
lstanbul'da bOyülı; btr teessür 
uyandırmıştır 

Arkada.şımız Saduc Gnllb·c 
\"c aileslne Vatan alle!i tekrar 
ta.z.I) etlerini sunar. 

\ı ~nkara, 23 (Vatan) - Seyahat sarrur cdl'ccck, hem de nakliye 
~: llakııyc \•asılalarrnı ancak müb. v8.Sltatarı daha mübrem ıhtlyaçla. 
k il'\ ihtiyaçlara tansis etmek hak· ra tahsis cdllml$ olacaktır. BugU. 
~~ı tetkıkluc devam cdllnıek· ~ kadar ya.pıl.9n tctkıklere gore. 
'"~. Bu şW'Ctie bcm komür ta-1 aakll,,: va...ıaıarmda ~ıı m.u-

tea ddıt zamlara rasmcn sc:yahal e· 
dcnlerln mık.tarı gzalmak şö~ le 
dursun artmak istidadı."lr ıwter

me~:.eo r . Etüdlcrin ı-onund:: )· ıı na 1 
(D.evamı Sa. I; U. :: de) ·-················ 

Londra, 23 (A A.) - Mo kova rad. 
yo.,unun bıld!rdl~lne gore Sovyel lu· 

Tevziat, Birincikô.nunun 
başında başlıyor 

S bıt ~elirlilere yapılaca.k elıuı ~~iter le\•tiııtı için dUn Tıcant VekA· 
lctinden I stanbııı Yilfıyctinc cınlr gelmlŞtlr. 

Bu emre göre, taltmat:name hDkUmlcrl d<Lhılındc ten;tatın devamlı 
bir surette 1kinc1kAnun 943 den itibaren bu.ııaması icap ctmekt~ ise de, 
nUrus ~ına ~-a.rım~ar kilo olmak üzere blrlııcıkı\nunun birinde tc\"Zlat 
ya.pılacaktır. Bu tcvzıat 1çln de 163 bin kilo şeltcr Villlyet emnne \'C:.-11· 

mı.,.tlr. Sabit gelirlilerill beslemroe mecbur oldulnJ kı:nsc.er de bu hak
tan ıstıtado edeceklerdir. (UeHımı ~. 3. ü. 7 de // 

(Dn llJllJ sa. a. Sil. ı •> c ; » ._ __________________________ • 
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Yar;an: 
DAl'lll'lı'"E DlJ MAuıtinl ·-

Çeviren: 
tJISAN BOltAN 

Şehir 
Haberleri 

Vurgunculuk t 

kasdile her işe ı 
1 

atılanlar 1 

l;ır gibi yiyorum. lç~m ve tzin almca b'r ınekterJ çocutu 
iükrcdiyorum. Vücuduma yapı,mıs 1 glbt ıevındim. Aktam üstü Jake 
ıslak ctbıscler içinde. yorgun b·r ve diğer tayfa •rbdaşla.rla bir .an· 
'ı•ldc bir hamaktan ibaret yata. dala atlayarak sahile çıktık: ve 
;a aulıyorum: yastığı çevirerek U· 1 doiruca Kopenhy'm pazar Ye ef. 
zanıyormn : gülüyorum ve mesut lence yeri ayılan Tivolı'ye gıttık 

oluyorum. Dertleri de ıslıkla kaTşı· Fıyat sormada.ıı allŞ\·erlş ettık Eğ Bu gibi hareketlerin 
ama m1 öğrendim... lence trenlerıne blndık. mızrak at. 
Hayır. ıgrenç .kusmadan ve mut· tık. ~vaynalarında gulünç şek ile. 

l'llŞ 1orcunluk1ao- asla ,ıkAyet et. rımizi seyrettik. elektrik e sıeyen 
m yorum. Zira hürriyete kavuştum kllçUk Ye komik otomobıl erı kul· 

.. .. ' . . onune geçme"' ıçın 

tedbir alınıyor 
,·c Jake benimle beraber. Jake'ı.n landık. Sonra dal'\S yerinde dans Tıcaret Od!iiı, hUkCımelln işti· 
)atcıgı benimkinin üstünde Orıu eden kızları •eJl'e daldık Dans gaı sahasını tahdit hususunda aldı· 

1 ıçındC' gördukçc içim ferahlıyor. eden bazı arkada~lar. bu ırada ğı karara uyularak şehrimızdekt ti. 
Daha ılk gece nol>ete çık1ım. Alış- genç kızlardan çimlen yorlardı. Fa. cart mı.wımelerln bu karara uyup 
madığım nöbet emri karşısında sa- kat be• sokufama.dım: dans da et· uymadıfını kont.role baslamıştrr. 
şırmıştım. Karanlıkta yatağa uza. mecttm. Jake ve ben onları seyret. Bilhassa ihracat !çın ~enen men. 
nacağım bir sırada nobete çıkmak mekle -vakit geçirdik • te $ehadetnamcler1 hazırlanırken. 
pek fırakh idi. Fakat Jake imdadı· Ya4mur durmadan yatıyordu. bu cihete dikkat edUmektcdtr. Bu 
ma yetişti. elini omuzum• to7du. Tivoh'ntn yeşil ve altın ışıkları vu. kararın, vurgun mabadılc her işe 
Tatlı bir .esle: ra.n çamurlar içinde saatlerce do· :!ren bazı kimselerin bu hareket-

- Haydi Di\:, anca beraber kan- laştık. Bir orkestra tatlı bir dans terini önleyeecti ümit edUmekte· 
.:a beraber. havruıı çalıyordu. Tfvoll'den ayrı. 

Dedi. lirken. tatlı dans havasının (lağme· oE·ır. 
Böylece ilk nboete Jake ile be- lerhıl hAlJ du1Uyor Ve dans yerht. kmek SlktntlSlnln önüne 

rabcr çıkum. Daha ıonra nöbet- den a)'?'ılırkett bana bakmış olan 
ıcrL hep berabct- tuttuk. Yanyana ıarı ıaçtı kızın hayalini görüyor. geçildi 
oturup )emek c:ıkın1mızı ac:ıyor. I dum. Blr düşünce rihnimt kurca· 
beraber .,.emek yiyorduk. Geccterı hyordu: Son günlerde lstanbulda bir ek. 

' mek sıkıntısı olmuş ve fırınların 'an tarafta guverteye seriliyor, Acaba utandığımdan mı. yoksa 
" aJ'" , önünde hı:ıl!c: birikmiştir. tal1alar1A. koa:usuyor veya onları .. e a uymak tıtedlğlmden mi dan 
iınlıyorduk. Blzc Norveç ve OanL sa kalkmadım? O dansa ve kızlara Yap•:ğım•z tahkikata nazaren b'J 
narka h•kAyclerl anlatıyorlardı. değil, pazar yerinin kaldırım taş- ı:•J.- ıt.tıya birinci derecede. wn fır· 

Tayfa arkadaşlardan dümen kul. larma dlkkat ediyordu.. tına•ar •ebl!p <J!H&k. göste:- !mek· 
ııı.ıımasma dair favdalı şeyler öğ· Yağmur altında sokaklarda epey· tc.::r. (. i.inkil t.!l' I' yapıla•rıomıttır 
endlm Bu astlerde hayatımıa en <:e dolaştık. Ben orulmuştum. nı. er tarıı. '•.ı 1 beledi!•! k.::opc-
~<' 'ut. anlarını yasıyordum: lake yürüyor. binal ra bakıyordu ratt(!: ır. Unitap~nu.da a.:·ığı f:rı. 

Londradan Fınlandtyaya gttmek Şelı:lllerlne fazla aUlk11 ı:österlyor. ı : • c,cı ilen un • .ı.· ciğer kazalarda 
çın denıze açıl.mısız. ,ozcı bir rüz· çlu, battA eskı b r evin penceresine ~:~~tı,:rak uıu kesilen fırıntıt:,ın 
":ır ,·ell:cninızı dosru istikametle btr mtiddet b•kaka1dı Tanıştığımız • .ınıı::ıKlarıdır. 6" vaz.lyct te goz. 
;ııtu~üyor Etrn.fJmtzda yalnız "''· ~undenberl, ilk defa başka baEka önbnoc tutul~··"!': bu kapatılan fı
''ııh dentz' ve parlak gece. Yıldız- şeyler düşOnOyorduk. Fakat ona rınlarm unları da civar fırınlara 
ı ıra de ccek gibi görünen yelken bunu hlssettlrmemeye çalıştım. vcrılmlştlr. Onun lçtndlr ki~ bu sı
rl•r<>klcrl haf'f hatif sallanıyor: yel. Yağmur dfntp hava ac:ılınca. ıske- kı;tının dünden itibaren önune cc-
kl'n bezleri rüz~!lr dokundukça leye döndük Boklemektcn usanan çı mcğc başlanmıştır. 
tltreyor. Arkadan pervanenin SC· arkadaşlar neredeyse gemiye döne Ofis müdürü dün 
"ri duyuyorum. celderm~: çoğu sarhoştu tngllizce 

VATAN 

Denizci Gözüyle 

Cebelitarık 
- Boğazı·-

A meribll askerlerinin Afr(... 

kanın timı.lhıdekl Fra!a!ı 

müstemlekelerine yerlcşrn<ıs ıar
bl Akdenız:de endişcll dvumlar 
meydana. çıkardı. Butün nazar. 
lar Akden!z.ln bu kf911Una ıUkil· 
dl. Cebelita.nlt Boğazı burada'.kf 
Caaliyeün ıtklet merkezi ilııaak 
üzeredir. 

İapan.yan.lll &.sker toplama. tnl· 
cu lıawwıtlcndiıoen s barla M 
Iıarettir. !,paya ~.k aız r.amao 
lıOllra u~yaeagı tazyiklere ktt
fl koyabilmek lçbı tlmdiden ,._ 
1tılma91 geretc.n ~birler! alına. 

la bqla<li. 

Cebelitarık lay"5ı, A.kden.lzl 
çenelıeyet:> A vrup.a ve Afrika kt· 
talarmın kilitlcndlğt toprakları 
kontTol eden bir vekAr Ue ıök· 
lere yükseli.r. Uzaklardan celeA 
her ıemhı.ln ıeyir emniyetin! ta. 
şımakla gurur duyar. Akdenizın , 
Atlantik Okyanusunun fırtınaları 
Ue çarpışa çarpışa yorulan b.er 
gemi lçln bir dinlenme 7UYasJoCUr. 
Her gemici bu 7UVacia sük<.ı• ft 

eml\i)"et içinde oldu{:unu bilir ~ 
cörür. 

y azan : Blıamıttla fJLSBL 
hilet"eii on d;r 3"01 cbtıak ~zl· 
yet\ıti t.aşı.makt•dır, Afrikanın Av 
rupaya tek emniyet R()ktası, bl· 
ricik t:ciprii ~drr. 

L lbyada.kl barekeUn, Tu.. 

oastaki fa atı ~n IOD'l.1 

l.'.aeaaUınlzıe Cöre, Ccbclıtarılı: a. 
zerınde toplanacaktJr. Almanların 
Tunus Ye Blzerte'ye yerlefmelı:: 
istemeleri de bununla çok yakıo. 
dan alika.iı.dlZ'. .A.Jmanla.r l"Un\16 
Ye Blzertede tuıumnaj'• muvaf· 
fak oldukları takdirde Ubyack 
ka7bettik.leri toprak parçalarmm 

ma~ ebetnm1)'etillt tıcljfi et· 

mtf el&eaktır. 1'ul\U.sta Almanla. 

na ,-erleım-1 yine Akdenizi i

k~ 1)'11"°"' olacaktır. ln.güte. 

ream Libyada kazandtp kıymet 

•lzleJl<lit'ecek mıntaka ,.tıuı: l'u· 

nw bölıestdir. Bu auntakanı1' 

(Sicilya - ru.ııus) l:foiuma en 
dar ft<>ktadan h~klm ohna.sıdrr. 

Tunusta yerleşen bir Almanya, 

her bakımdan Am~ribn çıkar. 

ma.uun tchlikeslnt çok kı.içUlte. 

trtlir. Akdcni.zln evvelki duru
muna yaratabilir. 

Bunu tamamlle cöttn Ye bilen 

dm>okrat devleUerlıı de bu • · 
hayı mihver kuvvetJcrindıen lttır

tarmaJc istfyecc:ini pek mantıki 

görmek lc.p eder. fnctttz Ye A. 

mertk&cı kunet.ıa-inn hareketle. 
rt de bunu ~,.tt edl)"(W'. 

deniz harp sahasınt taıft4.m,lc ka) 
betmit: olur. 

Bu noktadan Cebcht.arık, hen• 
lnıtıtere, ve hem ek! Alma.aya i
çin hayatt bir kıymeU haizdir. Al· 
manyanın CebcHtarıtc uzerıne ba. 
rekete geçebilın~i, ancak tapa~. 
11.nm Alma!\ya. ile blrlfkte yüriı. 
mesıne bağlıdır. tırpanya bu mü· 
saaMyi verır ml? Almanya. ile lş 
otı-ıttı yllPI'!'Ak ~ mi~ Durumu 
buna eh.'erişti m!dtr? Bu. tama· 
mile ayrı bır mevzu .,. aılihlnı 
bir m~leqir. 

A lınanya bıitiin bit' Akdeniz 

i$i:ıi ICokündıen baltala. 
mak 'cin İspan;rum m11va&.lı:::a. 
tini alamadığı takdirde l~ya. 
yı askeri işgal altına almak 20ru· 
•u kullanacak ve bunda tereddüt 
etmlyccektir sanrrız. ÇünkO o 
zaman Akdenız meselesi, Tunus 
ve Llbyad;ı.n çek llen Almanya t· 

çin ancak Cebelltarık melelesi 

,eklini alır. Cebelitarık boiawu, 

her ne olursa olsun, eline g~lr. 
mek isteyen Almanya içhı bun. 

dan başka bir it.al çaresi olamaz.. 

Ccbelitarık Limıını bugfin Al. 

nıanyaya. dii r..künden çok daba 

razla müşküller veren. zararlar 

g;österen . d&rbc:er indiren bir 111· 

va halini almıştır. Bunu körlet· 

medikce Almanyanm Akden!zde.. 

kı mevcudiyeti kuvvetli wıe m(l. 

euır olmaktaı::.. çok uzak olm. 

:u.um 

tılr. • • • n en dümen basmdnyım. ışıklı bilen gerıc bir Norveçli Danimar· Ankaraya gitti 
m hfııza içinde duran pusulaya ba· kanın en güzel t:ızını kafese koy-
1..:arak rota tutuyorum.· Deniz üze. duğunu ft bh·ıncte e\•e gltttklerfııl 
rındc hiç bir şey gôrünmüyor. Biz· ban.andır• baTiandıra anlatıyor, öte· 
lc'l ve ~cmldcn başka bir şey kı- kiler de bu işi beceremiyccck ka. 
n•ldamıyor. Bu saat bana tatlı ge· dar sarhoş olduğunu .:bvlıyerek 
'•\ or. ıçimden ııuzayıp gitse •. :. dt. gfilüşüyorlar, onunla alay ediyor. 
, orum. Jardı Btrşeyler söylüyorlardı ama. 

Toprak Mansullerl Ofisi umum 
miJdür muavini Şakir Turalı, Ofisi 
alakadar eden meseleler iizerhıde 
Vekfıletle temaslarda bulunmak ü. 
zere dün akşam ekspresle Ankara
yı. gitmt$ttr. 

D ün CebclitanJt, ,.aımz Ak. 

deniz Ye Atlantl!l bl.rbl.ri. 
ne bağlaya• bir bot•z vazife.si 
gö~kte idi. ltalyaıı f t1osunu• 
şimaldeki Alman filoslle \'Cya Al· 
mac filosttnu• Akdenl~ ıe~~lt 
İtalyan trloeu i1.e bl.rk!şmesinc en· 
ıeı olmak vazH~lnl görfryordu. 
İngniz donıınmll3lnm ana yatafı 
olareJt kullanılıyordu. Donanma
nın her türlii ihtiyacını kuıtlı.. 

yan bir kaynak işbıf ı:örü7mdu. 

Yaıı1 yal111Z bir deniz üssü tdi, 

T tınus ft Trablusga.rptakl 
ll•~keUer Anght • Amerl· 

un kuvvetleri tarafından kaza. 
nılacak olursa Almanya ve it.al. 
yanın Akdenlzdekt vaziyetleri çok 
ciddi teblitcter doğuracaktır. şa. 
yet Almanya, Tunus ve Llbyada 
fena vaziyete düşeı;sc. kendini bu 
endl~li durumdan kuı·tarmaJt için 
Cebclltanğa karşı muvaffakıyet.. 

U hareketlere gcçmc~e mecbur
dur. Bunu yapmadıjt surette Ak 

B lz Tunusta kazanm1yan Al. ____..-

manyan Ul CebeHtarıta d6· ~orü 
necef:ine eminiz. Ancak bu suret· Mıntıka ticaret mll 

Bugün Cebelitarık büsbütün 

başka btr m•hl,-et ..:? k11'1tlette. 

dir. Afrikll<la Amerika.o ~ker· 

lcri yerJcştik~n 90ll.ra bu :ruva· 
nm askes-t kıymeti pek çok art
mıştır. Artık Cebetitarık Avru. 
paya yüz b~ askerın geçe. 

le Almanya siyasi ve askeri mu- Ankaradan geldi 
vazencde ayllJ kudreti ha1z. ola. bil 
rak durabilir. Bunu hisseden 1s. Bir milddcttcnbcrl Antarııif- rc1 
panya, ~r iki tarafa karsı da tfi- lunmakta olan Mıntak& 'J'.cftıaiı 
zumunda vaziyet alabUmeşl içın MUdürü Baha Ccn~cr. dün si' 
kuvvetli olmasını düşünüyor. fs· tıChrlmlzc gelmiştir. 

111
, 

panyanm asker toplamasmda.o bl Ticaret mOdürU Ankaradll ~ ·c· 
Z1m çıkardığımız mAna. da budur. rükteki mallar üttrlnde Tic9fet ~ 

J kc benden nöbeti almnfn gel- Norveç dilinden fazla anlamıyor· 
.ı zaman bir parça durdu. Ben dum. İçim sıkıldı B<'!ı dc sarhoş 
ı-:ofüırımı dumen çarkının parmak· olmak. Danimarkalı kızla hos bı~ 
ıık arına hevesle dayamıştım. Sa:-ı· "aat geçirmek lstcd1m Bir si$ara 

Sabit geliriler teshil 
ediiiyor 

h•ı · içi'! yaratılmıştım. Dümen yakarak Jakc'a b~ktım Sandalın 
" rkı ı çc\ irmck, oynamak hoşu· baş tarafma cômclmlşt1 O zıcrı çc. 
,1;ı ı;ıdıyordu. Jake bana bakıyor. nesine kadar dikilmiş. özler ini· 

·•ıı. Culmckten kcndlmı alamadım. çülmü~tü. Jakc bızc değil, uzak. 

Sabit gcJırlllere hOkfımctçc ya. 
pılacalı;: tevzlata esas olmak üzere 
şchrtrnlzde de gizli blr surette bü· 
tün ırabtt gelirliler tesblt edilerek 
ııst.eler Ticaret Vekftlctine gönde· 
rftmlştir 

Bisamet.tin ÜLSEL kfi~tlle tem&sJarda 1'utuııoıllft1l ' 

r kal Jakc hiç gfilmedi Sadece (Ark81'f n.r) 
• mcs'utsun değil mi? 11 diye sordu. 
'f<'l!'ut oldu~umu biliyordu .. 

Guıılcr ve ı;ccclcr geçti. Helslng. Fakir halka be da va yemek 
tevzii bu ay başhyor 

Ozum, incir ve pekmezin 
azami fiyatı Kauçuk tevziatında 

yer yer hata mı ? 

lz ıı ir vapuru ticari 
eşyayı boşaltmadan tek
rar izmire mi rlönmUŞ 

ııcıırcl 
lzmtr vapunı bir t.akrrn ,cı· 

Cors'dıı gemiye kereste yükledik
'"• ')nro Kopenhag·~ dönecek. kc.. 
:::.ter o:-adP boşaltacaktık Birkaç 

"iı" ı;;o ro balast yükleyerek Oslo· 
s'dccektlk 

Mallarını 
Gümrükten 
çekmiyenler 

İstanbulun tııklr ve muhtaç tim_ 
sclcrıne da~tılmasına karar veri. 
Jcn bedava yemek haurlıklarc ık. 
mnl cdllmıştir Ycmf' k tcvziat·nn 
öoümOzdckı ı;ym birinden itibaren 
başlanacaktı:-. Evvelce verilen ka· 
rara ~öre 16 tin kişiye yemek da· 
ğıtılacaktı. Kartal. Maltepe ve Pen. 
dikten yüz~: k şl ılavecılle bu mik. 
tar 16 bin üc: yüze cıkartlmıstır 

Şeker tiya.tlarının artması · tize. 
r.lnc bazı kl.mSeler fizilm, tnetr ve 
pekmez üzerinde ihUkAr yoluna 
sapmışlardır. tlzüın, incir, pekmez 
fiyatları da alabildiğine yüksel
mektedir. 

İstanbul Belediyesi bu UıtlkArın 

önilr.e geçmek için t.ctklklc.r yap

mış ve Tar:ım Koopcrattfıııden ııJ. 

e~ 1 yüklcyNck limanımıza dılıı 
mlş. fakat bunları boşaıtııı1111 a,· 

LJ "' T • Od ? tekrar tzmiTe gitmişti. Haber ııcc 
rı ata l c a rıe t asında m ı. dı ımıza göre bu vapur. son o~;nı:ı 

, ıi}n içinde ikinci dcla olarak şıı'I· 
nımıuı getirdlf:I ayni eşyayı bD ı.rıı! 
madan ceçen pazar günü te 

J kr 'c bun bıi işlere üzülmU
' \ lduk nıışa gelen çekılir diyerek 
'1 vatı bu c!lvclcrlnl sükOnetlc 

rşılı •orduk. Yorucu bir anyar. 
~ıı cıkınca burun sıkıp çalışmak· 

ııı , vcyn bovun kır p uznkla~ak-

Satıştan imtina suçuyla 

mohkem~ye veri' (. cek 
t n ba.,t-n çorc yoktu. Gümrüklere_ gelmış tthalat eş. 

Ticaret Ofisinde mi? 

Ruı~ar şımaldcn estlğındcr Ko· ~ yasmı. gümrük ruıtrcpoıarmdan 
n nıı~~·R kadar yolculuk çabuk geç çekmek iızcre mal sahiplerine tcb. 

Ornva hııvn kararırken vardık ligat yapılarak kendllerıne miih. 
Gök çamur renblne bUrUndü. De. let wrildlğl. mühlet sonunda ise 
rıizdc. limana girmek isteyen bir maJlarıru çckmiyenlere aıt malla· 
·t k ' lkcnlı kotralar görülüyordu. rın Ticaret VekAlctJ, nan1 ve hesa
B'rb rıııin arkasında sıralanmış bu bma ithal cdıldığı malt1mdur. 

Mıntaka lktısat n: ü ·urlü· 
ğilnün muamelatı teftiş 

ediliyor 

dığı raporlarla. üzüm Tıe lnclrtn A- Ticaret Ofisi tarafından 60 ton 1 uçuk bilhassa kıs mevsiminde mü· 
zaml 100 _ 110, pekmezin de 130 • knuçu,un tevzllne i>aıılandığı ya. I hlm ihtiyaçları karsıladığından ta· 
140 kuruşa satılabllcccğlni tesblt zdmıştı. 1 clrlcr. bu hatanm Ticaret odasında 
etmiştir. Bu fiyatlar üstünde ıatış Haber aldığımıza söre bu kv. 1 mı, yoksa T~aret Ofıs~nde mi oL 
yapanlar. hakkında derhal tht•Kfır zlattan, kauçuk: ışkyen bır çok rır· I dugunu merak etmektedırlcr. 60 

malar hıssc ataınadıklarını iddia e· J tonluk ~art~er.. nnl'ak 10 - 15 
suçuyla t:ı.klbat yııpılarr.k l\Till! Ko· dcrek Ticaret VekAleti nczclLndc ton tcvzı edıldığ •• bu defakt t<!vzl. 
runma m:ıl-ık-:ımcslnc sevkcdilecck· tclgrarıa tesebbilslerde bulunma. ı atııı ıse S - 6 firmaya tnh lsar et. 
lerdir. Sa ba~lamışlardır. Vcrılcn malüma. ı' tığı soytenmektcdır. 
Yeşilay gençlik teşkilatı ta gore, tcvziala W.şl:rnnıadan ön. Verllcn maluma.ta göre. tevziat· 

•O ı al1r ve semllcr akşama ışıkhırı H•ber aldığımıza göre. bundan 
·,. ndc çok güzel bir manuıra idi.. sonra. bu hususta yalnız yukarda. 

~ 7 or.ra ı?ok gltgıde karardı ki kararın t.atbtkile kalrnmıyaeak. 

Öğrcndığlmize göre. Ticaret Ve· ce İstanbul Ticaret ve Sanayı Odas1 ı tan şunlar ıstı.facl.e etmışlerdlr· 
kAleti müfcltlştcrınden bir ekıp, Ycşllay Gcnçltk şubesi umunıı kli.· tarafından ihtiyaç snhıplcrınln oda· Ri.ıştu Dlkttirk, Felunl ~lu. 
lstanbul Mıntakn. Tıcarct Müdfirlü· Upliğlndcn: ya müraeaaUarı için gar.etclcrc l· Abdullah, Ciz.lavıcd, Ç!lcvaşvile 
ğüne gderek mUdilrlüğUn hesap ve Yeşllay ,.e Gençlik te.şkllll.tının, lan verılmiştı. İhtıyaç erbabı. oda-1 Kauçuğa el konmadan evvel ka· 
lşlerlnt teftışe başlamıştı. Mü Cet- 29 ıkincıte.şrln 1942 pazar gtlnQ ııa.at 1 ya müracaat ederek lhtıyaçlarını 1 uçutur. fıyatı l3-0 lru.rıtştu Şimdi 
tlşlcrın btlhassa yeni mu.amclckr 9.30 da Eminönil Halkevl sak>nunda 

1 
bildirmişse de vekaletten gekilğl 1 Oi5 kuruştur Kara borsada '8e 

uzertnde çalıştıt,:ı haber vcrılmck. 1 yapacaklar: kongreye bllttln dzaları- 1 bıldlrllcn listede bır çok müracaat. I 28 30 ltra,.._ kadar kauçuk ta-

Derk<' Kopcnhag şehrinin O!tüne mallarını gümrükten ~ekmiyenler. 
'C'"" ıı IJosandı Şchrlr kırmızı satı an imtina uçuyıa Mılli Ko. 
' · ',.. kulelC'r e lı:ıktım. runma mUcklC'ltmıumlllflne de ye-

,., bJ .... ~ tnciltere"ı ve o. rtltte.ktir 
1 " 

tcd!T. 1 nm ıe.,riften rica olunur. • çıların !simleri bulunmamıştır lt8. tılıyormu,, 

p!çlöklerl H )Cnmenln \C harbi kazaMıa· 
ııın en başında razla 15tlhsal Hizumu· 
nll kani bulunan ,\merikalılıır. lma
:.t ı -.cktt-.' r ıığ'ratma~ı lhtimııti olan 
hı·rhıı nı:ı bir teşebhü~ m4;;rıtıın \Cr

ıniJorlRr . 'tMelii. bÜ,) ük bfr tank fab- 1 
rlka.,ı, bnra.,Jnı 7fJ aret etmek i ttyeo 
nı~hur sinema yılılı'l".lanndan ."oo;a.n 
ff ,,1"ard'ın ı~tcğlnl reddetmiş \ ' C ba· 
nA 4'ehep olılrak Dougla tayyare fab. 

rlkıtı.ının bir 1 tatlstl~lnl ik'ri "ümıüş, 
çunkil bu uçak fahrtka~ı. ONl!'ırıt zl· I 
~-ar,ı ı•dr.n hlr kadın ,·lblinden 8001 
ılt>lar r.iyaRa ıı~radığına dair bir be
'iıtfı çıkar.:. .• tank ral>rika"ı müdür· 
ll"ri d~ eğer "ıı an Haywaro gibi bir 
::-u1d kadın kendilerini ziyaret cOece.li: 

olıır•ıı ıunclcnln işlerini bıraktırma· 

•ıııtl .ı ıı tam 20.000 dolar ziyana uğra
~ 3l' f'ını hesap ederek arti,,ün tckll
lınl reddetmiş. 

lıl<'e !tir hcsarı dutru!u! 

- Mavi !peklı elbiseyi ondan haşka 

tiycn yoıetu. 
Diye ısrar ediyordu. 
Kaptan hiç cevap vermedi. Bu defa 

Senlus konuşmağa .başlll<lı: 
- Bu iş bôyte tddia ıJe halledilmez. 

dedr. Aramızda munakaşa etmekle vakit 
geçırtyor ve hiç bir iş görmüş oımuyo· 

ruz. Gıdıp Kontes Anfya'yt sorguya çek
mek Ulzım. Sonra bu cinay:etı işlemek 
ıçln nekada.r zam.an Jazımdır Bunu tes· 
bit edelim. 

Hesscn cevap verdi: 
- Bunu ~esb.t ctmc1ı: ko1ay. Çabuk 

yürüyen bır ada~ balo salonundan ka
maraya neklldar zamanda gidebilir. Bu. 
nu bilmek !Azım. 

- Dört beş dakika kafidir. 
- Su halde gidlp gelmek içl-n dokuz 

on dakika ıaztm. Beş·daklka-Oa da mü· 
cevherleri çalmak ve ndnm öldUrınek 

çın llave eder_ k bir çeyrek saat eder ••• 
Kaptan hayretle dlıılıyordn. Sordu: 

Bu hesapları etmekte ne fe.yda 
var? 

Eğer Kontes Anlya. Estcn'in bir 
çeyrek saat lçın yanından, ayrılmış ol· 
duğunu itiraf ederse,. cinayetin onun ta. 
rafından yapılmt.ş olduğuna artık şüphe 

kalmaz.. 
Kaptan !Uraz etti: 
- Bütün bu saydıJ;ınız ~yier bir çc7-

rck saal:tc yaptlam11~ 

-ss-

- Haydı beş dakika. d.aha ilave cde
Jun. Yirmi dakika olsun. Şimdi fidlp A. 
nlya ıle konuplım. 

Kaptan haltı fıkrlnde ısrar ediyordu: 
- Konuşalım. Fakat benım !ıkriml so

rarsanız bu clnayctl Waltcr Kerslcn yap 
mıştır. 

- Kersten boğuldu. 
Kaptan cevap vermcd , ÜçU de kama· 

rııdan çıktılar. Senius'ur. kamarasının 
önUne geldikleri zaman polis hafiyesi ar. 
kııdaşlarına: 

- Bana btr dakika müsa~e eder mi
siniz? dedi, Mademki Walter Kersten'ln 
boğulduğunn eminiz. Artık benim bu 
Rus profesörü kılığında dolaşmama lü
zum kalmıyor. Gidıp kıyafet değişeyim, 

Ccbl.ndcn anahtarını çıkardı ve knpı. 
yı açtı. ilaha lçe.r:ı ~ me,da.n kal-

madan haykırdı ötekiler sordular: 
- ~ vtır? Ne oldanın:? 
Üçü birden kamaraya girdiler. Ortalık 

karmakarışıktı Çekmeceler açılmış, ba· 
\ ullar yerlerde, dolabm eşyalar: her ta. 
rafa saçılmıştı. Pro!csörür. kafılları. ki
tapları. velhasıl bütün eşyası darmııda

sınık edilmişti. Scnlus etrafa şöyle blr 
göz gezdirdikten sonra: 

- Herhalde birlsi benim kamaramı 

ziyaret etnılş. dedi. 
Yuvarlak pencereye yaklaşarak baktı. 

Sımsıkı kapalı fdi. Kapıyı da nnahtarln 
kendisi açmıştı. 

- Her taraf kapalı. Yine ıınlnşılnıaz 

bir muamma karşısındayız. 
Hessen telaşla sordu: 
- Acaba birşey çalmışlar mı? 
H~ be1H deJCii, ~a.J.nrı. 

Senlus bu sözleri söylerJr.en yere etll. 
d! ve bir kfiğıt parçası aldı. Sonra eüle
rck: 

- m.yır hiç birşcy çalınamışlar. 
BllAkls ziyaretçi bana bhı franklık blır 
banknot bıt'&kmak nezaketinde bulv.n· 
muş, 

- Bin franklrk banknot mu':' Bakalım. 

- .Evet. İşte .•. 
Diyerek Scnlus banknotu uzattı. Hes

sen cebinden bir k6ğıt çıkarıp baktı. Ve: 
- Bu çalınan paraların numara ltstc

.si, parmak tzlerll<' bct'aber telsizle geldi. 
Bin frankm numarası dA bunlnm arL 
smda ... 

- Şu halde .. 
- Şu halde bu bin .frank Hıtttıbt.ırı 

bankasından çalınan paral~dandrt'. 
Kaptan Slcmscn hayretler içinde d'n. 

llyordu. Nihayet haykırdı: 
- Demek \1 Walter Kcrsten bu kaına 

raya geldi, 
Scnlus alnycı bir sesle: 
- Öyle olacak dedi. 
Hcssen cıe dlyeccgıni bilmiyordu. JCap· 

t.a.n ellerin! cebine sokarak gülmcec baş· 
lııdı: 

- Boğulmuştu. Hanı .. Boğulan adam 
ortalarda dola;1ır mı ... 

xı 

Hes5cfl şaşırmış bir halde bir aşnğı bir 
yukarı kr.roarada dol~ıyordu. Scnius da 

ka61 'Q~ 

İzmlTe dönmüştür. ___...-
~~~~~~~~ 
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(VKÖS~1~ 
Konya Ereğlisind ek 

iki okuyucu r CI 
11
,,.. 

E nelA petedekl ko<:0"'. ~,., 
..... psterdifio.JZ alll ~~ 

~r ederim. Bu ~amanda ~
tarlflert yapmak ~ok ı;üç. ~r ..,,
iinbıl INIJamryacağnlız ~I• ırı&ll ,,_,,. 

~ (!lıfltll :r-ell He~·_.,,. 
ıertyom. Aaeak teilarild il<'~ ~ ,.,ır 
ta ko.lay ola• ~J·lerln tarff111 rll çe· 
mak.la !irtifa ediyoruz. TUrı:ul• ~ _ _._,,.,rı r 
llnce, lftNtfiınb bütü• ~-_...-· 
uıamora veyahut da ııtrlrfl Ye *"'' 

..-ııı 
n7. I'ı&unllJ oldağuaın: 111ar-- . fl\t' 

!!Of • 
"Oları hakkında hiçl>Ir ,ey • ııır 
• f1'11l5 
mem. Belirt kendilerine mJI Jdl"ıerl' 
nsullert Tardır! Bl'T. awalt 1111 41111oıı 
mlzl tarlf ediyoruz. Hıyar tw'şo rt'• 

t>ert 
lçlııde bulduğonu:r.. dereotn~'ll 0 t· 

bir 
re7ene denilen gtiı.el kokulO ac-"'ır 
tur 1d ,-aı1117. hıyar tu~lHitrn• ll"(ıf 

• 1 • 
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· Çoru~da .- San'at aleminde • • Anfil.erdeki 
zelzele Hır alaturka musıkı Fransızlarla 
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Do. '1!.':!. cephesinde 
t) aı. ÜQ eh enend ynmın
'ııı da .Raılarm oe.ap ceplleıtılahl 

'• htt.ru keslmlerincle kr!} taanu:la-

Zelzelede iki 
kişi öldü 

ziyafeti münasebetile ı anlaşma 
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~ glriışeceklulnl tekrar etm.. \"e M ı · b k · A. h ~klrde ldet& 18r&r ehnl9tik •• ~k- ec ıs, u an un ayi asını 
~ Mihnr ft\1et1erl aleylıbM .. k 

Çaaakllaledı 1J1r nlal,.Jt 
•• astı 

gün yaşadık ve 
eserler dinledik 

Güzel bir 
büyük 

Fransız Antilleri, bu 
suretle tamamen 
müstakil kalıyor 

t..11\ıuJan askerf lidbckrclcn &OU&, muza ere ve kabul ett"ı Alikara, 23 (Vatan) - Şehrimi. 
,_ lılrı. kJıtı •UkOnet ı-e l•tızar tçf•-j zc ıclen m.alümata göre cum~I • " ter · · ç d 

1 
d Memleketin tanınn1ış mu~'ki sa.' a:ıau~ttr tal'>dinı edllirP;en, bu eserin 

~·J~rtne ula lhti.-1 T-'· Ankara, 23 (Vatan) - Mlllet r"r v---bfllr. -· mA" ... - ye '•vfı. gonu orum a o an yer cpreml k ı ~"' \ .. .... .. .,,... ...,<n: ..... nat irlarnun bu~·ük kadlrşiM.Slık: j gnç olduğunu \'e ldm-.edc de olmadığı 
~- 1. 1 Mecl si seferde 'r'e hazcrde bil6mum k;ın verilen lı:~arlar ı.a•·"''ı tamyız. 20 saniye sürm~. şehrin içinde bir ... , .,... " k d b k 

1 
eserf gö tererdc hasılatı muhtaç için beraber geçtiği Nobarla yalnız 

r. 
Q llaher~rtlen anlıyoraz ki Kaıı· askerJ p.hrsların hukuk davaları· olup df'"er davaıar.a tercihan ve RC uvar ve aca yı ı mıştır. O -ı.. ...

1 
• n.ncık ka a ı K ••" ..... _ arkada~larına terkedilmek üzere okumak mecburiyetinde lıald:ğının 1 

llartlallltnl Fra1111r: 
lllos• da laareketstı; 

alacalr 
~ . .,.ftalarca. lltiren ciddi ve h6yük 1, nın görülmesi tar" c kfra hakları· nıUsta--len t'-•ı.tk olunur, Na'"lt m.. . · z s nın arcı .. o,run<l'C ~rı """ .,...... "' b til ıcr h rı tertip ettikler! m~amere cumar. halka söylenmeilnl lstemlş 
liıı . ıkJardan ııonra oe11ap cephesi· ntn korunması hakkmdakı kanu.ıı borçlarında hu madde hükmü tııt. 1.1 n c~ :sara ugramts r. Bu test gUnü İstanbul ınnizo!U salonu- Takdim merasimini yapion bestekAr fı?, Uç kesiminde taarnu:a &'e~ı,ıer-j l~y:ıhasının ilk müz;ıkcN:s'ni yap. bık olunmaz BeşJneı m~ddc . ' ko ·d: lkı de olil vardır. İsk\llp'le nu doldtmın sazseYtt biı· kütle o- SalAhaddln Pınar, eserin uzun sllt'e· Vaşington, 23 (A.A.) - AmcrL 

' 1 nıış ve kabul e-tmiıtJr. Bu layıha. d f ·k 1~ h ile.· Ye 0 1 150 ev hasar görmüştür. ka Birleşik dc·•letlcrlnin Martlnik-
t 1) ::'\fareııal Tlm0!;e11ke, Staılnı:r .. ya cöre sefıerberllktc veya fevka c. ev at V :!Ilı ın baslRl''1CI 1 Ankara, 23 (Vatan) - Çanak· nOndc verildi. Bu yazıyı benim için ceğlni, dinleyenlerin sabırlarını sulis- teld milmessiH M. Reber ile Fren. 
ı~ ..ı- • ' ı . - ve ~onu era h. eri Hevctı k:a· - a:rtıi gün yazmak !Azım geldiği timal etmek korkusile sanatkQrın af 

c.. """al ,.e cenabunda Alman rwU- iade hallerde askeri hizmet sebe· . • kalenin Biga kazasmm Dlmetoka h ld 1 1 dil sıı yüksek komU!c.rl Amiral Robert ~I hatla"•• ''"'•"""'· ve l'-1 ... _t .... , bile ikametgAblarından d•vamlı o· rarf~ ıay_ın .. n tesbıt olunur. Bu nahivcsinden o"eren r'iY. ·'·ağm"'rlar a c şlcr min çokluğu tehir cttL edlğlnl söyledi. F.akat unatkArın a nd 1 bir ft,_ 
'""" tllm ' - - - lor k 

1 1 
• kaouo hukumıe,. ve.giden m··ı . .' d .. , i . • • ttl"ek bugüoe b<<akU•d•. loıetinı yennc getlrm"'i ve tnbiatllc "" • yen •·-•m• Y•o>i· \ıt " enlcrlle DM dir.eifne a ayrı m~ o an muvazzaf ve- il t • 1 kl u e- yuzun en yu ~ n ?Ş ve 126 ev su Heyeti umun1iye~i itl....,rUc h Snlıi.haddln gibi bir sanatkA.r bunu mıştır. Bu anlaşma Fransrz AııtlL 

bu"'-': llHtada ula19Rult.r. ~talin- ya lhtty•t ası.eri şahıslar haklmı. ve ı amme a aca • arına tatbik o. altında :kalmı~ır. 1nsan kaybı yok.. - v• a. k?rl ne Fransız Guyanne'rnı Vieh..-
•. "'llll llLa Uri C1fımJ 9hı lı: d ... ıı ıunmaz.. t zırJanan program büyBk b;r ıntt. iiöyliyemezdl hOkQmetındeo tamamilc mu" ... ·ftk.•I 
•t aan ry Mu.t, a -,,, m11 ~ya açtıa.cak hukuk ur. zam içinde başarıldı. saı meraklı· Ben pek a.ıa biliyorum kt; bu e?er """' lıal( "t.li»gl'IMl'tlaki A1-aa ka+ııtüeri davalarında ~ yapllan icra takip. R ları hakikaten uzun zamandan beri B yan Safi:re'nln arkad~armm he· kılmaktadır. Amerika bahriyesi an 
• '-a vad,yete .. tiıfUtr. lerlndc mahkeme veya ıcra hftkı· [ •ı ı • [ ha laşınayı iyi karfılamıştır ve bu ~'--. ı 1 ..,_, US Q7 l er ıg or ar sret kaldıkları bir giln yaşadılar men htmen hepsınde vardır. Bana ka· F '~ • kayıplamlıa alt ~ m a ~ .... ın.ın Yeya mümesstltnin Musiki zevkler'nı •-tmin ettiler . lırsa, bu olsa olsa; s~ yıldızımızın ransız topraklarının Amerika ta. 

"lıanıtarda.11 habtletMl7ellm; çünkü talebi tizerifte v-eya resen hukuk .,. rafından işgalin lü b km l.~ ed~lı: ini Km taarnrzıan 1 usulü muhakemeleri '·anununuıı EV\·elce d~ kaydettiğim gibi bir uzu!\ za.mandanberi b:.ı sahadan uuı.k· l anılm e zum ıra ı· "4t, ,... o" "d f h sazsever olduium kadar bir gaze laışması dolayısiyle yeni geçUtl bu• yaca ı • aldadır. 
t\) l.lntda Ahnaa1arın da1ta mtilllınl 465 i1ıcl maddes-nırı b!rınct fıkra· uşman mu a aa atlarını tecl de olmaklıgrm dolayısUe ben~ eserde saza hAklm olttmamak korku- Yenl anlaşma cumartesi akŞDml -t.~t ~flftllelcrl ka\'nUe llHllateımel- ı sıı>da yazılı ıartları arınnaksı. ı:ünün en büyük hususiyeti lkl ra sudur \'e 'bunda da. haklıdır. NIUıkfm lmzalanmıe ise de teferriiatı hcrOz 

~ ?~ "-nc .. yads Ru!!ar Ala gir - \11- ~~m~:~ :~~~c:~~~=r~t~~)ı:a::; R u s kuvvet 1 er ı· ya r d ı I a r ~~lcsr~s ::n~~~~~~~n~ı:;t~~::~: 1 ;r:;~I~ :::~k::~ı.e::r:rrne~n=e~~~ :1?::7ıe~~mşte~;~:d) a=--i bB?rlü.tUn~FraAn-· 
~ l!.fkaıı lıfıl~eslnde ile taarruu 1 ki meftrup olduğu ltrta komubnh. kbn ı d tad k ,.,... " lıı llıltferdlr. Bır laafta e'\'Vel Reslar gından mfiznherete müstahak ol· ayni çatı altında dinletmeleri ldı, o u~un a11 an ı . sız topraldarınm yUkse« kornisul ltes1 Evvellı mükemmel bir fasıl din Ne olursa olsun. gllzel hır gün ya- Amiral R-'- t d '· 
\~ 19de de .... vatraldyet t:aı:an· duturuı. dalT vesika tbraz edenler . • . . • . ...,er arasın a ... ı aalaşmanın ~ "'"' halııer vema&,lerdl. Dealek hakkında birinci fıkra hUkumlcrl· (llıaıJı 1 li9ctde) «=• r Londra. 2:1 (A.A.) - Unlled lcdık. ıımıyai~lc tabirıle kulakları· ~dık. Her zanıa.n takdir ettığim bır l lhtl,·a ettiği hUkUmler ifşa edilme· 
3~r11~• yeniden tazeleml,lerdlr. "'n tatbıkı mecburidir. lkıncı mad taları Sta.lingrad'ın ~imal batısında Press'ın muhabiri Londradakı askcrf nıızın pası s ııc!\. kıymetli sanatı.Arı rc"11 hayatından mlştır. Bu!Warın, mUttefikleıin denlz 
"~ ltae Karka!lyada Rntar Moz- deye göre, sefcrberhk \'Cya fcv- yeni llerle)işler:! sırasında a.'\kerl otorıte'crln Kala~h'm So\•yct ordu$U z.mŞl~di ~~rada. iki ses yıla zımı. 1 ayrılari.k tekrar saz ı\lcmlne kavuş- balumındıı.n dunımlannı önemli su-
llıı~ l&ı.1 Terek nehri boyunds lril)1ik ka.Uide h;ıllerdc stlfth altında bulu. chemiyetı olan b~r yeri, ehemmiyetli 'lı .ıfından zaptcdilmesi dolayısllc , ~- zc d nlcttık~erl eserler ve ı muş görmek SC\-ıncınl duyduk. ı rette takviye edcccıtf muhakkak sa-
'-.)llstJ& taarruı.a 1ıe,ıamışlardır. nan askerı şahıslar hakkında yapı. iki tepeyi ve müteaddit Alman ml;i- Hıtlcr'in Stalin~rad'dıın çckllnıe.'ll ve 1 ~ pt ı;ı tesir uzcrınde duralım Bir nokta dııha. eğer Bayan Safıye yılı:ror. Mihver, buralardaki Fransıı; 

~il ı;!lk şiddetli olduğuna Alman- tan icra takiplerinde borçlunun as- dafaa. h.ııtıarmı ele ı;-eçlrmi~len:Lr. l)on nehrinin batı salulınde ~ışlık bir . nk olara:k d!nledlsimtz Miızcy. ltcnd. sahıısında çalışmış \'C uzaklaş- toprnklannı dcnh:llltı 11.ssll olaral• 
~ıle itiraf ebıuıktıııılirlar. kert hızmet sebcbile işinden ayrıl· Almanlar bir çok ölO vermişlerdir. hat tcs.si t':?crlibe.o;ınc kallw'<ması J<<'n Scnar, duyarak bize u.rdusu mamı' ols;ı idi, o gün bıze Ne\·a kAn kullanmaktan menedllmiş obnakla 

liı1ıı arada Rmlann Karadenh: n- mış Gtmasm•n malJ vaz.lyetlni boz- Alman ~.sirleri ve bllyUk sayıda harp muhtcm"'I oldupı mütal. nsındıı bu- 0 eski c erlerle "evcnlerl b!r kat dinlettıkten sonra bırdenbıre Memo· kalmıyaeak, aralarında BcarR utalt 
ı. .. ~t Ta.aptıe Te hattA Nevoro!!hk duğu ve bu ~beplc tediye bakı. maJzemeal l.lmmrştır. Taarruz devıım ıunmal:tadırlar. Bazı mllşahltler, Al· ı daha kc"d'slııc bağladı Sanat kud. ya düşmez, ilk eser gtbı bir kaç bU· gemisi flc Emil Bertin kruva.zôrfl ve 
"ııı~r ~~rde nınana.ldalHl maka,·emet mmdan kendisine ko,aylıklar gös- etm .. ktediT. manlarm daha şımdlden Stalln!!rad· ret ve kablllyct·nı de bır defa daha yUk C$eJ' daha dinlctcbıllrdl. Fakat yedi i!A sekiz muavin kruvazörle bir 
~· ı:ri Almanları Karkasyada çok terılm~nı lstilZ9m ettiği halterde 'Mosko\-a, 23 (AA.) Prnda ga· dakl çıkıntılarına karşı ıuslrnr; 0 

!lelt- orta .. a koydu ve taı:dlk ettırd . ben ytnc bunu kıymetli "anatkArın miktar petrol gemisi bulunan Mar-
.;;uı nulyetUı bı,..knı,9tır. ıcra hakimi, ıera ve ffl~<: lı::anttnu· 7.et~. Almanlarm Url ay zarfında lındc yapılar. harekattan kaçınmak .. Yuksck ~anatkar okuduğu dort asıı kendi sabasında bır dönlim .nok- tlnl.k'dcki ı.~ransız harp filosu da, tal!. 
~e. ilk kış taarTTJarlle R.oslarm rıun ııı ncı "'addesl hlikümlcri St:..lln~ad için yapılan muharebelerde tecrJbcsınne bulunmakta olduklarını buyOk cserın içinden o kadar ko- ta.sı ararak onu tel,rar kaz .. nmak mine göre I.skenderiye'deki ~·a ı ız 
t f)fi, AltnM ordmt1DU talin~ dahilhıde b&t"C'lln biT seneyi geçme· 8to tank, 1000 uçak ve 100.ılQO subay z nnctmelttcdlrlcr. Rusların ncrt ha- laylık"1 çıktı ki, f!!'crler,n orıa değil • C\"ıncını duymalttaymı. fı1osu g'tb! hareketsiz ~ buluna-

~), oıı dlreeğfJıde mağtfıp ııderek ba- mck üzere talcsitlc odenme.ıııne ka. \'e er kaybettıklerinl )19.Zıyor. rckctlcrındckı .ııllrat. Kızılonhınun onun CSl'rlcre hfılrna oldı.ıtunu gös ~ce Gtte.a ca~tı.r. 
">'••I Doa hana,ına do~a rkate Londra, 23 !A.A.) - Rus kuvvet- tanı Stalıng-rad'ı t('rkcdeceklerı sıra- termiş oldu. 
fı~h.tr etuH*, delay.lyle l(a~ A .k d terinin Stııllngrad'da yaptıklan nam. da ATmanlarıı şlddrtli bir darbe 11'1· Dedenin o alemşümul eser Raat 
~ kurtarmaktır. Hedef ba OIHN, m erı a an le netlce,;lnde 40 meskftn mahalle !~- dlrmı~ \'C Almanların rica tını pCl'l"a'l K~r~. Nc\•l'nı. Hafız Post'un rast ltalyada Alman 
1~t!ıaı Tlmoçenko'nun VemneJ ııe d•• k gııl edilmiştir. bır hııle ::~tırmck sıırcllle kendi lchı- .vuruk ııcmalslnl, bır rast ~arkıyı, 
\· "~rad ara!!ındald Ooıt ıte.11!'1 ke- oner CD 1'ııfkaslarda, ~alchık'in cenup do· ne blr Usttlnlllk tcmlıı ~tmiş oldugtı Karı Kad~m Di\•anr bızc zevkle d1n 
t, l:lıdc de müsait köprü baŞtlarından A°lJSunda 3 Alman taarnızu ı;-erı atıl· zanncllUmektedir lcttı Ye b~l O ll-!l başkıı bir aleme 

nüfuzu 
(Jtatı J hıolde) /n/ 

, ... hatc f!ıtıkamcttndc hiiyök~ ~· 1 hı('fde) «=> mıştır. Rcs kU\"\"etlcn bu kesınıde ı;ötiirdü 
, l'tuJaD ı-irl,mcsl ılOk mııllk'Mel- Usta.drm, dedim, Amorika nıı blr rııbr.kayı lş:;alc muva!fa:C oımu~- p f Bayan Safıycden de evvt-lfı Ne. "· ;\. ı ı " t? r 

0 
E f Ita•y-rılar. büyük mahrumiyet-

' fe.ıeı BoXlW&r'd.ald lruneW sı mcm c c . \ardır. sa va Kflr'ı ondan sonra Bi ccsmt ve-~ IY.1~1 menllerin4ea ini mak- - HarıkuU'ide b1r memleket.. Stalin~ad şehrının ıçınde tıuıunan 1 ral ız'r dinledik Surede yRJnız iti lcı'C 'kathınmaktaciırlar Müttefl)ı;. 
s lı.ttr11ı11e edebtlir. • Hazırlıkları müthiş, bıı.sdöndiirüeü, Alman 'kuvvetlerinin \•ııı.~ıyetl. Ru!l mı.ihlm nokta üzerinde durmak is. lcrın tarafmı tutan mu:;ızz;ım bir 

'tıı lııırııJ;rad cenohomb Rll!I taarnK askerler her çeyc hfıkim olmağı ilen hareketi karşısında QOI< fena btr ş f d d • lcrlm 9e durmadan ı;eçcmlycce. İtalyan bc~cı kolu yuzde yetmt:i 
"'>-~I katnıuk teplertne lraMr .,._ başlamışlar. Seyahat ederken evve. durumıı. girmektcdır. Q re e 1 n sim beş muvaffa~ olacağını 'o~ ayıık· 
,"~; şlmal(k de Klettncaya • Bo,:a- ıa asker~re sonra sivillere yemek Zürieh, 2S {A.A.l - Gaıcttc de \l E\'V<'İ<'ı yüksek sanatkarın Nc\·a •!anacaktır. 
~' •ltına kadar l'enlfH~ebtıtr. P'..ğer verl,-orl•r. Bir gfin elimde bır kaç Lausıml\e'm Berltn mutıa'blrı1'1n "11· Kdrı, yalo12 Nobarla okuyu una Ankara, 23 (Rady-0 Gazetem) _ 
b

011 
•rdaııu, bu iki nokta ara mdaa hurma otmas•.rdı a:z kalsın ııç ka· dirdi.ğine ;orc, nusıarrn St ııngrad ben!m gibi herkes hRyret ettı Ben "ıt lll'!ltrt •·tınutmna ~erek nerle- ıacaktrm. şımal \'e cenubunda yaptıklan baskı Dün, göz yc~ları bunun ~ ndır ki "'ebeblnı sormı.ı· ltalyu mutıarnri Sinyor Gayda, 

~~ı.ı ha~larlanıa AIMao ınatli\bl~tl üstat devam ediyor: ile Alman hatlarına girmeğr. mm•af· "il dan rahat etmedim. G!orMl OitaHa ga2eteeindli' ltalyan 
.\ıolahillr. - Evet yaman bir seyahat y•p- rak oldukları Berlln'de l'eSm<'ft kabul OrO Sin d Q gÖm Ü f d Ü Oğrendlm ki, Bayan Safi)'e ytlkiek şcl\!rlcrlne yapılan hava hl)Cumları 

>\ illıtnl~r Slallnı:raıl'dırn KarkM- ttk. Ar. kalsın 6bttr !Hinyayı boyhı· edilmektedir. l\akkında l!ir ,a.a ~ ft şoyle 
cltalyayıı. yapılan hava hücumları 

vln1al Afnka harckAtını tıınıunlamak 

ve ltalyan mlne\•lyatını u.rsrna.k için 

yapılıyor. Fakat bu hücumlar ltalyan 

b1rliğlni ve kardeşi~,,; k\J,vvellen

dirmeırtedlr. Sivıil haHi cephedeki 

muharipler kadar cesurdur. Vakti 
gelince Mltwer devletleri l>u hücum
lıtrm cevabını aynı usullerle ,·erecek
k!r Te bu işe başta mesul ~rlık Lon
dradu ba.şlana.ca.ktır.> 

'~ kaıtar hOyUk bir kutıı ba.linde yorduk. Bindtğlml7. tayyare Atııntik Berlln. 23 (A.A.) - KafltasyaCla demiştir: ~ ean ı;o&.; gcnı, bir (•eplıeyl müda- nzerınde kazaya uğradı Hepimize mevzii mahiyette bazı h ekcller ol· ÇENBERL ·ıTAŞ 
Yarınki çar;ramba matinelerden 
itibaren: ~enenin iki rcvkaltlde 

ı~ lrıı .. k zorunda bolunu~·urlar. Tn- cankurtaran verdtlC!', Fakat Ahmet mu~tur. Stalingrad da ~·e Oon nehri 
ıq~ı.ı.'e J'lo\oro"l"k'dekl ,ıddeUJ lt"!I Emin YaJman'lıı lMlna Allah acıdt. dirset.;inde Rumen ıutaıarı nıütı>madl- da 
~ıııı'ernetı Kafkasyıı'da Alman cep- içinde Uç mıl 'On Zeltci bulun.an yeo c;eUn mUdafaa. sa,·a.şıa.rı yap-
~lci il kı!!&ltılrnasma buı;ilne kadar bır adaya 1ndl.k. Adıı.nın rejimi de maktadırlar. 
ı\ı 11 hırakmamı,hr. cOnıhnriyetçJ idi. Bir hayrı Botu olan Um~ gölUnUn cenup dotusundıı. 

~,, ll'ıanıar stııllngradı, Tuarıııe " bu Zenciler bize MUU Şef'ln son r:ut
~ı 1.ıı~ 'yt almak için aylardaııberl kundan bahsettiler. Evet TUrktye'llln 
~~a ıı~rıı':tilar '-e 1.a~·lat 'erdiler. ısını ve şöhreti blltiln Afakı tutmu::ı. 
ı.' lttklaşını' olduklan bu hedef. Us-...ad dumıadan anlatıyor. Zckc· 
~~ ı:erı C:'f'kllmek, daha lnu bir rlyya Sertel, Abidin Daver, ŞllkrU 
~il~ c lutrııllk t.nrunda kalmışlardır. Esmer Amerlkada katacaklarmış. 
~1.:• a StaltnKf'l'd'dan Dıııı dlnıetı Ahmet Emin Yalman, Mısırdan eep
~.., !:eklhııelerl ,·e 'R•' erdulanna heye, Tobru~a gol~. Tobruktan da 
~ "ı ıu·ııır ho\'unıla daranınalan ak- daha ilerilere gidCCt'~. 

"lt'- • • .. _ ... d 1 
it "1' Jakın görünmektedir. Usuı.u evam a: 

~lı,; 1111 )111, Rw•lar ı;tratejlk bir mour- - Ingilt<'.rcde eüslQ ve lrck çorap ,:et 'kunnmışlar , .e Alman ordu- giyen bir kadına tesadüf etmedik, Yu
~ Stallng'l'ad'dan ricale mecbur karld& da söylediğim Gibi, Amerika
,~~! k '•7.1~ ete dü,tırmu.,ıerdlr. Ma· da milUılŞ hazırlıklar vnr. Yaıııız 
\. 'l'imoçenko bir tarartan şimal- Tilrkiyede de!!'il, Amerikada da t?'cn
~r,,'>on dlrsefl içine glnııek diğer lcr rötar yapıyor. fakat kimse aldı-

lıiııtıı.n d~ aşalı Don nehrinin cenor nş etmi)·or. Herkes yalnız bUyUk goa. 

~k ~~11n('.a bah loıtlkametinde ller- ycyi dilştınUyor 
~'ı.a b.tıl or. Her lk1 hareket de Ustadı çok yormuştuk. istemiş ol
·~ "Jadakt Alman ccphe!inl tM- aydık, daha çok ~eyler anlatacaktı. 
......._ etrıı~ktcdlr. Bu ge~ ve dine; faal pı:etecldcn izin 
ı;-.= aldık ve aynldık. 
(\!lı t 1 B ) d• Ustad gillilmS('yerek otomobiline qr a... e e ıye blndl ve bizden aynldı. h d ltalf Sedet :\frto u utları içine VAT.AN : Hüselin Cııl\lt Yalçnı•ın 

l 
be:ranatını aynen yukan)'a geçirdik. 

b a lllacak mı? Bugiln Bqmuharririmlz Tobrukla, 
~cı cephede bulunuyor. 
~d Cdlye umumi meclisi. dün Pe.k yakında Ahmet Emin Yalma-
t~~ı,;n sonra Faruk Derellnin b&ş· nın Afrika, lngiltere. Amerika ıntl

tlır 1 altında toplanmıştır. baJarını bir seri halinde g-aı:cteınlz sil
~ııu evvelki toplantının zaptı o- tunlarmda merakla okuyaca.ksmı.z. 
•trıcr> kabul edildikten sonra ruz- Bilha.aea bir ateş yağmurunun altında 
~ııı;<· ithal• istenen tekllkr o- Libya ccphesındc bulunan Ba.şmu11ar
~U ııııtur. rirlmizin )"8UCağı yazılar hiç şUphe 

1'-•r teklife göre, şehrin diğer ka· 
~· :, kadar chcmmlyeU! bir va1j- yok ki. gaz.etecllik IUcmlncle bUy(lk 

~ ıduıtn Kartal kazasının bc!cdlye bir hadıse t..eşldl edecektir. 

ı t arı lı;lne alınması istenmiş 
~ki • ~~ıı lf kabul edlkrck rtyaset 

bı· tnına gondcrllmiştlr. 
Seyahat' er de tahdit 

ediliyor 
(Ba,. J lac-lde) 

düşmanın tanklarla desteklenen mu-
kcrrer hücumları tardedllmıştır. 

Moskova, 23 (A.A.I - Stallngradı 

1cur1ıa.nt meydan muharebesi SO\'.}'et. 

Jetin bilyfı:ıt \'e k&tt bir karşı taarrtU?U 

ile ba.')la.mıştır. Bu taarruz şimalden 

ve cenuptan Almanların hayatı mü

rıa.kalc )'Ollarma yöMltlltrl iyi tan:ıim 

edilml.' bit' hl1cumla belirmiştir. Sta- 1 

llııgrad'da. savL' Alman kıtalarlle 

Dotl kavsi ile Volga. arasındaki saha 

boyunca. duran All'nan ku\'VeUerl şim

di ltu.,atılma.k tehlikesine dU~u.,Jcr· 

dir. 

Stalingrad'daki Alman kuY\!CU~i

nin ikmalle.rl iki demlryolu ne yapılı-
yordu. Cenup batıdan {tden demlryo· 

ıu şimdi Stalinçad'da.n TO !dlometre 

kadar uzakta bulunan Abganeı·ovo'da 
ve Kalaç'da. Don Jtavsiııden rcçerelt 
Staling-radm batısına varan lklncl 

dem~u 4a. Kt.laç'm 31 kilometre 

""trh~m Or. F..sat Şeiaff'ddln 

E\•velkl gün vefat eden Dr. Esat 
Şerafeddln'in cenazesi dün Ercnkö
yUnden kaldırılarak Be;"Uıt caın1• 
s1nde ö~le namazı kılınnıış, r Uteakı
ben bUyUk merasimle üniversite bo
JUne nakledilerek orada profesör ve 
talebelerin iştira.kile bir lhUtaı ya.pJl. 
mı..ştır. Bundan sonra cenaze eller 
üzerinde Veznecllere getirilmiş ve 
oradan otobüslerle Topkaprya getiri

kadar ~da. Krivemunııkııya'da. lerek ebedt istir&hatgAJuna te'll'di edll-

Sovyetler ta.rat'ından kesilmi,ur. mlştir. 
Almanlar aynı zamanda. en ehem- ' Merhum yarnn aıurhk tedris haya-

mlyeUl köpr1lb11J1l&rntdan biri olan tında memlekete nebatat ilmini aşı
lamağa muvaffak olmuş, gerek .şahEJt 

Kalaç'ı bırakmak ı:oru~a kalmışlar- !bilgisi ve gerek meydana getirdiği 
dır. eserlerle beynelmilel b1r şöhret ka-

Londra, 23 (A.A.) - B. Morley zanmış ve doktor olarak Balkan har. 
Rlchards, Dally Expre!ll!'dc çıkan bir bl, Bllyllk harp ve JstiklAl :harplerin
yazı.sında şöyie diyor: de muhtelif hastabane1erde ba.şhekim

Yeni Ru.s ileri hareketi ve Kalaç'm 

zaptı geçen ha!ta. Omhonlkldzc'de 

kazanılan zafer kadar ehemmiyetli

dir. Kalaç, Alman generali Von 

Hoth'un rical ederken Jı:uUa.rıdılı de· 

mlryollamun kavuşa.k noktasını kon. 

lıklerde bulunmuştur. 

Kederdlde a.ilesine, muhterem pro· 
fesör Dr. Arif ismet Çetin~e. kıy· 

metil operatör Hanıdi Ba..ı.o'ya, otlu 
ingillzcc öğretmeni Omer KöprUlü'ye 
Tanrıdan sabırlar dileriz. 

~~~r~r taraftan Belediye riyaseti. 
~'illa k ve Sular idareler! mura
>~ıııctnııı müddetleri blttlclndcn 

l oı~n .tayinlerini tekli! etmiş ve 
'lı lr uı:u cncilmcrf! havale edil. 

~cı~d 
'• Ye mccllsı son vaziyetler 
~~ısuc et nakliye ücretlerine 
~de 

elli zam kararlaştırmıştır 
tcııs b _ . ~ · 

Agodabya düştü 
{Bıt.'jı 1 incide) (-) 

Kahire, :!3 (A.A.) - M:lhver kuv· 
vetlerl, Agadeb)'B.'nın cenubuna çdctl
meğe mecbur o!n1WJlardır. 

kil vasıtalarına yeni~n zam yapı. trol altmda bulunduran mevkidir. 

lacak ve yahut ta yeni bir unun. Ruıılar bu demlryolla.ruu kea~cr

la seyahat ancak mubrcm lhtl~·:ıç· dir. Şbndi 25 Alman ve Rumen til

lııra hasredilecek ve bu suretle se· meni hatta tiitün Von HoUı • ordusu 

yahat bazı tahdit ve ş:artlarl! tabi t.amamlle yokedilmck tehlike!inc ma· 

olacaktır. Al kadar Vckılletler ya. nızdur. Bu dUt"UM belki de Alman or

Bertin, ~3 (A.A.) - Adjedabia böl
gesinde Ingilizlertn oldukça mühim 
olan \:eşt! milfrczelerinin Alman • 

vere.. 
1 
du3unurı Ukrayıta'da tc!A.ketll blr rl- Ita.lyan mevzılerine karşı yapmı.' ol-'~ı:ı U'1Jı., or:leden sonra dev 

son loplantısnu yapacaktır. 
kında bu hususta blr tarar 
ccldcrdlr. 1 ca.t y<ı.pmaSUım başlan:ıcı olacaktır. : dukları hticuınlar piW...,,lrtüimtift.Ur. 1 

r-: lla1 

1-Şahahe Dans 
(1Jlarika Rölık) 
Göz kamaştırıcı dekorta.r anı.
smdıı. canıandtrılan b4lyük nril· 

zikal filim. 

2 - Bırakm Yaşıyahm 
H'ENIU }'OND.~ - NA.US.EN 

o ımu,n·.o\:11ıı· 
adalete nn,ıt a;ık1Jı. mticadelesi 

MU6oiiM parH llftrlerlal kab111 etti 
Londra, 23 <A.A.ı - Roma rad

yosunun bllcifrdifine göı'e. M"usso:Uni 
ln~ bomba. uçaklannm bi1cU"1la
rına manız kalan Mılii.:ıo. Torino ve 
Cenova şehirlerinin Faş~t part.fai ki
tlplerlni kabul etmiştir, 

&&mı 'Wr tariJl ~yor ... Büyük !tir an'at şahlanıJor-

81J PE&ŞEMBE AKSAMI 

L A L E SiNEMASINDA 
"-erlkaaıa f büyük yıWl'Q 

CLAUDETTE COLBERT - ELISSA LANDI 
CHARLES LAUHTON · FREOERICH MARCH'm 

yarattığı : Ttt.rkçe 

KANLISALTANAT 

• 

Asrrlıana .,,mJ )"ar&tatliıyatafı ea muzzam i1'Jde Jıütiia "'lan dön
dtlreın ... MS tı6T lht:ipmdu. 

OIKIAT : ilk ~ ~ a.....,..h yerlerlaJri tlmdide.9 kapa-.11 
•llE-11° .... ,,,-.- !:'ele'- : •JIN 

- --
'f'ann •"-!am 

MELEK Beraber oynacltk/arı her 
li!mde halkı r.eşelendi
ren sevimli iki artist "'iaera3ıııu 

MYRNA LOY-
WILLIAM POWEL 

m 891\ ve ecı &cahltAhalı komedUcl"i olan 

DELi GÖNÜL 
filnıiMc 

~mnaratı :koltnlı:tanıı endden alınması rie& ol'Jllur, 

Fransız Şimal 
Afrikasında 

(~ l lncMP.) cı!:ı 

Vichy, 23 (A.A.) - Vichy rad
yosu Trablusdan gelen Alman kı. 

tatarının Tunusun şark hududu:ıu 
geçmediklerini blldirmcktcd!t'. 

Oran, 23 CA.A.) - A[riksd ... k 
Fransız ordusunun müttcfıklere ıl. 

Uhakmı temin için bir anlaşma ya
pılmıştn-. Fransız ordusu, kendi sı.ı· 
baylannm ltumandası altında bu. 
ıur.acak. ancak. baskumandanlık 

Amerikalılara alt olacaktır . 

Londra, 23 CA.A.) - Şima!J 

Franga Afrikasmdan gelen heber
lcre göre, blr Alman zırblı Jı:ı&A.ı a 
ğrr ha. ara uğratılmıştır. 

Alma.n~r ?'unutsa Fransı.zl•rlr 
çarpışmaktadırlar Aln1anlar it kr 
re taarruz etmişler. fakat her ihı
sinde de püskürlülmüslerdir. 

Berltn. 23 (A.A.) - Resmi tel> 
llğ: Cezaylrin acıklarında Ahnar 
uçakları ~!in ıtcec 7000 ton ltac 
mindc bir düşman cıcmlsindc y;;ın. 

gın cıkarmışlar. bir muhriple bli
yük bir kargoyw hasara uğratmış 
lardır. 

Ncvyort. 23 (A.A.) - Şimal Af· 
rikadakl müttefik umumi k.arar
gAhından alman bir telgrafa göre, 
Almanlar Tunusta mühim hava rı. 

lolııırı ne iyice yerleştikleri iç+rı bu 
hııvalidcr. çıkarılıncaya kadar cid
di mulıarebclcr beklenmesi llizıın· 

dır. Telgrafta kaydedildiğine göre. 
Tunusun Blzert deniz üssü istika
metinde ilerlemekte olan General 
Anderson kumandasındaki btrh'ıci 
tngfllz ordUStı b 1r Alnıa.ıı vrbb ko
lunu ağır k~ytplarla cerl pQskürt
m{iştÜT· 

Milttcnk umumt karnrgAbmır 
söz.ctisO. Bizcrt etrafında oe~yan 
eden muharebelerin şiddetlenmek· 
te olduğunu b!ldlrmiştir. 

I..ondra, 23 (A.A.) - Cezayir 
radyosunda söz söyleyen Amlrai 
Darlan. batı Fransız A!.rlkı;srnm 
isteğlle serbestçe kendi emrlııe gir 
mlş bulunduğunu blld:rmlştir. 

Memurlara tevzi 
edilecek şeker 

( Jllafı 1 luclde) il 
Vilayet emrine \"erilen bu şeke 

terin bir kısmı VilA.ret merkezine 

ayrılacak. diğer kısmı :kazaıa.ra gön· 

derilccektlr. TC\'Zlatı kaymakamlar 

ide.re edeceklerdir. 

Te\·zl edilecek Şclier!n kilosu Istan· 

bula kadar btllUn na.kil \'e diğer mas

raflar dahil olmak üzere 145 kuruş

tur. Kazalara yıı.pılnn taksimatta ıs

tanbuldnn kazalara kadar olan n.alal 

ma&-afları da IJ4ve olunacaktır. 

Her yerin mutcnıc4i kendı iıstilı· 

1 kak sahiplerini tcsbit edecek ve pa

rasını kazaya yatırarak şekeri alacak 
ve tevztat bu sııreUc mutemetler va
Eıtasile yapıla.ca.ktır. 
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1 r, f 
Cumartest ve par.ar r;blm 

ıs.ao da .Matın. 

7'-.An 

il .. 
• 

tren f&k'.llte."linden en . H2 ,.,.ıuı4a 
alm!l oJduıtum tramvay puosumı.,. 

yı ettim. Yenıatıu çıkaraca ımdaD te

kısuım h1lkmfl Yoktur. 

-KAŞELERi 
B A '9 D 1 Ş, N 1 Z L E, O B 1 P, B O M A T i Z 

~e Bütün Ağrıları Derhal Keser. 
UR S 

. • .. ~ "rl'! A]Stı.tJ. 
Verdiği kararlarda ,-sabet gösteremiyen 
bir hakemin k/üpleriıı nıukad eratile 

0!1naması, doğru mudıır? 

Zavallı klllplcr!n gerek malt ve 
gerekse ldilrl cephelerden ~ektığl 
yctml~ ormu stbl futbol sahasında 
da idaresiz hakemler elinde uğra· 
dıkları haksızlık ka1mıyoT. 

S neler var ki hakem lşt bizde 
bir dert olmuş ... c bu yaraya nıcr· 
hem sürecek bir tek el de çıkma. 
mıştır 

Bır klüp. bir sene çalışıyor, dl. 
dınlyor Tem o savlr.in mükflfatı. 

nı gl:ırt'cel: b r gu~dc b"r hakemin 
ya ') '.lnlıs kararına "e yahut la bir 
t r atlındaki hislerine kurban o· 
lup r. d yor. 

D h klupll'r ne kadar zaman 
bu idaresiz hakemler elinde bir se· 
n('I k mesailerini bir ı::ür:.dc mah. 
vcdt>ceklcr bilmiyoruz? 

Pazar g,:Unli 1-'encrbahçe ldübü
n{ln başına geleni görduk. Biz şu. 
roda Fenerbahç<-. Beşlktaşı muhnk 
kıık ııurctl<' yenecekti. demiyoruz. 
F kııt bu gibi mühim bir maçta o· 
yun. bcrabt're devanı ederken "c· 
rllcn lk net gol hadisesi ve bunu 
tnkfp rrlcn bnrlz penaltı vazlyctJ 
bir çok kim eler· acındırırken, bir 
çok k m el rl de hiç şüphe yok ki, 
futbt,ldcn tlkEindlrmiştir 

n l her ne kadar bu arkadaşın 
bu ' zıvctl, k den ') apabılrccl!L 
ne nıınmak 1 tcmlyorsak ta maçın 
devamı müddellncc tesır ottmda 
kaldığ da saha ı çerçeveleyen dört 
br.ş bin kiş lfk b r scvlrt'i kOtlc
"' tara!ındıın açıkça görillmUştOr. 
Bir tıııkem kl. elinde bir talimat. 
name varken ve bu talimatname· 
ele de yOzdt' yOr. gol olmadan ha· 
kemkı böylt' bir karar veremi· 
> ece,ğl sarshntlc ktı.ydedllmlşken 
kırk mclrclık bir mcc;afeden iyice 
r,ôrnıcc;lre lnıkôn olmıyan b 1r va. 
z.t) c•ttc ~ol vermcst doğrusu ya 
tıpor ( rklırı umumiyc~lrdc fyi bir 
t<'slr ) npmamrştır Bilhassa bunu 
takıp cd<'n bir ,azfyctte tiartz. bır 
penaltı o duğu ,.e topu da Fcnc-r. 
b;ıhçclllcr avuta cıkardığı halde, 
:IOduk çalmıs bulunmasr dolavısll" 
ısı :ırnrtarmnk lç1n sOlOnç dcncc<'k 
bir kıırnrla korner kadı her hnl· 
d verll('n hrıtnlı golden doğan fc· 
.ra te ·trıerl daha ztyade kuv\•ctlen. 
dlrrniş11r 

Yukordakl resim. bu gol f)O

z.ıs,·onunu lesblt cdlyC1r. Bu resim. 
hnkcmln kararında r.e kadar lsa· 
bc•s z o'ducunu ortaya koyan can· 

ıı b r \'CS ka deeıı midir? Acaba 

bu hakem arkndeşımız bu resim. 
lerl gördükte.., sonra kendi hata. 
suııı. kurban ett t;ı lt>.kını hesabına 

vicdan azabı duymamış mıdır? 

Biz bu maçın hakemini o snn 
sahaya çıkarken cörduk. Asabiyet 
ten tltrıyordu. Kendinden geçml~ 
btr vazlvl'llc idi. Bu derece 6sabı. 
ol'& hfıklm olmıyan bir arkadaşın 

her iki klubl\n şampiyonadaki va· 

1 
1 
ı 

ı 

1 

1 

de taua t>•r şey söylenemez. çon- 'ı zevkini öldOrmck tc !utbolcumu-
kO hat~'n tamiri imkansızdır zu öldOrmcktlr. 
Yalnız şu 1:ar ki. bugün Fcnerbah· Memlck<'l futbcılünu yaşatacak 
çcnln basına gelen. yarın &!şıktaş olan hakemlerdir. Fakat bir dert 
klilbi.lmüzOn. öbür gOn de Gala. halini alan bu hakem meııelesi fut· 
tasnray klübUmilzün basına gele. bolcumuzu uçuruma sürüklemek· 
blllr. KIOplc.rın mukadderatı ne lcdlr. 
oynamak lyı dcCıldlr tt101atsıı.lığı Her ~eyden evvel sahada otorite 
futbolcOlcr Qzerlr.de kökleşirse va· tesis edecek, tisabına htıklm, tesir 
zlyct çok fcct otur Bu futbol\imüz altında kalmayacak kimseler bul. 

hesabına da bOyük bir tehlike tcs- malıyız. 
Futbol saha-:ır.da hatalara kur. 

kil eder. Ne oyuncuda ''c l\f! de ban giden takımlar gördilkçe biz. 
~ytrel ve kiareclde ttimat kalma- memlekette en çok sevilen bu spo 

)"•nctı halkta aliika ölür. ('Ocukta run da lslfkballnden korku oruz. 
çalışmak zevki kalmaz. Çalışma Kent t ONAN 

Pencereden ç1maş r sil- Bir genç sokak ortas~nda 
karken sokağa düşmüş öf J olarak bulundu 

Evvelki gün Küçl\kpazarda ıo· 
kak ortasında b•r genç ölU olarak 
bulunmuştur. 

Oeyoftlunda, Kasıınpa~ada bir a
partmanın lklnct katından d(~en 

bir kadın afır sur<!ttc yaralanmış· 
tır. 

Cam sokasında Alipaşa apart· 
manmın 2 lncl katında oturan Vik
lorya adındaki ce ç kadın, pence
rl' ındcn çamaşır silkerken ·okağa 

dusmüş. a~ır surette y ratanarak 
~yocıu hastanesine kaldırılmıştır. 

e· r hamam yanarken 
SÖ!I dür ldii 

Kadıköyündc bir hamamda yan. 
gm çıkmış. külhan ve bir od.ı yan· 
dıktnn sonra söndOrOlmüştOr. 

Yanı:ın, Umumi Hamam admda· 
ki bu bir.anın külhanından çıkmış. 
tır. ahşap blr odaya sirayet e
derek bu odayı yakmıştır. Blnn sl. 
gortasızdır. insanca bir yaralanma 
vakası yoktur. 

Esr: rh bir ömm 
Dün Taksimde esrarlı bir ölum 

vak:sı olduğu zabıtaya blldrllmlş. 
tır. 

Taks m COnıhurlyct caddesi 85 
umıırı:ıllı apartmar a pansiyoner 

ahın 60 y~ında lra.~ lı Rız.a Şerifi 

Dcmlrtaş mahallesi Şeyh sbka· 
ğında Yere serili olarak bulunan 
ve 25 yaşlarında tahmin edilen bu 
gencin. yapılan tahkikat neticesin.. 
de F<'ncrdc oturan Tahsin adında 
bir kunduracı olduğu anlaplmış. 
tır. 

C<'"cdl muaycr.c eden adliye ta. 
b bl Klimll Onsalan bu ölümü şüp· 
heli gorcrck cesedin morga k2.l· 
dırıtmastna karar vermiştir. 

Bir çocuğun cesedini 
sokağa atmışlar 

Evvelki sabah FerlköyUnde bir 
sokağm kalclırım taşları üstünde 
bir çocuk cesedi bulunmuştur. Bu 
cesedin kimler tarafından buraya 
atıldığı znbıtaca ehemmiyetle tab. 
kık olunmaktadır. 

A:tı 1 fiyatı düşüyor 
Attın ftyatları dilşmekte devam 

etmektedir. Dnn borsada bir Re· 
şndlye altrnı 32,70 \•e bir gram 
külçe altını da 432 kuruş o~erhı
den satılmıştır. 

zndt', banyosundıı olO olarak bu. z ~ n 
lunmuşlur. MOhOrilmll 'kaybcttlm. Yenisini 

Ces dl munyenc eden ndllyc ta· kazdıraca~ımdan csklıılnln hOlanU 
bibi Kfimlt Onsalan bu ölilmU şüp· I yoktur . 
hell g'lSrcrck morga koldırılmasma ,'\dre.'ı: Cemile •rurıçyUrek. KlçWt 
karar verm ştlr Rıı.a Şcrırı zade- PlyaJe 1'ııhla köprtı ş0. No. 8 
nLn hava gazından Zl'hlrlt1nd!G! ta~ 
mfn edilmekle beraber ölilm şüp. 
hcst or adan kalkmış del:fldlr, 

ihtikar vak'aları * lsmct Çakır adında bir adam 
600 J;ramlık blr ckm<'k için 80 ku. 
ruş istemek ve bunu korncslz sat· 
mak uçu11dan Milli Korunma mah
kemesine verilmiştir. * Dur.sun Mehmet admda bB~
ka bir adam, yine 300 gramlık bir 
ekme ı 60 kuruşa 6"Btmaktan suçlu 
ol ralt mlllt korunma mahkemesi. 
ne ııcvkedllmlştlr. • 

a«:Jıyo 
ABAtf 

7 20 Pro~m ve aut ayan, 
7.32 Vücudumuzu çalıft.tralım, 
7.10 Ajans habcrlul, 7.55 Scnf~ 
nlk p rçalar (Pl.J 

öC.u: 
J 2.so Program ve sut ayan, 

12.33 Karışık program f Pi.) 
12 .f5 Aj8.115 hııbcrlcrl, 13.00 p* 
rcv, acm3l ~e Varkılar. 

AKŞAM 

z yetinde rol oynayacak ve mukad 
deratır.ı taytn edecek bir maça ha· 
kem olarak verllmesl doğru mu- , 
dur"' Biz burada ·alnız. hakemi 
drğ 1, onu boylc mühim bir maça 
tay n l'den1ert d~ mcsul cörüyo. , 
ruz. Artık o'an olmuştur. Fener. 
bahçe klllbO hakemı.rı isabetsiz k•· 
rnrtarı"'a. hs.talarına kurb:ın gltmlş 

, ' VATAN GAZETESi 
HA.~ ırJY ATLARI -

r. lık 

1 lncl 
! net 

.rt 
• 

S Unr.U • 
4 Oncu • 

760 
500 
400 
150 

18.00 Program ''c saat ayarı, 
18.03 Rndyo salon ork.-.slra.ın. 

18.45 F&l!ıl (Mehtap ~arkıları ve 
mesire tUrkUlcrtL 19.30 Saat aya
n \'C BjanB haberleri, JIH5 Hal· 
ke\'l"rt Jtolldor saati, Buı;ama 
Halkcvl, 20 15 Radyo Gaut.est. 
20 15 Milzlk, 21 00 Konuşma, 
21.15 Müzik, 21.30 KonU4111a, 
21.fti KlAslk Türk müziği. 22.30 
Saat ayarı \'C aj ns haberleri, 
22.15 Yar:mJd probt'am ve kapa.ıuf. t'rHakemlr. dildOğfı maçın bittiğini 1 

llan etUktcr. sonra, o maç Oıcrln· 

60 

8DD!l1U 6894 Afife Bayhe!s & ATiNi RAl7.Dffi. JCABIND G NDI': 3 KA~l: nta" 
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--------· ·~91111------------------mml,,.., 
Aiörve-üSt8~ba~,· ısı Tork·ye iş 8 

1 LAN 
ası n 

aramaktadır. K ·: çük Cari Hesaplar 

ta ına~::::~·;,:-:=, ·::::ı~~ 0 · rtnnım,ıe '"· ne poe- 1943 ikramiye Plan! 
1 - Tiirlı olmak, 1 
ı - lfllhf!tıdtı ve,-a .. t 111ektıebt MC1llt9 .mtu, ... •tldıler t ~abat, 3 MaJll, 2 4jutos, l IJdoC • 
s - Btiyük a~lyeıerde mtaba4fllık yapaııt olmak, tı,rhl tarlblerladı faplluı. 
t - Ta,. .. dan tuta olmaoıak ..e MkwUlde alAkıl!l lruhrn· 

~ Sıhhat Ye alllAld Yaztyetlennf wsılmlıuhı ~v11lk edebilmek. r-194 3 iKRAMiYELERi ~ 
• - Blllwııta Uıraa, rnsu IJleriıtlie derb:t \Ukuf ,. pratik t.ecril· 

bmJ olmak. 1 atet 1999 Liralı~ = 1999.- Ura 
7 - ~araıı'"adnk ltJeri, pik n IU'l dik1iJn, tfırleke Yfl De ~te-

rli~ kayukçıhkta, l!)terln ıaıın:ımf taktp ff ~n.J mUmluin kılacak 1 9 9 9 - 9 9 9. - " 
deret~de umumf maJfımah otmak, 1 888 888 

A1man<-a "~Y• lngU~ olnlcl•jıma aıı.laya.eak derecede olaalar '' " = .- "' 
t'f'r<"lh ed!Ur. 1 ,. 777 l' - 777.- '' 

ı:ıverttU 111anbr kabm_vr.tiıte P1"I! :?58 lintya kadar a !ık ticl'f!t 
alabilecek, lıayat pallalılltı ?:amruındaa lılttfadeedocek \'e\ş kanonu· 1 ,, 666 ,, = 666.- ,, 
:n:r: ~~··=ta~deo aynca kret al&bUecek. MS9 ıııayılı I ., 555 " 555.- " 

ynca ı;ah rnll. Myakat " pyretlne ıött takdtr ~ilm,.k th~re f 
~ Ud maa9 nls""°ttede tkramtye .. verilebilettktfr. Mtıe f!'l\e '' 444 ~' 444. - '' 

tarafrndan ~ kee.for• -k• '1ııl:ll1ıl edllmektedl.r.-.. 2 '' 333 ., =ı 666.- " 

lstanbul Defterdarlığından : 

51:?17-1114/29 1.fecldiyeköyUnde S pa.fta, 15 ada, 1 par 

S7 

3S 

53 

55 

ael No. ıu 06 mettt murabbaı arsa. 
MecldtyelcdyUnde 3 pafta. 17 1ida. 4 par 
ı.el No. 1279 ındre murabbBJ ım;a, 

Mecldlyekôyünde 3 pafta. ı 7 ada.. 5 par 
ııel No. lu 2466 metre murabbaı arsa. 
MecldiyeköyUnde 4 pafta.. 2 adı, 14 pu 
~I No. lu 2H metre murabbaJ arsa. 
J.fecidlyeköyilnde ( pafta. 2 ada. 181l 

669 

12i9 

6~2 

:n 

06 

18:S 

1 o " 222 ., - 2220.- ,, 
30 ,. 99 ,, - 2970.- ,, 
60 ,, 44 - 2640.- ,, 

250 " 22 " - 5500.- ,, 
334 " l' ., - 3674.- " 

Tlr~J• İf Banlıı:aıına para ratlrmallla JalJllS 
para blrllltlrmı, we lalı: •lmı• olmaz, •r•• s•· 
auda talUa!sl de deoemı, el11rıaa•ı. 

93 
parsef No. lu '78 sıetre murabba.ı arsa.. 1421 
llecldlyeköyUnde 9 pafta, 61 ada. 2 par 

ıos 

~~~~~~~~~~~~~~--~~~~-~ 
seJ No. lu 1182 mPttt murabbaı arsa 
MecldlycköyUnde 9 pafta. 6:? ada. S par 
sel No. lu 1550 mettt murabbeı arsa, 
MectdlyeköyUndı:ı 9 pafta, 62 ada. 2 par 
s~l No. lu 1822 metre murabbaJ arsa, 
.MecldlyeköyUnde 9 pafta. 62 ıuı • 15 

302 12 

1550 

2133 

117 

panıel No. lu 2S97 m~ murabbaı arsa, 1151. O 87 
Tukarıda yuılı gayrimenkuller açık arttırma Ue satışa çıkıınlmış ü;e 

de talip Z\Jbur ctmeditlnden 8/11/9~2 tarihinden ltlb~rcl\ bır ay içinde 
pazarlığa bırakılmışlır. 

l8t~klllerln muvakkat teminat makbuzlan ve n!lrus hüviyet. cüzdan
la.rile birlikte bır ay içinde baltanın pa.z:artesi ve ÇllTfamba &ilnlerl saat 
U den 18 ya kadar Milli EmlAk MUdürllltflne mtiraca.atlıırı. (12881 

Müzayede tehiri 
Emlak ve Eytam Bankaıından: 

S0/11/942 pazarte.st s1]n0 sut 14 de salı;şı mukll.JTCr Te~1klyc'dc.kl 
U.i rarça arı;s sat.ı.şmın ~r:ı ahcre kadar tehır edild!J?I Uan. ol11t1ur. 

(1668) 

30 ton kuru fasulye a!macak 
Kırıkkale Gurup MlldUr!UtU satmalma komlsyonuM!an: 
Beher kilosuna :>O kwıl'1 talımln edilen 30 ton kuru fa.sulyc 1l/ 12/ IH2 

tarihinde saat 15 de Tolta.ma blna.amda satın alma komı.syonunda kapalı 
ıarlla ihale edilecektir. 

Muvakkat teminat (112:S) ttradrr. Ta.lfplerf,, teklif mektnptarını e.aat 
U de kadar koınlsyona vermeıut. U595 > 

M. M. V. lst. 4. No. lu Satınalma 
Komisyonundan: 

Ordu ihtiyacı ~tn 75.000 adet k07Ull pöstekisi pazarlıkla ihale edile· 
cektil". Muvakkat teminat 6i500 liradır. Iha.lesi S/12/ 9t2 ~r~rmbfl gilnU 
sa.at 15.30 da Fındıklıda komisyon binasuıda yapılacaktır. ŞcralUnl öğ
renmek \'e nürnunt'Slnl gonnck J.at~yenler her '1ll1 kom!Jıyoııa mUracaal 
edebiliılcr. Taliplerin belll &iln ve saatte komla)·onda bulunmaları. 

(1662) 

M.· M. V. Ist. 4 No. lu Sabnalma 
Komisyonundan : 

Ordu lhtıya.cı lçtn 8000 metre nnmune gibi ket.en tc!A pazarlıkla satın 
al!Jlaeakt.rr. 

Pa.zarJığt 23.11.&:l2 cuma.rt.MI g11ntl sa&t 11 de trındıklıdald kom yon. 
da yartlıı.caktır. 

Kati teminatı 1740 llndı.r. NilmUMSS ller rt1n lromlsycında S"örüle· 
bilir T&ttpiertn muanea stin Y<? be.lli lutt.e kom.l.syona &:elmel rl. (J597) 

1 
100 
100 
ıoo 

100 

BORSA 
ZS tlt1NC1TEŞRL"'i 1~% 

Sterlin 8,24 
Dolar 131,80 
lSYiçrc franı:• 30,325 
Pczeta 12,9375 
lsv~ kronu • 31 ,135 

Yeni neşriyat 

YUcel 
Uzun müddetten~rl ;üıcl blt 

şekilde çılcll('rlmakta olan Yilcel 

mecmuası bir Atatürk sayısı ncş. 
retmi.şt.ır. Ebedi Şefin bir çok re· 

ESHAM ve TAHViLAT sirnlerile süslü olan bu mecmuada 
~ 7 941 Dcmtr1otu 1 ı9.- Atı.türke ait gilzel yazılar ve 6"r· 
% 7 Bfrincf tertip Milll Mü-

dafaa istikrazı 

tkram!yeU % 5 .Birincı ~e
t.ip Milli !üd faa 

lcr bulunmaktadır, 
ıo.- Şair Yusuf Mardttlln ı;üzcl bir 

şiiri ile süslenmiş olan bu nM!cmua. 
10,- yı okı.ıyucularımııa ta.vsi) c ederiz. 

1 inhisarlar U. Müdürlüğü ilanları 
l - NUmunclerl mucibince scluz kalem nıuhtell! cins k~ıt ve Jısf" 

ton p;u:arlıkla satın alınacaktır. 1 ıO 
2 - Paz.arlık 27/11 /942 tarihin rastlayan cuma ı;iinO saat 1 

da Kab&taşta levazım fUbcslndekl alrm komisyonunda yapılııcıU<ttr• 
3 - r\ümunelcrl her gtln sözü geçen şubede gorUJcblllr. 

5 
ı:U 

4 - isteklilerin pazarlık içın tayin edilen ı;iin ve saatte ~ 1 r 
rııS • 

,·enme paralarlle bırllkte adı geçen komisyona ı;elmelcrt illin olıS ~tı 
(12<> 

~~~~~~~·~~~~~~~~~~~---~ 

,----------------~------~ Türkiye Cümh11rigeti 

Ziraat Ban ası 
Kurulu., tarihi: lSBS. - Sumaye51: 100,000,000 Türk !ıra& 

Şube ve ajaruı adedı: 265 
ZiraJ ve ticar1 her nevi banka muameleleri. 
Pa.ra btrikt.ircnlero 2 ,000 lin ikramıyo \'e.rtyt.ıe. 

Ziraat BanJ<uında kumbaralı vo ihb&rarz tuaTT1.ll heııapJa~ 
en a.ı 50 Jiruı bulunanlara ııenedc 4 defa çekilecek kur'a üe "4

9 

4ald p.!A.na gore i.k.ramiye d&kıt.ı ıacaJ<tır. 

4 ıııd9' ı,toO llralık • .~ lira JOO adet 
4 • wo • !.800 • , 
• • 260 lt J,OOt • Jıt :ıt "' • 4,800 

ıot S.2eo ' '' • • '·'°° • ıeo • 20 • ~ a.1'" 
DiKKAT: Hesaplarında.ki p&r&lar bır M:no ıçlnde 50 ıtrada.n ·tlf 
ğl d~mıyen!ere ikramiye çıktığı takdırde 7o 20 fıu:lasile vcriJeCel' 

Kuralar ııenede 1 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 cyldl 
l ı Birtnclk.8.nuM1a. c~kilece.kur. J ............................... :::;v 

M. M. V. lstanbul 4. No. lu Satınalr1'18 

Komisyonundan : ed·w 
Ordu ihllyacı için W,Ol)C'I ııdct kuzu pöstcldsi pazaıl.kla ıhalc 

cekUr. nO ~· 
ı.tUTakkat tenılnat 50.625 liradır,Ihıılesl 3 / l 2/9!l:? perşembe .ı;il nll 

~er" 
at 15 de Fındıldıdıı. ııatmııJma komisyon binasında yapıt:ıcaktıı" ~ oP 

tıl 
ot;rcnmr.k \"C ntlmun nl Sönnck ~tcycnlf'r her {;'l.ln komls)'On 

ca.at edebilirler. 
Taliplerin belli glln \'C muayyen saatte Jrnmlsyonaa 

8&1Ubi \8 t;• rly t l\llldfirU: Ahmet l:mlD YALl\IA.-10( 
\"a.taıı l'i~rlyat ürk Ltd. Ş~i. \.'atan tat~· 


