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mühim bir karar 
Borçlu müstahsilin bütfi.;l 
hububatına el konugor 1 

'
1Gü.zel Edirnenin 
kurtuluş bayramı 

C. H. P 
Mec:is grupu 

toplandı 
Atılov Topla ntı da 

şe hitlerinin ôile:eri
ne verilecak tazmi

nat mese'esigörüşüld l: 

Edirne bugün, kurtuluşunun 
20 nci g1ldönü1nünü kutluyor 

Bulgur vesaire de karsız satın ·all nacak 
Ankua, 21 (A.A.) - Oumhu

rlyet Halk Partisi Meclis grubu 
umumi hPyetı hugiin saat il> dP 
Reb , ·ekili se~·han mchmııı Hilmi 
Uran'ın reisliğinde t oplandı. ( 'el· 
"'C açılarak geçen torılantıya a lt 

r~·ı 
Ankara. Z4 (Rad3·0 Ganteai) - Yamı• rMml 

razetede hububat mü!ltahslllerinl Jlg11eııdlren Wr 
karar intişar edecektir. 

Btllyoruz ki hububat möııtabsilleri bükfamete 
bo~landı.kları miktarı Ticaret VeklleUnce tayJa 
olunan ı.amaada tMllm eıtmek mecburiyetinde idi· 
ler. Son ı.amanlarda bunlann taabbll~rlnl yeri· 

gazeteciler 
dönüyorlar 

ae settl'llMMlllderl aaJ ... lnııttır. 
Yeni kararla MI p bUttf• yahıtt hof'1'1&ndığı hu

babat defH, ay•ı zam-da IHından yaptıkları bal· 
pr v.-ireye de el k-•lma&s kMtııl edllnııl,tır. 

Böttbt lnla...Mt deter fiyatt ile buadan yap.lan 
balpr veMılre de .karsız ve fakat lrnal masraf· 
Jarı llive edildikten sonra 11atın alınacaktır. 

1 > 1 zaptın hulasası oku n~uktan sonra 
) 1 (De,amı: ·a. S; :su. 1 de ) «!!• 

------- • il ) u uv.zraa;ı~;..- - - - -- - ~ 

Bıından 20 yıl ince, dliıtman çlznıe :nden kurtulan g li1.el \C kahrama n F.d lrnc'mlzden iki manzara: B üyük 
\C ıt!ihl Sinan'ın ıne~ dana getirdiği :oıultan ~cll nı t•amıl \e Mer iç uz.er indeki nu~ı:hur Karaa~aç ICllprü~ü 

Edirne, 24 <H ususi muhııbırı. ufuklarıra açılan kapısı ve bu top. lamak ıçın bütiln hazırlıkları ·k 
mızder.) - Yarın (bugun) Türk rak:arın bckç.J.gır.ı yapmanın hak· mal ett .. Şehir daha ştmd•den z'l. 
ve kahraman Edırnc kurtuluşunun 1 ı ı;u:-urunu taşıyan kahraman 1 fer taklar11e ve bayraklarla dona· 
20 ncı yıldönümüniı kutluyor 1 Edirne. kurtuluşunun yırmtnct yıl· Ulmış bulunmaktadır. Her taraft 

Mukaddes topraklarımızın garp 1 doııümunu parlak t<:zahura,ıa kut. j (De,·amı :,a. 8, ~li. 1 de) == 

lngilizler Libyada, Elageylaya 
45 kilometre yaklaştılar 

[l_S_ah_t_e_e_k_m_ ek_ k_a_r_n_es_i_y_a__::p_a_n __ a_r __ Pasifikte 
Müttef k:er Go::ayı 

zaptettiler 

Eltmek kal'9Ml MlıtelrArlıl't yapanlar IM>ldan sağa doğru sıra ile kiğıtları boyayan Sadi, Klğrtlan haan Allnted, imal eden Ahmed, kıllfellnJ 

7apu llaıad1. Diğer resim Ali ve Feyd'yl göstr.rmektedlr. (Tuıaı ' iacü aayfa••maııfu) 

Melburn. 24 ( A.A.) - Cenuı: 
batı P asifik tebltğı: 

Buna • Gona· Sol k anatta. kuv· 
\•etler imiz Gc,na'yn girmişlerdir. 
Bu kuvvetler şimd Sanada'ya d og 
ru ilerliyor Sağ kanatta, Endaia. 
dere burnu zaptedılınlşttr. Buna 
etrafında şiddetli mu kaveınet de. 
va m ediyor. Hava ktfvvetlcr•m.z 
bu hücumu desteklemektedir. 

l'\evyork. 24 ( A.A.) - Tok•c; 
radyosu Salomon takımadalarında 
kat'i mahiyette büyük deniz mu· 
harebcsl cereyan cttlğını bıldırmck 
tedir, Tokio radyosunun Guad 
ca nal'da C<'rcyan eden muharetx!yı 
mı )oksa hcnuz bahsedilmeyen ye. 
nı bır muharebcyı mı kısdettftt 
billıımcmcktcdır. 
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Yazan: 
DAPHNE DU MAURİER 

ıo-

Çeviron: 
ı'HSAN BORAN 

tara ılk fecir ı tklarnın kıpırdadtı 1 Giıldiım. Yata a uzandım; benırn 
ğı sulara bakıyordu Kopenbag tçın art.ık mevcut olmay n baba-mı 
sehrl donuk ışıklar çınd dı. gok hıı.tır adım. O şimdı bt-lk1 kıtap sa. 
'eşılc ç.ılar bir renge burünmi.ıştü. !onunda yazı masasının başında o· 
Şehrin sh r kulesi giızcldı. Jake turuyor, pc ccredcn taze çımenlc. 
ıstc oturdugu yerden bunları scy- re bakıyor. Ben ısc r ~emı am. 
red yordu. • barında. ncc bir şılteyc uzanmı· 

Hallm•zc baktım. ı:;uldum Dog. şım önumdc meçhp bir mcm e. 
rusu vak\'llkf&) an bır kaz Eürusil ket. orada taban tcpeccğlm Dağ· 
ne benzıyorduk. Jakc'ın durgunlu· lara çıkan sarp yollar. ormanlar. 
ğu hoşuma gidiyordu. Fakat öte. )arı donmu bır ı:;öl ve gece. Oslo 
kılt·r s bi neşelenmeye de ozcmyo~ şehri, ışıklar, kahkahal\lr. şarkılar 
dum. Bu yüzden b na sıkıntı bas \'e bclkı de bır kız .. 
tı. Kopenhııg da geçen saatler.n İş çok, uyku az. Bereket versin 
gume ı:ıtuğınc bayaeı lçlcndım. Jakc ya:ıımda. o olmasaydı. çok. 

Kopcnhag'da kaldığımtz müd- tan mahvolmustuın. O ruhumun 
detçe. ne U günler geçirdiğim· aydnılı(:ını, kllranJığını. dağlarını, 
lddıa edemem. Çunku zama.nm ço uçurumlarını d tına anlayor. Yal. 
ğu yük boşaltmakla geÇtı. Keres- nız. kalmak ıstedı{:lm zamanlar far
tcyt boşaltınca, balast yükledık. kı a varıyor. ve benimle içten ko. 
Bu angarya arasında hrc gid~p nuşmak liit.ınl gcldığın1 de bıliyor. 
dolasın k için pek az vakit kalı. Her dakika btraı. daha şimale 
) ordu. Demir alıp ~ıldığımız ve doğru gttUğlmfz.I duşündQkçe tıaya 
Kopenhag'ı ya~ura b:.raktığımız tın zahmetler nl ve yeknesaklığını 
zaman doğrusu mUleesslr değil· unutuyôl'um. Yıu kşamıarı son
dlm.. suzluklara kadar uzanıyor: gün ile 

Yelken kulla~arak gidiyorduk. gece arasmd bir dQnum noktası 
ruzgAr elverişlı ld . Jake çanaklık- yok Gem1 su ü~Unde duruyor gt. 
tan bağrrıyordu: bl. Sakln rQz.gArla yol almak lçın 

- Diek, bak te Hcls1ngör.. bütun yelkenler açılmıs. fnsan far· 
Ben onun bu heyecanlı hal ne kma varmadan guneş batıp gldiı 

sulüyordum; ve bu denizcinin bir yor. Fakat denlztn yilztıne htç bır 
boksor olduğuna ve tanımadığı karıınlık scrllmlyor. Yııl z beyaz. 
b r kadın uğrunda arkadaşını öl. kesilen blr ısık yayılıyor: sanki 
dürduğünc ve 7 sene hapiste kal· uzak dağlardan ve cnmudıyelerden 
dığına yordum. Na ıl şaşmaz. do muş bir ışık; ça !ayanlardan. 
dım? üstelik beni seviyor ve ormanlardan ve yaz ortası gecele· 
.HamletJ1 tn kım olduğunu da bl- rinde bile buz. tutan sessiz göller-
ı yordu.. den akseden blr ışık .. 

Fakat gemide bunları uzun uzun Açıkdcnlzdcyiz. Etrafımızda lop. 
duşünme)C vakit yok. Zira tayfa. raktan eser yok Bununla beraber 
başı, ellerlnı bır makafon gibi as- temiz ve kuvvetlt havada. bize bu 
ıma dayayarak bize bağırıyor: eşyanm llerkic olduğunu ilham 
... Yapışın çocuklar, yoksa Işımlı eden bir ~cy vıır. İçimde tatlı bir 
coktur .. o endişe duyuyorum. Tabiatı.o güzel· 

Bu emir Uzerlne yelkenle.re ya· lıklcrını kavrayamıyacağım diye 
pışıyoruz. Güverte rslaktı, ayakla. 'korkuyorum .• 
rım kayıyor. etlerimden kanlar a· Sonra. Jake'ın yanımda olduğu. 
kıyordu.. nu düşünerek teSclli buluyorum. 

Hcdvig'in yurt limanı olan Os- Yalnız olsaydım, bu ıssız yerlerin 
lo'ya gidıyoruz. Bazı tayfa arka. sükOnctl içinde kim bilir oe ya
daşlar, gcmintn kızağa ç<!kUece:i- pardım? İçinden geçtiğimiz sessiz
nı ve bu ışın haftalarca sOrmesi liğ n sonsuzluğundan korkardım. 
dolayısılc gıdeceklerını söylediler Beyaz yıldızlar, nckadar donuk ve 
\ e ucretlerınl ıstcdılcr. Bu vazıyet nckndar uzak görünüyorlar: onla. 
karşısında Jakc ve ben ortada ka. rın yanında bizim kcndı kabuğu 
lı)orduk. Ne :sapacaktık? Jake ya· fçlnde sürüne mahluklardan ne 
tatın uzanmış, sıgara ıçiyor, ko. farkımız var? Bu efıl hahmlzlc 
nuşmuyordu. Ben dc onun altında b z mi onlara erişeccf:tz. engin su· 
> atağımda oturuyor. uyuyan tay. tarın dcrtnliklcr'f tızertnde biz mt 
pi rın yüzlcn tısti.ındc dağılan si· bır macera yaşamak hakkını iddia 
;ara dumanlarına ve lambaya ba. ediyoruz? 
knrak duşünuyordum. Bilmem nedC'n. sanki çimde bir 

Jnke neden !;onra dile geldi: şey ağlayor gibiydi. Kalbim. eri-
- Oslo'ya ~ıkınca bır harita sa· şllmcsi mümkün olmayan ve bilin· 

tın alacağ•m Şlm ide bulunan dng_ t mıyen şeylere acıkmıştı Unutmak 
l.ıra gideriz. ~!çın beyaz ışı a 1:fütiinmi.ı dentzl 

Şehir 11 ıı 
H b 1 
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G~~;a7.:~.:~:ri \Mekteplerimiz ve 
nisbetsizlik === D 1• p 1 

Patates toptan 25 ~ oma 
perakendede 55 

kuruşa satılıyor 

Son gun~rd, gıda maddelcrmdc 
blssedıllr dcreccd-c bir duşukli.ık 
gozc çarpmaktadır. Pirınç fiyatı.arı 
perakende olarak 120 kuruşa ka· 
dar düşmilştür. 

Mcrcımck, nohut ve fııc;ulya Ct· 
yauarındakı duşukluk de ~vam 
cd yor Yalnız patates f yatlarındıı 
muhım bir duşükluk ı;:or(ılcmc. 

mtştir. Pata~ın kılosu. pcr k ~de 
olarak 55 • 60 kuruşa tıhyor. 

Oiln bu hususta tetkıkler yap
mak üzere bır ark.ıdaşımızı Ye· 
m~te Sebze HAl ne gondcrdık 

]l;lde ettl#imiz ncttce üzerinde 
cbcmmi)etı<' durulması ı zım ge· 
len bır mevzua tctna etmiş oldu. 
gumuzu go ~rdı. 

P tatestn kılosu toptan 1Jl • 25 
kuruş arasındadır. Ve hiç alıcı bu
L"J.mamakta~ . AlakadaJ'l.ar son 
ı;unlcrde sehrlmtzc gelen bütnn 
patatc<ılerın yüksek flyaUa atıldı· 

ğını .... "un gelen mallara hiç alıcı 
btı• rlı~ını ııoylemektedırlcr. 

Hergun Adapazarmdan vagon va· 
gon patates geldı~indcn fiyatlar 
bundar çok daha da aşağı duşe. 

ccktır Aynı cins patatesler toptan 
20 kuruşa müşteri bulamazkeon pa. 
tatesln mahalle bakkallarmdn 50 • 
60 ve hatU\ ha.zan daha yuksek 
fiyat.la satılması üzerinde chemmı· 
yctle durulması lflzım gelen bir 
!reselcdiı.-. Alfıkad.ırıarın ctıkk .. t 
nazarını çekeri?.:. 

Serbest bırakılan b.ir 
maznun tekrar 

tevkif edildi 
Dün ikinci ağırccza mahkcm< 

sinde bir ölümle tehdit davasına 

bakılmıştır 

Bundan b r muddet evvel Remzi 
adınd bırı Gardenbarın sahlbı Ah. 
medı ôlUmle tchdıt etmek ve keıı. 
dislnc tabanca sıkmnk suçundan 
Adliyeye vcrilmlştı. Uzun milddet. 
tcnberi deV11m eden bu dava, suçlu 
sanılan Remzini°' mevkufen muha· 
kcmcslne sebep olmuşken, tahliye 
ednınısti. 

ilk, orta, lise talebe/erile, 
yüksek tiıhsil gençliği 

nasıl getişigor? 
K üllür teşkllatımız.ın ana 

dav.ası. olguı adam yetiş. 
tırmckbr. nk. hattfı ana mekte. 
binden tutunuz orta. lısc ve yük· 
sek mektcplerımız. bugünün ve 
yarmın dimağ. 

kolayca elde edılcmıye<·e~ı zıhın. 
~de yer etmlş bir unsur olarak 
kalmış olsaydı. o zaman nctıcı• 

helkl değlşlrdı. 
Onun 500 bın lir.ası varsa be-

akşamdan ;ı-cnı terimleri cz~rli· 
yor ve sabah mektebe gl~ince ta· 

lel7'-YC anlatıyormus. 
Tarıh ve cografya kitapları, 

ıııccldıkçc ıncclmış ... 
Onı-x:rsıtc ay· 

!arını ışlemek. 

onları olgunlaş· 

tırarak ycnı ıs. 

tikamctlcrc se ... ·. 
ketmek ıçın ku 
rulmuşlardır. 

~--------- Yazan: ~~~ 
1 ~aruk Faik FE~NIK 1 

~....-........ ............... ...,..""1fl//lla-' 

nt vazıyette. Ta 
tebe kayıtları 

bazı sınıflaı-da 
beş yOzO. bını 

aşıyor. Devam 
eden talebe 100 • 
200 kişi. Hoca· Bu kültür 

kademeleri. kuru birer sene tak
simatı dcğıl. glltıkçc tekamul 
eden dımağla muvazi giden. me 
denıyet tımsall~rlclır. 

ltcrıyc atılan her adım. tnsan. 
ıarı yeni güçlüklerle karşılaşt •. 
rır. Bu güçlükleri ycneb\tmck 
için, maz.ıdcn kuvvet almuk v.: 
kuıtürden yardım bck'emck liı 
zımdır. 

Kultürsuz adam. koi 1uk dcğ
ncksız ayakta duran bir mcflıic 
gıbicllr. Herhang ı bır sademe kar. 
sısında derhal yıkılır. 

Uhıorta bir tedrisatın rasgclc 
alınmış bir dıplonıa. bugonku hR
.ra l şartları iccrıslnde artık bı :· 

kağıt parçasındııı1 başka b rşcv 
ifade ctmıyor. Bugün talebeye 
dlplomndan daha çok kafasını ıs 
ıetebllecck kudret aşılamaya ça. 
hşmalıyız. lstatıstlk lıstelcrlnde. 
hcrgün talcbt' adctlcr\nın kaba· 
ı'"dn dıyagramını görmek, b •zı 

uıuorta ~vtndlrC'cek bır ııetıct' 

değildir. 

Bızi dev adımlarlle ilerletecek 
nesli. kemıyctçe olduğu kadar. 

nım de dıplnıııaın var dı~ e. kul· 
ti.irlü bır adamın elinde. mı\yo 

ııcrlcrlc boy olçıışcbılccck lıır sı . 

Hih olurdu Bu slllih bugun. bıı 

çok ebcplerden dola)ı artık kC's· 
mez bır hale gelmiş bulunuyur. 

Ortamektcp hocalarına sorarsa
nız; talebe Ukmı!ktcptc zayıf Y't. 
tııııyor. Lisedckilerc sorarsnoı:ı:. 
ortada zayıf ~ <'tı~ıyor Unı ersf
tedeki profcsorlcre sorarsanız. 

lisede znyıf vctışıyor. Ve halla 
Ünivel'slteyl' ı:;eldlklen zıınıan 
fıllı faıll merulu bir arayıı g tırıp 

doğru diırüst bır t•um c vazrna 
ısını bile bl1t·c1·cmıyorıar 

G eçcnıcrde bır arakadaş an· 
lı•ll• V•layetlcrımızın bl. 

rıs•ndekı ortamcktcptc fransızca 

hocalığma tayin cdılen bir ıran· 
sızca yardımcı oğrctmcnı, {ran· 
sızca bilen birisinden lisan dersi 
alıyor ve bu aldığı dersle talc. 
beye fransızca öğretiyormuş .•• 

Fizik ve matematik dersleri d!! 
ayını vaziyette: F.skt usulle bğ. 
renmı.ş bir ) ardımcı oğrctmen. 

ıaı la ınunnkaşn ımkftnları yok. 
'l't>drls u,..ultı. basıt bir kıtap elikte 
cd ış•ndcn ıbarel.Talebcrıln vazifesi, 
hocanın dıktc ~ttiğı bu notu harfi 
harlıne tutmak ve sene sor.unda, 
belki de bazısının. biltun haya· 
tıııı: .ı yuz.Unü ı!k defa gördüğü 

hocaşının' karşısında ımtlhan ol. 
mak Tahrıri tıntthanlar nlsbeten 
hafıf geçmekte. şlfahıler ise son. 
da) usulü oldu~undan bir kumar 
oyunu tıısslıı ı vermektedir. 

Ü.;ıni mızıın d<.'nllcn not usulü. 
d kanın el~rıde bazaıı değı~mck· 

tr vr uıısıı 11117.tln ı dolduramavnn· 
larn tıır kı not ırnveslrıe irnk:tn 
vermek tedlr. 

A vrupa ve Amerlkada bu. 
lunan talebclerlmlL ne 

fılemdcdır. Onlar buraya gelirken 
:Son pour l'orlent, )'anı şarkta 

geçer. adile anılan bir dıpıoma 

alarak mı geliyorlar? Yoksa, bu 
diplomayı hak tmlşler m ıdır? 

Oralara gldec<.'k talc'bclcrfmızı 

seçecek esaslı bir teşkllii.t olma. 
(Deuunı Sa. 4, ~ li. ı de) <X> 

hatlfı ondan pek daha çok, ke> - ,-
fıyetce de ustan olmalıdır. v • 
D ıploma artık tama oxıııc· I ... ~-nı.. 

cek bir m tn kıymetlnı cıc 1 ~~~~11ı.""'~'""''''~":-.'''""'''''f..""' 1'~\\\'\'l ~'"'":.;;;,~"'"-'"'"'''''"\."'\~ 

s.n.ecı 

Küçük 
mahcubiyetler 

A 
Ue ~11MiıldM 1x42 ,.ra 
erf H ideUerilı ... la!Mld ~ 

cfar nra11 (fT.uU -ı.t ,1ro..--> -1 ' 
J;u..<ıanıı.n en mllhlmlerlatkn biri dı: 
küçük mah(ulyetleri ~ 81&- • 

rJy.-tidlr. 
B• lft&Jtçublyetter ~ ~· 

fi»< bayatam&&ıa aJelide ~, 
da.ki m11htemel Miyük Mtaı.rılıl'I 
korunmak çaresini MI•~; ~ 
ldi bu aıeı de vakalar yaJilhP 5" .... 

len 'e bu ııvetle IJltip paeG oefld' 
ıletlklir: mfllleli t:ra.ı11vaydı\ ,-• 
ıoı.ıe h~k&5Ulı• ıa.zetaial ok.,k_. • 
ahun fayd~a makabil, .--rl lıit 
cevtıı~r fflda MiWii'l -.le8'gpldli'· 

B• ml!l&H, bemeo ea ...U ~
mUnuebe~rimia ~ ._. ~ 
billrU.. e.tLııtaHan HiillıO ..a .... 1 

mektea; yanımızda.~ bit 
tanıdık aleyhine &alp tutbtdlt ~ 
\al'all bu ıUnlik ~ 
'1J ancak~--~.....,.~ 
şı duydutımuaz utUıl8: ~· 

lfl (a4ul ....... u) ite .-.. 
ııaçalan lı:oya.enn*. ..,..._ .. _. 

7ik mabçubJy.ıleırtııt yd n ·---· 

ha~lıyarak ID.5&11 lllfl•~D .,. 
CO\'beri aı.- llayA 4hl.YI 1 ·- ....,, 
bağlamasın& kadar ürer. 

(lemlyet hayatı için WÖll ı -; 
rat.l&r ve fenalıklar ita sUtl • 
perdesi J-ırtılmıf ki~ ,eııı; 
o göL ucundea şunwı 'baıulD ~ 
sine ıLtlıyau bakı,111 anıı.Jıfı iM 
ıun başkasının malına a.ılAJ' _. 
nabillr. 

KUçUk mabçublyetıuıu ---~ 
uyandırdıfı (kendJal bilme) t~ · 

wıı ' l;) ı kullıınıldıtı takdirde (!la 
insan) hllhne yiıkselmek kablldlr• 

Pek urocık görliJeo böyle Wf :f.I'>" 
yalı.kuzun hemen hemen ctUrtht ys· 

ol· 
-ııt.nıa ıuınatının mlllek aokta5J 
duiu ıorllluyor. • •• 

Birçok evler soyan iki 
azıh hırsız yakayı 

ele verdi 
Balatta odun iskelesinde ys.tı~ 

kall."'an llya ve İsrail adındaki ılt 
'!\ 

hırsız bir mOddettenberi ~hr1 

muhtelif semtlerınde, bilhassa ~· 
dlrnekapı ve civarında ona yalt'" 
ev sdymakla suçlu olarak yaıc-:ı 
!anmışlardır. Suçlarını itiraf ede 
bu azılı hırsızlar tecziye c<Jil!Ylct: 
üzere Adliyeye teslim edil~

1 

dlr. 

Ustasmı dolandırmış 
Taksımd~ Tarlabaşında Frr•" 5 o· 

-- Eh sonra? • 1 seyrediyordum. Deniz de bana ba.. 
- Hcrşcy oluruna varır. Yaya kıyordu. Jake omuz.uma dokundu-

gidcrız, at bulur bınerız, olmazsa ğu ve sigarasının kokusunu aldı· 
bir yuk arabasına Uarız. Şımdi. ğım zaman bu dalgınlıktan uyan. 
den k r r vermlyclım. dım. Jııke'ın sc i bana bır şifa ve 

Dünkü duruşmada Müddeiumu· 
mi Remzinin tekrar tevkifim iste. 
mış ve teczıycsi üstünde ehemmi. 
yctJc durmustur. Remzinin evvelce 
bir kadın rncselesındcn de htı.pıstc 
yatmış oldutu tcsbit edılmtştır. 

kaybetme yoluna doğru sür'kic. 
nıyor. Fransızların .. son pour 
1'orientı; sarkta geçer, ismi ıle 
vcrdıklerl diplomalar. esas dıplo. 
maların kıymetini oralıırdıı da 
küçültmüştür. Kuşlu, yaldızlı dip 
lomalar. ancak bir göz belyacılı· 

ğından başka bırşcy değlllerdlr. 

ka~ında 21 numaralı dükkAnda çı• 
raklık eden Süleyman, ustası J'o!!· 
tantlnln evine giderek: 

ı . ıı 

C 
- Ustam şeker alacak, HO ır 

umhurigeti lstıyor. demiştir. ıı· 
Bu suretle usta.s1nın karısı ~ 

Af rikada Zenciler 

- Pek . emniyet bahşeden bir harika glbı 

- B ra parJlm var Hapiste gor geldi. 
(Arkası var> 

Kömür çarpm1ş 
Beyoğlunda Yeşilsokakt.n otu. 

ran Hamdi adında btr adam gece 
kömür çarpmaktan odasında zc· 
hırlcncrek ölrnQştür. 

Bırkaç zamandır ortada do· 
laşan dedikodular, bizde de, esas 
dıploınanın kıymetini günden gii. 

Sil 1 

A 
nıerikad ki C"BZCtecJJu bl~r 1 ı;ı ıdare.re salı.ip olaıı lrir memlt"ket rldcn 140 lirayı alıp sıvışan 
ikı~r ~memlekete ' dönmete l daha öğrennı1'1, hrm tarihi, tıem de• l~ymarı diln sabah yakalanmıbştıU~~ı· 

;ıo r • noıandırdı(!ı pllra üstünde duğüm b r clk Cuvdıı . çıkarken eli
me verilen top u para. • 

ha .. ıadılar. ilk olarak donen Hüseyin co,.ra ı nıalumatınııLı ıwn etlc.ndlr- it . _,çııı • . nara ust&stna lade ~ılmış. "" 

Kesene de ) uk o mak lstc. Gördüğü ceza··an 
uslanmamış 

Cahid Yalçın. ı\nkaraı1a \ere bn .. tık- 111~ olurduk. tut· • c•r<ı k Adlı yeye tcslım oıunınuS 

mcm. 
- Boş liıfı bırak Bu inadı da 

c-reden oğrendın bılmem ki? 
- Ha)ır, o hıılde .. 
- Suc;, arlık ellı dl'l'll!ycmC'm. 

Uyumana bak. Allah rahatlık ver· 

Diln Milli Korunma mahkeme. 
sine ayni suçu uçüncil defa işleyan 
btr muht ktr getir lmıştır. 

Bcşıktıışta ıc:kı bııyiligı yapan 

Adliyc doktoru. cec;c.'Clın gomül· 
mesir.c ız.ın vermıştır. 

Altın tutunamıyor 

tan "onra. dt'rin bır nefes ıdmı-: \f' l::> 1'.EBLIGı\TA KALDI iSE 
demı" l;.i· Yf\:\"DI 

•- FiHinca, milyonerin, ilkmck · , · ' • ··· 
t<'P tahsili yok: Filanca mühim • «- ı aınaıı bl~ cyaluıt > aııtılı, az. '\fektcplere odun ,·erllınesı ıçlıı 

ne küçultOyor. 

.ın. ,
11 

h b 'A 
1 

• k Anastas oğlu Uızar adını taşıyan 
- " a c .. mı ver~ n, yıycce 

d 1 kt f k 
bu adam mcvcuı rakıyı satma. 

Altın fıyatlarıııda kararsızlık tıflla. 
devam edıyor. Borsa. dUn yeniden 
hanırctlı bir &Un ya,amış ve altın 
Uzcriııdc spckUl~yon yapanlar elle· 
nndekl altınları çıkarmak lçln bor· 
saya tehacüm etmişlerdir. 

bir teşkllfttın başına getirilmiş. kalsm öbür diın)ll.)'ı bo~lu onluk. Mahrukat Ofl.,lne tebllı;-at yapılaca«, 
'J'ıınıdığı vur da ondı.n Yuksek Ahılrnet Anıın ı•aııııan·ıa ha~a, .~llıth Otı de ~akında mektı-plt're oılun \'&

tahsil dlplomşsı diye asgari 15 - a<·ı ı. içinde iki uç nııJyon :.en<·ı bu- rerek talehelerı u-,un1ckten kıı.rtara· 
16 sene bütün gcnçlı{:lnl harap lunan bir adaya indik. Adanın l'f'jımı eaknıış. 

edecc~'nc, 7 yaşındcı ı~po 1 tacılı.ıı.a <'Unıhurl,Ye~I idi.» ,..-.,, ., r tö ,ger i-:. tcbllgata kaldı ise mektep. 
•trafınd o asan sı .e en ar ım . 

k b b 
•• k idi 1 maktan ve başka müşterılcre de 

başlasaydın, bugün en aşağı beş Ad&) a ıncr lnme7 Zencilerin yam- ıer yamlı ... \'andı de~ll de dondu. 
} uz bın ıırııırk adam olurdun.• J anı oluıı oltıı aılıklarıııı <iğn·nııwdr.n, TcbUıtat o daıredcn öteki d&ire.)e ha.
gibi sözler dıplomııya hak kazan. rejimlerinin cumhuriyel'.'ı oluıı olma- nde r..lile edile Ofl<ıe ~ldip, oradan 
madan sahip olanlarla bırlıktc, dip dığını oran ve lçlndc 2 • :S milyon odunlaruı mekteplerr. nııJdlnl temin 
!omanın da kıymetını sıfıra lndirl. ~ııcl .}&şad,ğını keı;redrn salın ils· t~lnd.} e kadar ) at ;e.ıır. mektepler 
yor. Eğer bugün diploma. bihıtkkın tnd bize. bu adanın nerede olduğunu tatil vlur ... e bo~·Jece oduna d& lllti· 

'o as nn c ıı esı m. 
Akı 1 ti 

faz.la flvatla at.ışo çıkarmaktan 

ım? 

ına ne er ge rı;ı-orsun ea. suçludur. Lftzar bundan bir müd· 
det evvel aynı suçtan birıncı defa 

Getirmiyorum. gclıyor .. 
H 1 1 bu k d k 1 

5 hra para cezasına, ıkıncı defa da 
- ı er ne ·a ar apı ma. bir h!lftıı muddetle hap c mahküm 

E rnde değil. 
- Aldırış etme, bir parça 

n ş y-ur ki ol! 
1 
edilmişti: bu defakl cezasınm ağrr 

gc· olaeağı tahmin edilmektedir. ' 

Altın. sunt bUttın denemelere rağ· 
men diln dl' YUkseltllcmemış ve ıııl
şam 32 ıırıı 80 kuruş ilzcrınden ka· 
panmıştır. KU!çe o.Jtın da -t26 kuruş· 
tur. 

elde edilebilen bır bllgı ve ihtısas da btr ı-o~·lc;rhe~e. Afrlkada Llher-ı JıM,' kalmu. 
tımsall şekllnı muhafaza ctmış ve 1 ya'dan 'i-Onra, lkinct hlr cümhurly"' 

- Bak Jake .. 
- Yat Olck, )Orgun bir denı:ı:ci 

ç~n en mukemmcl bır sinir illicı· 

m .• 

D :>lgı:ı'1k 
A ınerikanın Yale ünh'fll'!litt'6i 
~ profesorlerlnden dalgınlıflyle 

1 
nıeşhıır bir zat, hmaların ~oğumMı 
, l" Jlc:r.lclenınesl 5ebebl) le Unh enlte 
dokt<ıruna mura('aat ederek ona ken
ıll,.lnl mualenc etmesini \C oğ'uk 

alıp ıılnıadığını bildirmesini SÖ)ler. 
Doktor, ıırof~orun nabı.ıııa bakııı 

o;ıh hatınln normal olduğunu iiyllycre.k 
kı3 nıctH ullıııden dlllnl çıkar:ma.ı.~nı 

l!iter \ e ha) retlr: 
- m.tan. der; flhaki mldenlı. de 

"''rnıııl, fakat dillnizla iıst.ündcl\J 1>05· 
ı ı ımlıı ııe? 

l'rofesor ('C\ ııp \erir: 
- \h doktor, der. Ne fena yaptım. 

hıırrıdnn e', el po~tııne) ı! uğTamı,ttn1. 
l>fmrl• mektupların birini pulsuz. at· 

başını elleri arnsına almış düşünüyordu '1111 ..,., 
Birdenbire )iCrlnden kalkarak: A· AN~~ u~~ 

- Çıldırmak işten bile değil.. dedi. .....·--= J:·____.. ~' .... -=- ,1 \ ~ Jft l M# .ft /E T m muammayı hallettığımtzı sanırken ~ • . ~.,.. &!/ 5. 
mesele yepyeni bir safhaya giriyor ve ~ 
bizi şaşırtıyor. Şimdi ne yapacağız? v ' ~ ~ 

Kaptan tclfışla· ,=- S5i/~" ??,: t;;;::::ı 
- Evet .. Ne yapaca •ız. dedi. ~ - -· -:::- z~.... ..... $ 1Ef' - AP --

tt s~~~ ~_....~-~ '\... ---
Hesscn artık dolaşmaktan nzgeçmiş. 

bır sandalyaya oturmuştu. I= • R T 1 N A 
~ DUşürreltm. 1yi dllsünclim. De k 

kl Kcrstcn'ın ohnü olmasına imkAn . 
Fubt y ne bununla da meseleyi hallet. \~.-- l'aı.a.a: Welau & Jliab 
mtş oımuyGruz ıcı •• 

- Evet. Aziz meslekdaşım Hcssen! 
M<'selcnın <'sasını halletm ş dcğlliz. Fa· 
kat şimdi en evV<'.l ölrenmemlz ıazım 
gelen nokta şudur: Kt'rsten kamaradan 
na ıl kaçabilmiştir" Sonra bundan daha 
da e r.arlı bir nok1a va'r. Bu adam benim 
kamaramn nasıl gtrcbllm şllr'l Kapı kt.. 
!ltll ld . Anahtarla ben açtım. Pencere 
iç taraftan kapalı. H<'rhaldc bu adam ka. 
paJı knp ve pencerelerden glrcb imek 
hassasına sahip! Eğer bu muammayı hal· 

!edebilir eniz kaptanı da beni de çok mln 
nettar edersiniz. Doğrusu ben bu işten 
blrşcy anlayamadım. 

Hcs n mahcup bir la.vırla: 
- Ben bu muammayı nasıl halledebi. 

lırlm. Rlcıı ederim hep beraber b r çare 
düşünelım. Bu karşılaştı~ımız hfıdise 
Pr-üjclerlmizı boznınsm. Bız yine gidip 

-M-

gontcs Aniya'yı sorı:uya çeke1ım. Kar· 
şımızda bir dcğll de iki şüphch insan 
var. Birisi Kersten. dlöerı de Esten Lund 
Mavi ipek clb:seyi de unutmamak la. 
zırn. 

senlus sözilnu hiddetle keserek· 
- Sen bu vapurn Waltcr Kcrstcn'I 

bulmak için bındim. dedi. Bence mUhim 
oınn Hnmburg bankasından çalınan p::ı. 
rı.ları bulmaktır. Cinayet bcnı lklncı de· 
recede lfikadar eder. Fakat sizin d<' hak 
kınIL var. ÇUnkU vapurun polis hafiyesi 
sıfııtile o mesele de sizin 1çrn mühlmd r 
Haydi gidip Kontes Anıya ile konuşa· 

hm. 
B1ı sozlcr uzerı~ Senhıs yerinden 

kplktt ve aynaya baktı. Takma sakal v 
ıı çtrırile tanınmayacak blr halde idi. 
Kendi kcn:hnı bcğc.,dı ve gülümscdı. 

Sonra su sözleri söyledi: 
- Mademki Kcrstcn hayattadır ve va. 

purun içinde istcdU!I gibi dolaşıyor. Ben 
Rus profesörü kılığından çıkamam. Hal· 
bukl böyle gezmekten bıkmıştım. Kendi 
tabii kılığıma girmek istiyorum. 

Kaptan söze karıştı: 
- Niçin bunu yapamıyorsunuz. Anla. 

yamadım. 
- Kerstcn'ln beni tanımasını ıstcml. 

> orum. Beni görür ve kendislnı takip cl· 
tlğiml anlarsa çaldığı paraları hiç bula· 
marn. 

Hesscn gülerek: 
- Bana beyhude zahmet edıyorsu. 

nuz gibi geliyor. Mademki Kerstcn ka· 
maranıza gehp ortalığı araştırmış. bir 
d bin franklık banknot bırakmış. de
mek ki sız.in kını olduğunuzu biliyor. 

- Evet. Belki haklısınız Fakat bu kı
yafeti terketmemcm ıçln başka sebepler 
de var. Blr müddet daha proresör Gre· 
gıus'un kılığını taşımak ıştme geliyor. 
Diğer ış için de faydalı olacaiını sanıyo· 
rum. 

Kaptan saatine bakarak: 
• - İkf polis hafiyesine akıl ötretmck 
gıbl olmıuım ama. dedi. Eğer Kontes A. 
nlya ile görilşmck istıyorsnnız bıraz acc· 
ı~ etseniz. iyi olur. Çunkü nerede lsc çay 
zamanı olacak Ve onu yalnız bulmanız 
mümkün olmayacaktır. 

Hcsscn kaptana donerek· 

- Siz bızlmlc gclmlyecek misiniz? 

- Yolcularımdan birisinden sUphc edl 
yorsunuz. Ben vapur kaptanı sıfaUle bu 
lşe kıırışmıık istemiyorum. fle.m benim 

fikrime söre kattı ve hırsız mutlaka 
Kerstcn'dir. Vicdanım Esten Lund'un 
bu işle allıkası olmadıl:ına cmın .. Hek 
bu son hadise haklı oldu~umu bir kere 
dllha lsbat ediyor. 

- Mavı ıpekli elbiseyi unutuyorsunuz. 
Knp!an cevap vermedi. Kapıya doğru 

yürüdü. Tam dışarı çıkacak iken hafiye. 
tere doğru döndü ve: 

- Benim biraz işim var. dedi. istedi· 
ğlnlzl yapınız. Fakat kıra.ca~ınız. pottar· 
dan ben mes'ul de(:ilim. Şunu da bilme
nizi istiyorum. Mavi ipek elbiseli adam 

(Arkut var) 

Ham deri l hracı 

menedildi 
eıc•· Oğrend.iğl.ınize g-ôre, Ticaret 1/ 
. ııı· 

letl hariç memlel<etlere halll deı 1 

racını menetmı•tı.r. 
"' bll" 

Fa.kat verilen bu karar uzerıııc ı 
cvcU 

211 deri tilccarları ellerindeki rn t>ö>'' 
derileri satmak ıstcmemcktc .,·e art ur· 
lece piyasa.da deri flyaUarını t•• 

mak için çalı~ktadırlar. oığer 11'1 

raftan alAkadar makamlar bU g v 
tllccarların hareketlertnc mAnl oıınıııı· 
üzere icap eden tedbirleri ıııınıŞ 
ıunmaktadırlar. 

--~~~~--------=--'-
(TAKVİM -1 

25 tKINClTEŞRİN 19•2 l 
ÇARŞA!UB.\ S 

A 1'. 11 - Gün 329 - JC.aS1Dl ~z 
RU~t 1351 - İkincit.e~rin ıs 
RlCRİ 1361 ZiLKADE 5 
GÜNEŞ 7,59 
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ÖGLE 1.01 7• , , 
t . t !),• " 
KIND 15~0 oO 
AKŞAM 17.44 12'36 
YATSI 19.21 1• 9 
lMSAK 6,15 ~ 
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Askeri durum 

~;,.01 
Köy enstitüsü öğretmenleri 
Maarif Vekaleti, 
enstitüsünde bir 

Hasanoğlan 
kurs açıyor 

Y A T A J'I 

Suikast 
davası 

Bugün ~.nkarada 
mahkemeye devam 

olunccak 
Ankara., 24 (Vatan) - Fon Papene 

I 

Tunus harbi 
çetin olacak 

1 <....,..,. ı ilKiie) x.x J Mila'ftıl' k wnetle..-. ~ AreH-'• 

l 
clbian toplanmaU•cl•lar. Duş. m11~t eıleeeil seylemyer 
manla yapılan kara çarpıJlllaları I.ondra, 24 (A.A.) - L lbyada 
dün pek kUçük ölçüde olmuş, bu ~i teraf temasa ıelmlştır. 1nglllz 

1 çarplJmaların birinde mihverden kuvvetleri Agedabia yaltınlarında 
40 esir alınmıştır. Tunusta taarru· flerlc.mişlerdir. Mihver kuvvetler! 
za ıeçen müttefik tayyareleri kara bu köy civarında geri çekllm!şler. 
ordularımm himaye etmeie devam dlr. 
etmektedirler. 19 ;:onteşrinde 9 'Mihverin El Agel la'da mukave-
düşman tayyaresi düşürüldüiü zan met edeceği sanılmaktadır. 

a 

·ınu Ui z 
lran 

münasebetleri 
lron Başvekili mühim 

bir demeçte bulundu 

J::i -.ttik'tle SaiantOll adalart ... a 

' •a Yelll Gt.e ahnwıa ~
tıt ~7Mt CfttJkçe f~ 
ta&'._~ k•vve&ler, Yeal Ghıe'cle 
~ ettltfmtz llııere Ba• .Japon 
llııı.....- lil'lllkpler Enılaya ltaraHu da 
"*r. Salomoa'Jarcla da m'"*e· 
~= yavA9 HerlJyerlar • .Japon 

'· zayıfl&maJa yitz tat-

~!a'cla ı. el lnıtliz ordmu ileri 

"~ 8lrte klrfedatlekl Aeey· 
..:: il kDometre kadar dopsunda 
,- kavvetlerlle tenaua selmişttr. 
ı.._ lr kayaaklarındaa l'elea haber· 
ıa...~ıl'lla, Bontmel buradaki me\·· 
~ _ dayarmuık lç1a kuvnıtlertnl 
~ çeknlt, ve o llZ1lll rlcatt lh· 
'-ıı ........ ln&'lk .,....... IMıra
~-~ defa ricate mecbur olmuı. 
~ btlcl vermelrtedlr. 
~'daki •üdafaa mevzileri, 

A nkara, 24 (Vatan) - sa~ darı sanatlar, yapıcılık, maden işlerı . 
18 t bulan köy enstitülerinin vı la. hayvan bakımı, kümes hayvancı. 
yeUerdekı teknık veya zJrat astls. , lığı, köy evi işleri. el sanatları, ta r· 
Uk karakterdeki bazı esaslar da- la ve bahçe zıraatl. zirai lşletmf' 
ireslnde ders verecek ö~r ımenler iktısadı dersleri g6stcrllecektlr. 
~tlştlrilmesinl temin maksadllc Grupların llk !kısı dörder. son iki· 
Hasanoğlan koy enstitOsi.ınde b ir si 8 şar ay olmak Ozerc dörder 
köy cnstltillcrlne ötrctmcn yetiş· devredir. Devreler arasında 8 şar 
tlı'me kursu açılmasına Maarif Ve· 1 aylık aralıklar bulunacak ve b tı 
kAletince karar verllml:ıtlr. Kur.:. - aralıklarda kurs talebesi köy ens. 
lar 8 ders grupu lçın öğretmen ye . tltülerinde öğretmenlik stajı yapa. 
tiştireceklerdir. Gruplarda gilzcl : caklardır. 

Stalingradda Ruslar 
Almanları bozdular 

karşı yapılan suikast davasına ya
·ın Ankara .ağır ceza mahkemesinde 
başlanacaktır. MalQm oldutu üzere 
Keskin mahkemesinin kararından 

sonra Çankırı ağır ceza mahkemesi 
de Pavlof ve Kornllof'un reddi hlkim 
t Rlepler1nl reddetml.ştlr. Yarm mah· 
keme Temyizin karanna uyulup uyut. 
mıyacajını kararla.ştrracakbr. Oğren. 
diğime göre Ankara Cilmhurlyet 
milddeıumum!liğı Temyiz heyetinin 
na kzına ıttıba edilmesini ~temı.,ur. 

nedllmektcdır. Bu m iktar bundan tnrlli'ller Kertiyor 
d hll • 

evvel blldlrllcn rakamlara ~- • KahlrE. 24 (A.A .) _ Ortaşark 
dir. Ve 20 ve 21 sonteş~ınde duşO: İngiliz tebl ij l: 
rOl~n tayyareleri de ıhtıva etmek Kuvvetlerimiz, dün Agedabya-

tedır. yn girmişler ve El Agadcyla'ya doğ 

b'Udl 503 mall• 
tekir adaletbl · 

pençesi:. de lngfllz bomba tayyareleri B i· ru çckılmckte olan düşmanla te· 
zcrt'de doklara ve düşman gemi. ması muhafaza etmişlerdir. Kuv· 1 

!erine faarruz etm~lerd~r. General \•etıcriınlz dlişmenın t nhliyc cltığl Ankara, 24 (Radyo Gazetesi) -
Glraud General Emile Bethouart'ı OjaJo \•abasını işga l etm işlerdir. İngiliz radyosu d Un akşamki 1rar 
müttefik umum! karargahı nczdln· 22 • 23 gecesinde- torpil taşıyan diliyle olan ya) ımında İran v~ 
de ırtlbat subaylığına tay1n etmiş· uçaklarımız Sard<'nyanın cenup Brltanya mUnascbcUerlnln çok iy 
til'. dogu:.uııdıı düşman ticaret gemile. olduğunu ve ya~_ında İran~1 ~5.~00 

'ra-: ~ A1emla - Katıara baiaklıtı (a.,. 1 t.elcle) «=• ı önlerinde bulunan mevzilerini muha· 
~ me,'Zilerdell dalla ~ ma ha Uerledlkkrinl bildirmektedir. 1 raza etmek imkAnsızlığında oklukla· 
'etltdlrT Bana ihtimal ,·ertımem. Bir çok kasabalar ve ~hlrler yeni- rı veya geri çekilmeyi veyahut arka 
' ~ Ol4aj1ma kabal et.ek den zaptedilmf.ftlr. En ileri nokta Ue lrtlbatlarının kesllmesinı kabul 
~ .. lnevzlleri midafaa edecek Şormlşevkaya kasabasıdır. ettikleri sanılmaktadır. 
~ )llhvıer knvetleri El Ate- 23 sonteşrln akşamına kadar, 557 Aynı gazetenin başyazısında. bu ha-
lt tewtheıılade ln~Uz taarruaaa top, 2826 motörlU taşıt. 2265 maki· reketlerln ehemmiyeti bariz bir şe· 
~ &'lia kadar muka,·emet eden neli tüfek elde edilmlşUr. 70 uçak. kilde gösterilmektedir: 
' Ordu• luıilar lı:avvetıl mlcllrf 157 tank ve 137 top imha edll~lş ve <Dil~mana verdirilen kaytptrır Al· 
it da lhttlllal veremem. llail6p 32 uçak ne 35 tank ı.,e yaramaz bir man malğlftbiyettni bütün haklkatlle 
~•;ıaa btr halde Aceyla'da me\"'l.i· halde ele geçirilmiştir. göstermektedir.> 
~ ıfnaan Mihver ordueu tablyeel • Almanlann vu.lyetı ıııktıtık Dally Telegraph gazetesinin asker1 
~devam ettltf. müddetçe büyük Moskova, 24 (A.A. ) _ Almanların yAZarı şöyle demektedtr: 
' •ı telifi edecek1 kadar taJniye Stalingrad'daki durumu pek sıkışık «Stallngrad yakınlarında Rusların '!eri al• mıf Bbaa ela 1htlmal bir hal almıştır. Cephe boyunca ya· ya,Ptıkları muvaffaklyetll taarruzlar 
'ıı fonun. Zira llthnr taraf laalA pılan Sovyet taarruzu Almanları. Don sayesinde ye.ni tmıclnlar belırmekte· se tayareJerlle ve denizcim ka- üzerinde yeniden lofa.reşal Weick'e dir.> ' 

' Yoll)1e Tunus cepbeslnl tak· takviyeler göndermekten menetmek· Almanlar iki ayda lto bla kişi 
~&l .. maktachr. tedlr. Kafkuyada Sovyet kıtaları. kaybdtller 

' 
1 \"ar: lnıtUz ordusu ibu sefer Terek vadisinde reri çekilmekte bu· Londra. 2-& (A .A.) - SalAhlyettar 

~tok kuvvetlidir; Aceyla önlerine lunan Mareşal Llst'ln :renllen ordu· mahfillerde bildlrıldlğine göre. Sta· 
'~111l11Jfı hiç de benzemiyor. Af· sunu takibe denm ediyor. Dlger ta- lin geniş bir kış taarruzuna başla· 
•tt tek harp cephesi olsaydı, Mlh- raftan Sovyet ku ... "Vetlerl Karadeniz mıştır. Binlerce Almanın muhasara· 
"-t baraf lfll'lllz ordusunu Trablus- doğu kıyısında toprak kazançları el· dan kurtulamamaları ihtimali vardır 
'°'"'~linin ba!u•da tekrar danlu- de etmektedir. Pra\•da gazete!i iki ay iç inde Alman
' belki taaruza l'eçerek 8. d ln· Voronej çevresinde. Sovyet kıtalan tarın Stallngrad etrafında 100 bin 
' ordusunu bir daha rlcate mec· batıya doğru ilerliyorlar. kişi. 800 tank ve 1000 tayyare kay-
lı. ~lllrdt. Fakat. lllbver taraf Rljev çevresinde General ZUkov bettiklerini bildirmektedir 
._, ~ Tunus cephesinde harp etmek ilerlemektedir. Toropetz'de c;arpışma-
llı. .. beikJ taarruza geçerek 8. d in- lar olmuştur. Ilmen göltl çevresinde Tuapse'nln şimal dolusunda 45 
:'""'l~o .. ~nl lşıar edlldl ruuıunun ileri harekeUnl ko- de muharebeler devam etmektedir. 
"9 ttrnı&ktadrr. Lenlngrad ctvannda Sovyet kuv- Moskova. 24 (A.A.) - Sovyet teb· 
~' ltıtıarıa, Mihver kav,·etlerlnln veUerl Neva cenubunda \"e Volkov lifine yapılan ek şöyle demektedir: 
~·da lngillz ordusunnn yeni ta- yakınlarında. Lenlngradı kuşatan Ge- Stalingrad'rn şimal batıaında ku\·. 
~~11 kıracaklarına \'e buradaki nera.1 Kuechler mevzilerine durma- Vetlel'imiz meskQn bir çok mahallerı 
t\.:.._~ter.le muannldane muknemet dan taarruz ediyorlar. General Mere- işgal etmişlerdir 22 dllfman tankı 
~bıe thttmal '-ermek gil~ttlr. tov kumandasınllakl Sov~et kUV\'et· tahrip edllm!~ ve bir mllhlmmat de• 
~ 1• rillzler, bu Mlh,·er ka_,·,·etle· lerl bu taraftan toprak kazanmakta· posu ele geçlrilmıştlr. Stallngrad'ın 
ı...-· hrJılne lhr... teı-e. bbüıılertnde cenup mahallelerinde mu\·affakiyetll 
<~ ~ dırlar. 
~llrlar veya paraıfU~li kıtalar Almanlar tarafından Rusyada işgal taarruz l&areketl devam etmektedir 
ı~ltrııe. lnglllı: taarruzu çabuk edilen topraklardan ayrılmak isteyen Rus kuvvetleri düşmanı takip etmek· 
l r edeblllr. her sMl .fahıs. adam başına döviz tedirler. 

tt 
111111!1'da müttefik ordusu ıılmalde olarak 5000 tnglllz lirası vermek su- Tuapse'nin Şimal doğusunda Ruslar 
~~llpta Mihver mukavt~etl Ue retlle buralardan çıkabllmektedlr bir dU~man karşı taarruzunu pUskUrt. 
~tı. Bir haftadır büytlk bir lngiliz ve Amerikan hUkQmeti, bu müşler ve 4:5 mevzii ifıaı etmişler· 
ııı, lıltk ~ritadıtrna b11lnhna, ne parayı ISdcyen her şahsın, dUşmanla dir. 
'~'1k orduıfı 300 bin kl,ıdlr, ae de alış \•eriş etmek suçuyla ağır cezala· Nalchlk'ln cenup doğusunda ma-
4ı, :_r kun-etl 10 bin. IMlyle olYY· ra çarptırılacaklarını llAn etmişler- halli çarpışmalar devam etmektedir. 
llııt. 'qlltı h'llyeıııl l)lmdlye kadar Raslar Stalln&'l'ad ~Utnln içinde de "tten ,. dır. 
,._, kler lelüne tarille kapanmı' Almanlar bozgun halindeler 

\' Moskova, 24 CA A.) - Reuter'in 
~ .. ~Yet ,ımctı ~yle: Almanlar, bel' husust muhabiri blldlrlyor: 
~ dtnız ,.e ha,·a ,·uıtalarındaa lıı· Uç Kızılordu. Stal!ngrad"ı muha.sa. 
t'ıı ederek ıece ıünctür: Btzen ve ra eden 300 bin kadar Alman askeri· 
il~-- llrnanıarına tal" l)e kunetle· nln Uzerlne sUratle ve kaUyeUe ka· 
tt \ket"'ı,ıf'r W! 1"I 111:1 l)ehr1n bah panmakladır. Çok uzaktaki üslerin· 
~ııup tenelertnde bir müdafaa den kesilmiş olan Stalingrad önünde. 
\tf1, _' kıırmata muvaffak olma,. ki Almanlar, Don Ue Volga arasmda 
" ~bu h!r. Bundan b&ıJka Alman- altmıt kilometrelik bOZktr parçası 
lı"aa • Pta Gabeıı llmanma parafUt içinde nmltslz bir durumdadır. Sla· 
' :..• lndlrnılşlcr ,-e Trabluscar p- lingrada hUcum eden Almanların ik· t' kuv,·et ydl.,tırml~ler, bu sa- mal işlerine yarıyan demlryolu 'hat
't"ı Ga~ körfezi Uf! F.l Cerid golü larına llk darbeyi vuran kıtalar. tıç 
•ıı ~::: Trablllfl lı;tlkametlnde ı;-e-ı misline çıkarılmış kJtalardır Kahra
llı"'t n dar uhayı ileriden kaı•at- man Stallngrad garnizonu da Uç ay 
~ t dır, Şimdi bu Mlh\·er kunf!t· sUren mUthlş müdafaa muharebele· 
;' ı.·,~ Certd cölli tlmallnde Gafsa rlnden aonra, son 24 saat için taar· 
Ilı Otdq n ille\ kileri ch·annda mutte. ruza 1,urak etmeğe başlam"'tır. 

llıı, ıı..ı ıuııu ef!nup gurupunu önle- Sovyet ordusunun t.aarnızu her ta. 
~ Uııu)orlar. Bu iki. rafta plln gereğince ıellşmekte \'e 
,,uıı l~ıı mlltteflk orduH ciddi ileri hareket tempoau yavaflamamak· 
>tt. ~ler ,·ermek zorunda bulunu- tadır: 
~, •ıa'da her saatin çok büyük General Krlsllanof ıutaıarı. Alman· 
~ ı, ~ \ardır. A('..aba müttefikler. tarı tam sUraUe kovmaktadır. Don 
~lıı Ilı rdeıı yapmak lat.etlDer de onan kavsinin lçlnde bUyillt muharebeler
le.~ ~-~r haflakk zaman kaybetti· den sonra Almanlar. kavsın cenup 
~ -..._... ka net kafi detlldl, o kolu istikametinde cenuba dogru pl\s 
)' ~ biltü• konetle Btzert ,.e kUrtUlmUştUr. En cenupta So,•yet 
' ~blrlertne tevecellb etmek da· hücumu, Kızılorduyu, bundan bir kaç 
~ ola rdu. Anl&fllıyor lfl mlH· gün evvel hemen tamamUe Almanla· 
~ 11 

ile bu Tunbs meAelC9lnde nn elinde bulunan Kafka.ıı demlryolu 
'flot.blr heaap yanlıtlıiı HM·. llzerinde yUz kilometre ileriye gö-

lı. 'ld eeıtheslncle MartllJal Ttrnoçen· tUrmil.ştUr. 
~ \1 

Ylr;wu. Alman ~ayıbı 2.C bin Alman alperlerl Uzerin<io mlltema· 
•~e ıı bin ölüye yllk8elml,. Sta· diyen beyaz bayraklar aaııanmakta· 
~l!r ıa.:llı111 Verdun» l&kabı- ita dır. Volga ve Don bozkırları, memnu-
~lle hak kazanacak. niyet verici hidiııelere aahne olmak· 
"'Clı tadır. Kazak 11Uvarllerlnln himayesi 

rl'lenin kurtuluş altında sonsuz Alman, Rumen \"e 

bayramı ıtaıyan esir kafileleri dolu iallkame
Unde yUrUmektedir. Batı lsllkame-

ilerliyorlar 
Londra. 24 (A.A.) - Moako\•ada 

nqredllen Sovyet gece yarıaı tebliği: 
Rus kU\"Vetlerı Stallng-rad ~hrlnın 

içinde de ilerlemektedirler Bu kesim· 
de 1000 Alman öldilrUJmüştUr Şeh· 
rln cenup kısmında düşmanın anuda· 
ne mukavemetl kırılmış ve bir çok 
müatahkem mevzller ifgal ed1lrıti,Ur. 
Almanlar burada yüzltrce ölU vermiş. 
!erdir. 

Diğer bötrelerde. billıaaııa Kafkaa· 
!arda ve Moskovanm •imal balı böl· 
geslnde Rusla.r muvaffaklyetle neti· 
ceıenen taarruzla.rda bulunmuşlardır. 

BuııAar Alman • ödafaa sl9tentlae 
&'iNiiier 

Berltn. 24 (A.A.) - Alman tebliği. 
Stallngra.d'ın cenubunda Sovyet kuv
vetlerinin Alman mUdafaa sistemine 
girdiklerini bildirmektedir. 

Abnaal&r u rp ......... yem 11auya t 
lntn·etıert ........_ 

Londra. 24 (A.A.) - Moskova rad
yosu bug11nkQ sah yayımında. Al· 
manların Statıngrad şimal batısında
ki çarpışmalara acele taze ihtiyat 
kuvvetleri stırdUklertnı rakat Sovyet 
ileri hareketlnJ durdurmata muvaf· 
fak olamadıklarını bildiriyor. Çarpış. 
malar, bilhassa tan.Jdar araaındaki 
sıı.vaı:ılar bakımından önemıı olmuş· 
tur. Almanlar bir ka'fılık taarruza 
30 tank allrmt1'lel'9e de bunlar, Seve
levski J<umanda.ınndaki Sovyet tank· 
ıarı tarafından geri &tılmıtlardrr. 
Almanlar uvaş 8&hasmda alevler 
içinde aeklz tank bıraJmııtlardır. 00.· 
man kuvvetleri takvtyeler aldıktan 
sonra tekrar toplanmıtlar ve ba..,ka 
bir kal'\lılık taarruza g~l.şlerae de. 
bu taarruz da evveUdleria aJdbetlDe 

~ <a..ı l laclde) = tinde ıse, Sovyetlerln yine aonıuz 
~ lel u~ramıftır. 

~ı ~ en coşkun sevinç tezahür· tank, motörlü piyade ve süvari kafi. - - - ------------
~e btJ~r. l<urtulu~ yrldönümUmaz. leleri ilerlemektedir. Gökler ise, Sov. 
llrt b unınaJt üzere memleketin yet uçak !llolarının motör gUrilllllleri 

''•aıııcı Uc•tından gelen misafirler ile çınlamaktadır. 
~ ·~ ,. .a ıtıebuslar, askerler ve bir Bir cok şehir ı.aptohuuhl 
A. .. u~· 

Amerikadaki 
gazeteciler 

1-ttıı.1/dc klmııclcrc rastlanıyor. Londra, 24 (A.A.) Kızı lor 
ı ''ıı btı anldı önünde yapılacak kuvvetleri, Stallngrad 6nlerlı1de bu· lcr Vaşinctondan Şükrü Esmerle 
1~1-r :ilk g çit için bütün hazır. lunan Alman mUdafaa sistemi arasın- birlikte Avrupaya ııltmek üzere 
it, l ll"ıaı edildi da ileri hareketlerine devam etmek· b ir transatlantik tayyarcsllc yola 

( .... 1 ..... ) 

~rla · tısı)e nan programa &öre Be- tcdlrler. Bir çok ba.şka fehirler bu çıkacaklardır. 
~~ 01~tlslııin riyasetinde toplana· kuV\·etler tarafından lfgal edilmiştir. HÜlleyin Cahlt Yalçttl · ı.aıa. 
~~ bir heyet, saat tam 9 da. Tımeıı gazetesinin askeri yazarı bu :hl•bab ıe»J•r 

t r~1 or~n ınevkiine ılderek kur· cephede Ruslar tarafından kazanılan Ankara, 24 (Va tan) - LondrR 
~~~ Ol Uıtıuzu temslJen :ıehre gı- parlak zaferlerin Acil neticelerini şu \'C Amerlkaya ılden aaıetecllerl. 
._~tıı.~ an kahraman askerlerlnıızi tcı.nda hulıtsa etmektedir: mizin reisi Hüseyin Cahlt Yalçın 
-~ .l.1-'<=ak ve bunaoın sonra bil. Kesilmı, bulunan lkl mUnakate yol· bu akısam lstanbula ha.ceket ctmi:ı-
~ .ftlıniaeçtt Jr@ılac&kt&r. 1&ı:ı kaqanda Almanl&rın.St.aJltıpd t.ir. 

Müttefik dôvasına uyan 
Fransız m ü stem!eke!eri 

(Bap ı l• lde) <-> 
Londra. 24 (A.A.) - Lordlar ka· 

marasında bi.r suale cevap veren Lord 
Cranborne şöyle demiştir: 

Rommel'in ieci kuvvetler i rlne muva!fakiyctlc ıaarruı etmiş. , tonluk buğday ı:ondcrll~ceı: nı soy. 
T rablmtan TvDUd çekttm1' lerdlr. Blr geminin tam rotasına !emiştir. 
Londra. 24 (A.A.) - Teyit edıl. ıı;abet kaydedilmiştir. Bu gemi al· 1 D iler taraftan İran radyosu lran 

mlyen fakat hakika.~ uyar ıoru· dığı yara Ourine batmıştır. Baş\•ekil i Kıvamu"s::ıltana'nın b•r 
nen ve ortada dolaşan bazı şayia- ' demechıi neşretmiştir. Başvekll 
ıara göre Rommel öncü kuvvetle. 1 

1 
d mcın leketln s.yasi ve iktısadi d u-

rlnin bazı kıtaları Trablusıarptan t a y a a rumunu anlattıktan sonra mecl s· 
Tun•sa ıtrmlşlerdır. ten istediği saHlhiyeUere temas 

l ngill.z hUkQmetl. eski Fransız na· 
zırlanndan Flandin ile Pücheux'nUn 
şimal Afrikaya geldikleri hakkında 
hlçbır malfimata sahip detildir. Bun· 
ıarın, flmal Afrikaya gelmek tlzerP. 
hlçbır Ingillz makamı tarafından teş. 
\1k edilmedikleri muhakkaktır. 

Almu tebJil'l ederek demiştir ki: 

h 1 k . ...:. Bu salahıycUcrl vurguncu v e 
Berlin, 24 (A.A.) - Slrenaika· uzu rsuz u muhtekirlere büyük darbeyi lr . 

da Ve Cezair • Tunus hududunda ı i h ld 
~ 1 dlrmek için istedim. Şimd lk a c 

keşıf kollarının faaliyeti ıörOlmUş. 503 vurguncu adaletin pençcslnc 

tür. sevkedilmlş bulunmaktadır. 
22 • 23 sonte~in gecesınde Cc· Son bombor C:ımanlar Diğer t a raftan bana diktatörlük 

zalr onlerinde bulunan duşman ge. fsnach vapıldıtını duyuyorum. Mcs MartlnJk ve Gliyan hakkındıt. bir 
an~maya vanldı 

Londra. 24 {A.A.l - Fransız mUs. 
ttmlekelerl Martlntk ve GUyan ada· 
lan hakkında bir anla.maya \"arıldı· 

tı diln. V~ingtond.a bıldırUmekteydi. 

mııerıne karşı yapıl•n taarruzlard~ İta lyan maneviyatını rutı)" .. t hareketi ılk benim k a1c. 
savaş uçaklarımız ağır çapta bom· mimden çıktığına göre bunun r. c-
L.& larla 5 taşıt gem ıslne ı~abctler . ... r . t d 
""' ~ •· '"' • . kadar doğru olduğu meydan :ı 
kaydctmışlerd ır. Bu gemilerden Londra, 24 (A.A.) - İtalya ke-
biri büyük bir taşıt. dijerı de iN sif bombardıman ve istila tehllkc
muhrıptır. s ine maruz bu lunduğu için Musso. 

dır .• 

C. H. P. meclis 
grupu toplandı 

Amerikan hariciye na.zrrı il. Cor· 
de11 Hull mUzakercıertn Amiral Ro· 
bert ile Amerikan murahhasları ara· 
sında yapıldığını ve Vlşl hUkQmetl· 
nin bu işle hiçbir alA.ka.sı olmadığını 
blldlrmiştlr. 

Dakar Jlmanı miitteflklere •!.'ık 

bahmacak 
Şimali Afrlkadakl mUtlefik umu· 

mi karargAhı. U ( A.A.) - Burada 
zannedildiğ'ine göre Ingillzlerle Ame
rikalılar. Fransız garbi Afrlkasınm 

mtıtte!iklerden tarata geçmesi için 
yapılan miizakerelere i~tlrak etme· 
mlşlerdir. Dakar'ın mUme!!slllerl blr 
anla~aya varmadan evvel Cezayir· 
de Darlan'la biT haftad&n fula ııUren 
müzakerelerde bulunmuşlardır. Da
kar llmanınm şundl rnllttefik harp 
ve ticaret gemilerine açık bulundu· 
ırulaeağı tahmin edilmektedir. 

FranMr: mtl§temle~lert hakkında 

Amerikan hariciye aaunnıu 

Simali Afrlkada cisalt1 edllenler lin i bir «milli müd&faa kabir.esi l> 
"cezair. 24 (A.A.) - Şimali Af· teşkili suretlle hükiımctı kuvvet· 

r lkada gözaltı edllenlerın kurtarıl· ıcndirmcğe çalışmaktadır. Kanun· 
masile mfittcflk ordulara 3o.ooo suı. bir surette teşekkl\1 eden 1. 
kişi katılmış bulunacaktır. talyan sosyalist partis i b"ir bCyan-

Alrlbya yapılan ihraçta name neşredcrck bu projeye Uraz l 
Amerikan kayıbı etmiş ve hertürlü :faşizme yaklaş· 1 

1 
Vaşington, 24 ( A.A.) - Harbi· ma hareketini terviç ctmed ıeıni 1 

ye Nczarcti, General Efscnhower· bildirmişti r. 
dcn aldıeı bir rapora gorc . .\meri- Diğer c ihetten İtalyan hava mO· ı 
kaJıların Afrikada karaya çıkış ha· dafaası zayıftır. Bu cihetle halkın 
reketı esnasında 350 asker kay· tahlJycs t lazım gelmektedir . Ceno • . 
betllklerlnı blld ırmektedlr. 900 ya· va'dan Romaya gelen b ir yolcu 
ralı ve l 50 kayıp vardır Ru ra· Cenovıı sehrl ahalısınln dörtle ilçU. 
kamlar kara ordmuna a ı ttir . Do nQn boşaltıldığını sö;rlemı sttr. Bir· 
nanmanın kaytplnrı ıı;c 1 O ölü, 150 den b ire &:elen bir soğuk dalgası k&· 
varnh \'l' 150 kavıptır l(ıı.ybolan. çanların ıslırabını arttırmaktad ır. 
tarın boğulmuş olmaları muhte· B lnler"e enfloanza vak'ası kayde. 
meldir. Bu rakamların dolru oiu· dilmcktl!d lr. Demlryollarının nazik 
olmadıklarını tesblt etmek mUm· bir durumda bulunması dolayısile 
kun olamamıştır. yiyecek darheı çckllmektcdlr. A l. 

(Başı 1 lnclte) c!:ı 

ru7.nıtmc~ e geçildi. :Rıı7.naıılf'«fo 

Diyarbakır nıebu-.u General KA· 
zım Sevlktekln tarafından veril
miş Jkl takrir ,·ardı. Bu takrirler· 
den hiriııtlt• fa:r:la soğuklara H'. 

~hlclt>tll ;\"akr'llara kar'lı dı>mlryol· 
lıarının mu ha faznsını temin için 
ne glhl tedbirler alındığı, :WUna· 
kalAt v.,,ıd\letlnclen ımrulmaktl\ 

, .e cllğer tıakrlrcll' Denb.altı "lt· 
baylarından ka1.aya uğrayanlarıı 
hususi ta7.nılnata ilaveten bir tıl7· 
mlnat Hrllmtsl dl!rplş edlllp ealJ. 
meınekte olduğuna Milli Müdafaa 
\"eklllnln re,·ap ,·ermeı1l f5trn· 
mekteydl. 

O rdu O ran ve Kazablanka'nın manlnr İtalyaya çok miktarda top 
V••lngton ::~::~1.) _ Hariciye zaptı esnasında bu kayıplara uı. ıönderdiklerl için demlryolları mü 

..., ' ı c ı·r etrafında yapılan temadlvcıı meşauldıı.·. Bu toplar 

\'eklller kendllerlne taallfık 

eden suallere \"e bu mevzu U:ıe· 

rinde !iÖ7. alan bir çok hatiplere 
('e,·ap normlşlcrdlr. Saat 19.SO a 
kadar de\"anı edl'n mlizakere "(I· 
nunda toplanh) a nlha~ et ,·•rll· 

nazırı Cordell Hu11 matbuata beya- ramış ır. eza ~ .,. 
h b ı d • ğranılan kayıplar 1tal)·anııı istedi:ı,i h ava müdafaa natta bulunarak kanaatince Bırleşlk 1 mu are e er ~ '1 

• 

Amerikanın garp yarım kUrMlndekl pek hafıf olmu!jtur. toplar ı değil büyük mahrekli ve 
Fransız müstemlekelerinin 1'galine Alınanlar Afrlkadaki muharebeye bilyük capta toplardır. 

mlştlr. 

ınıum görmedi,lnl söylemiştir Nı.- elaemm•1et vermlyo~r 
zır, Ma.rtınik'teld Fransız yUkaek ko· Bcrlln. 24 < A.A .. ~ - Şıma l Af· 
mıserı Amiral Georges Robert' ne rikadaki harekAt uzerine Anglo • 
Amiral John Hoover ve Amerikan Saksonlar, yeni bir vaziyetin orta. 
harlclyeıılnden Samuel Rober ara.cıın· ya çıktığını ve bunun ise Anglo • 
da cereyan edı>n müzakereler netice· Sakıonları dUşmanın yakınlarına ı 
sinde memnuniyeti mucip bir anlaş· kadar getirmesi ve ayn ı ~manda 
maya \'anldığmı Jıt\\•e etmiştir. zaferi yaklaştırmış olması itibarile 

RulJ ı;!Szlerlne dc\•amla Fransız bu harbin b ir dönüm nokte~ını tcş· 
CUyan'ı gibi bölgelerle Fransızlara k ıl ettiğini lddı a ~tmlşlcrdl. 
aıt adaların yukarıdaki anlaşmaya Correspondance Natkınal • Soı · 
dahli olduklarını "e bu anıa.,madan alistc gazetesinde yazd1Cı bir ma· 
maksat bu bölgedeki Amerikan va· kall'de He1mut Suenderm~nn, b~ 
tandaşlarına alt emlı\kln emniyetini iddiaya cevap vermekte ve bakı· ! 
\•e \'erli halkın tktısadt hayatıarıııı n 1 katte şimdiki büyük harbin a~ırlık 
ıslahmı temin etmekten ibaret bulun- merkezinin hala doğu cephesinde 
duıtunu söylemiştir. bulunduğunu müşahede etmekte. 

Nazır. Amiral Robert'ln Vlşt hUkQ. dlr. 
metinden tall'l amlyle mtlstakll olarak Suendermann şöyle diyor: 
hareket ettiğini Ye Birleşik Amerika MUletımlzln varlığını ve Avrupa 
1ıUkQmet!nin me\'kll itibariyle yalnız kıtaııının mukadderatını fayln ede· 
onunla ' müzakereye girişeceğini bil· cek olan muharebe doğuda olacak· 
dlrmlş oldu!unu aöylemı,tır. tır. Hiç bir C•~ablanca . h iç bir o. 

Hull Amiral Robert'ln bu hu11usta ran Bolıevlklere lcaybettlklerlnl 
\'lfl'ye izahat verd~nl tahmin etti· ger i aldıramıyacaktır. Şimal Afrl· 
tfnl söyllyerek sözlefinl bitirmiştir. kada \'erilen muharebeler in hiç bl· 
Dak&r'ıa mittenklerl• dl\ aaına rı Avrupa için kat'! bir mahiyeti 
iltihakı m ilJlm bir kaaa•~trr haiz olan doğudaki vaziyeti dellı· 

KudlW. 2• (Radyo) D8Mar ve bU- tıremez. 
tUn batı Frarunz Afrlkaııının Darla- Suendermann. Şimal Afrlkaya 
na ilhakı Londraya göre bllhaasa de· yapılan çıkarma lle 2talyan millet i· 
n!zaltı harbi için çok faydalı olmu,. nln korkutulabileceği hususunda 
tur. De.kar iyi bir limana ve hava Uıı. diişmanlarm beslediği hulyayı. ııa· 
ıerlııe maliktir. Artık limandaki mimi b ir şekilde münakaıa cdilml. 
Rlchelieu ve Uç büyllk kruvazörUn >'Ccck kadar kaba ve çocukça bul· 
gUnlln birinde mlltte!lk kuvvetlerine maktadır. 
kartı döviişmesi ihtimali şimdiden Makale şöyle devam etmcktedlr: 
ortadan kalkmı,tır. Billkla yakında Amerikalılar Şimal Afrikaya 
bllyUk ku\"Vetlerln mUtteflklere ka· çıkmak tcşebbüslerile Avrupaya 
tılması ihtimali çoktan ve şimdiye taarruz arzularını açıkça glSstt-r· 
kadar Mihverin istifa.de ettiği ham mitlerdir . l'a kat bu hareket bütün 
madde ka111aklan da mUtteClklere Avrupa milletlerinin mücadele lç 1n 
ceçml\I bulunmaktadır. manevi sahada da btrıeımeleri ne. 

ŞARK'da 
Bu Cuma Günü Akşanıı 

YIKILAN SA~DET 
WERNER KRAUSS - GISELA 

UHLEN - MARTIN URTEL 
A:\·nı kııı Ml\-f!b s kardew ... Gaslerlnl ka3 bf!df"ll hlr hAba... Hayat 

• uçarumu • nıel'anet ,.~ lllyawetllttn reu"ı • adaletl llA.hlyye, 

Göz yaılorlo hsnçkırı '.<l arla seyr e d i

lecek bir aile faciası .. . Bir cşk dramı! 

En heyecanlı filmterln yaratıcısı 

PA U L MU N I ile 
(KAN VERGISI) filmlnln yUksek artisti 

GENE T I ER NEY ' in 
Beraber oynachldar1 • 

Coskun Kahraman 
Bu 

Akşam 
1 p E K Sinemasıada 

.. ,.. ............ ,.. o ... s, 
,.. ....... lld l•Wlla!Me ..... illmi ._ ____ .. , ......... : 

Şehi r Meclisinin 
son toplantısında 

( .... 1 ..... ) //// • lmar işlerimizi yapamıyorut. Hat. 

tlceslnl verecektir. Bolşevhtıı kle 
yapılan mücadele bütün Avrupa 
mlllellerlni birle~Urmektecilr. • Londra, 24 (A.A.) - Fas rad· 

ÇENBERLiT AŞ' da 
ta yol tamiratını b llt- bırak~ak 

zaruretinde kaldık. Temizlik işle· 

rlmlzin de ancak yüzde ellisini ya· 
pablliyoruz. Masraflarımızı karşıla 

7abllmek tçin b!r buçuk sene evvel 
h&zırladığımız varidat kanunu bazı 
formaliteler yUıUnôen Meclisten 
~ıkamadı. TemennUerlnlz bana kuv 
vet veriyor. Omit ediyorum ki hU
kflmet nezdinde yapabllecetlmlı 
teşebbüsler iyi netice wrecek Vf' 

kanun Mecllain bu devresinde çı· 

kabılecektlr. ıo 

Meclis b u izahatı kafi gö. milş ve 
dftle ietimalarm& aon ~IJtir. 

yosunun bugünkU salı yayımında 

bildirildiğine göre. L lbyada Elaıey. 
ıa•nın 45 kilometre batısında çar. 
pışmalar devam etmektedir. 

Glalo T&h•ı ışpı ,,.swı ı 
K ahire, 24 (A.A.) - Sah &ünü 

nt. şredllen Ortaşark müşterek 
harp tebliği: 

Kuvvetlerimiz dün erkenden 
Jedabya'ya &!rmlşler ve AghellL 
ya dofru çekllmekte olan düıman· 
la teması muhafaza etmişlerdir. 
Kuvvetlerlnıız düsmanın tahliye 
cttiğı Gtalo vahasını :,gal ctm :ş

ler41c. 

Bultiln 11 den IU'baren devamlı seanslar 

1 - IA•ANI D A NS 
KORA TERRI filminin unutulml'lıf! yıldızı 

• & • 1 • • . • 6 • • ' •• 
Şahane blr aurette canlandırdıfı ailrprizll blr aşk macerası. Cöz 
kamqtıncı dekorlar uumda yaratılan mUzikal blr .şaheser 

1-BlaAlll1' Y&ŞA'YALIMI ... 
HENRİ FONDll - MllUREN O'SULLİVllN 

ve R 11 L P H B E LL fi M İ gibi 
Mllstesna artistlerin canlandırdıkları bUyUk bir facıayı tasvir eden, 

adil blr hat.A.nın ttiyler Urpertıcı bir t.&r ih çrı; I. 

• Her cUn matiııeler ıı. Puar ıo dan ltıbaren • 
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I V'-SM~] ~~~~~~~~~~11 -
iLAN 

Büytlk -.ıaat &tıilyelst .._ &..hlaılıt. 'f mlıfımme 

Atölye •r~.!!.~başısı 
Hava kahramanları~dan 
iki Fil m 

Bu hafta Saray sineması T~-ron eseri bir kat daha güzelleşlirmlştlr. 
Power ile Betty Gr.able'nln çevırdık· Yine Ses sınemuında da buna ben
leri bir fılmı gösteriyor. Harp yılla· zer bır fılım oynanmaktadır. Alman
:ında Londrayı göstermesi bakımın- , lann, Bngitte Helm'den sonra en 
;!nn aktüel blr kıymeti olan bu. Kah- muvaffak sinema yııcıızı olan Zarah 
ramanlar Fılosu adındakı film. ismı- Leander'ln ovnadığl (En Büyük Aşkıl 
nln vaadettlği bir harp filmi değil, lsmlnı taf!yan eser de bir tayyare 
blr kadın etrafında dönmekten ilen subayının ıı.şkını göslermektedir. 
g~emıyen alelAde bir mevzudadır. 1 Büyük bir opera yıldızı olan güzel 
Çapkın bir delikanlı. iş içın geldiği bir kadını dlnllyen bu subay ona lşık 

Londrada önüne gelen kadının arka.

sında.n koşarken eski sevgilisile kar· 

9ılaşıyor: evvelce darılarak birbirln· 

den aynla.ı bu iki ahbap tekrar ba· 
rışıyorlar, kız her ne kadar bu deli· 
kanlıdan kaçmak tstiyorsa da onda 
garip bir cazıbe buluyor; bu arada 
kendisiyle evlenilecek seciyede başka 
bir delikanlı ile karşılaşıyor. Bu de· 
•!kanlıya evlenmek Uzere asöz verdiği 
halde eski ahbap tekrar karşısına 

çıkınca o vaadinden ayrılıverıyor. 
Bu sade meV'Zu Tyron Power ve 

Betty Grabie gibi dünya. sınemacılı· 
~ının ideal bir çıft olarak göstercbl· 
lcccğ'I çok güzel lkf yıldız tarafından 
çevrildiğinden seyredılecck blr cazibe 
ta~ımakta idi. Bfihassa bazı sahne· 
lenndc Betty Grable'ntn şarkıları bu 

olarak ~ini bırakmamakta ve niha. 
yet kendisini sevdlrmeğe muvaffak 
olmaktadır. 

Fakat ikide birde sevgilisini bıra
karak v&Zifeııl bafına gitmesi, tantöz 
mafuku UzdUğünden buna bir netice 
verilmesi lAz.ım gelmektedir: böyle 
olmakla beraber kadın da erkeği ve 
erkek de kadını sevrncktedırler. Ni
hayet blr tayyare harbinde yar.alanan 
delikanlıyı hastahaneye ziyarete gt. 
den kadınla subay lşık birbirine ay
nlmamak eureUle kavuşııyorıar. 

Filim Zarah Leanderln tatlı seslle 
söylediği ,arkılarla güzelleştırtlmış

tır. Mevzu ve dekor sadcdır. Diğer 
artistler içinde eskldenberl Alman fi. 
limclllğlnln bize tanıttığı simalar gö
rünmektedir. 

Seyirci 

Sahte karne yapan 
iki şebeke yakalandı 
Buniar, sahte ekmek karnesi imal 

için mühim teşkilat kurmuşlar 
Dün zabıta Knçakçılılı: şubesı 

ahte ekmek karneleri yapan iki 
şebekeyi meydana çıkarmıştır. 

Cağaloğlunda ranckvu yeri olL 
rak tsletudlği için kapatılmış 12 
numaralı evin arka tarafın.da dört 
kafadar başbaşa vererek tertip et· 
liklerl bir plfınla ekmek karneleri 
basmak yolunu tutmuşlar ve fakat 
zabıtanın dikkati sayesınde yakayı 
ndaleUn eline vermışlerdır, 

Bunlar karnelerin kAğıdı kalın· 
lığında bır k{ığıl bulup bunu bo
yayarak karne rengine ~okmağa 

-;alışmışlardır. Bunun içln de b ir 
boyacı bulunmuş, bunu basmak 
için Ahmet adında bir adamdan 
lstllade edilmiş ve bu zorlu işin 
r~samlıiını da yıne Ahmet adın. 
da başka bir adam üzerine almış. 
tır. 

ları da Kuruı;eamede seyyar köf
tect Feyzlye satmıştır. 

Bunlar da yakalanarak Adliyeye 
teslim edilmişlerdir. 

Şişi.ide üç bakk&t karııesh ekİnek 
• ltarkea yakalandılar 

Şişlide bakkallar hakkında ya. 
pılan pddcUI bir arama neticesinde 
bu semtte üç bakkalın karnesiz ve 
yilksek fiyatla cJsmek sattığı tesblt 
olunmuştur. Selim, Akif ve Osman 
adındaki bu bakkaJların, ekmeğin 
bu kadar sıkı kayıtlara göre satıl· 
masına rntmen bu ekmeklerı ne· 
reden bulup da satışa çıkardıkları 
ehemmiyetle tahkik edilmektedir. 
Suçlular Milli Korunma mahkeme. 
sine verilmişlerdir. 

Edirnede odunun çekisi 
5 • 6 lira 

Edirne (Hususi) - Son kardan 
sonra havalar iyiden iyiye soğu
muş bulunmaktadır. 

1 
7.40 Ajans ha~leri, 7.55 Radyo 
salon orkestra.l!ı 

ÖôLf.: 
12.:ıo Program ve saat ayan, 

12.33 Karışık program (Pi.) 
12.45 AJans haberleri, 13.00 Ba· 
yan okuyuculardan !asıl farkı.Jarı. 

AKı;;AM 

18.00 Program ve sa.at ayarı, 

18 03 Fasıl heyeti, 18 .. f5 Radyo 
danıı orkestrası. 19.30 Saat ayarı 
ve Ajans haberleri. 19.45 Yurttan 
sesler, 20.15 Radyo Gazetesı. 

20.45 Bir halk türküsü öğrenıyo· 
nız. 21.00 Konuşma, 21.15 Meş
hur tenorlar (Pi. l 21.30 Tem&l 
21 .50 RıyasetkUmhur bandosu. 
22.30 Saat ayarı. ajans haberleri 
ve borsalar, 22.45 Yarınki. prog
ram ve kapanış. 

Bir kadın odasmda 
ölü bulundu 

DUn Beyoğlunda Ağacamlı cıva· 
rında genç bir kadın kendi evlnde 
oliı olarak bulunmuştur. 

Alyon sokağında oturan Elen! 
adındaki bu 30 yaşındaki genç ve 
güzel kadının uyumakta olduğu 
sırada havagazı musluI:unun bir 
tedblrsızllk neticesi açıkta kalarak 
öldüğü anlaşılmıştır. Adliye dokto. 
ru KAmll ünsalan ccsedln Morga 
kaldırılmasını lüzumlu görmüştür 

Süm9r Bank h'alk tipi 
kundura yapacak 

SUmerbank deri ve kundura fab· 
tlkuı müdUrü memurlara dağıtılacak 
ayakkabı 1ma1Atı ıçın bazı temular· 
da bulunmak üzere Ankaraya gıtmış. 
Ur. 

Haber aldığımıza göre fabrika, 
halk ıçın de ucuz ve sağlam ayakka
bı yapmak hususunda bazı tetkıkler 
ve tecrübeler yapmaktadır. Bu tec· 
rUbeıer ıyı sonuçlar verdıgı takdirde 
müessese halk kunduraları ıma.llne 

de başiıyaca.ktır. 

Fakir.ere yemek 
tevzii 1çin 

Kızılayın fakirlere sıcak yemek 
vercoetını evvelce yaz.mıştık. 

ÖCrendiğtmlze ıöre Kızılay, aş 
ocakları tevzıatı için bütün hazır. 
lıklarını ikmal etmiştir. Şimdi kim 
lere yemek verileceğini tesbltle 
~şguldür. 

Kızılay aş ocaklarından yemek 
almak için Hükumet ve Partice 
tesblt edilen fıkaranın yemek ku
ponları muayyen a~hanelerde, tevzi 
edilmektedir. 

Bu tevzi bugünden itibaren iiç 
gün devam edecek, bundan sonra 
müracaat edeceklere kupon veril· 
mıyecckttr. 

Tevzıata ı blrincikinunda 
ıanacaktır. 

baş· 

Kand:lli rasathanesini 
soy:n hırsız yakalandı 

Klişeci Hamdi adında diğer bir 
&uçlu da bu uydurma karnenin kll· 
şesını alıp her iş tamamlandıktan 

sonra imal ettikleri karneleri sa· 
tısa çıkaracakları sırada bu sahte. 
ktırlar şebekesi yakalanarak Ad. 
Uyı:yc teslim edilmiştir. 1200 kar. 
ne ele geçirilmiştir. 

Bu yıl odun, kömür fiyatları ge· Bundan iki giln evvel Kandilli 

Bundan başka Üskildarda Paşa· 
limanında 8 numaralı evde oturan 
Ali Bener de matbaa hurufat!le 
120 ekmek karr.csi basmış ve bun· 

çen seneye nisbetle daha ucuz ve Rasathanesinde bir hırsızlık vak'a· 
tedariki kolaydır. sı ocı"cyan etmiştir. 

Halen şehrimizde meşe odunu· Rasathaneye gece vakti &:iren 
nun çekisi 5 • 6 lira, mırngal kö. hırsrz, içeride maroken koltukla. 
mOrü de 11 - 12 kuruş arasında rın derisini kesmiş ve perdeleri ça. 
satılmaktadır. !arak kaçarken kasden veya acele 

----------------------------- ile ~ebindcn bir hüviyet cilzdanı 

Mekteplerimiz 
ve diploma 

düşilrmüştür. 

Muhıırrem adını taşıyan bu hü. 
vlyct vesikaııına müsteniden yapı· 
ıan tahkikatta Muharrem bulun· 
muşsa da böyle bir hAdlseden ha. 
beri olmadığını söyleyen ve hilvL 
yı:tlnln geçen akşam cakeli ile bir. 
ilkte çalındığmı blldlren Muhar· 
rem serbesl bırakılarak hakiki hır
sız aranmış ve bunun Reşat adında 
sabıkalı bir hırsız olduğu öğrenıı. 
mtştlr. Reşat yakalanmış, Adliyeye 
teslım olunmuştur. 

dığı ve bunların orada ne ;t•aptık· 
tarını kontrol edecek klmsc bu· 
lunmadığı için vazıyetten haber. 
dar değiliz. 

Diploma alarak buraya gelen
ler bızı tatmin etmiyorlar. 

Amcrlkada bulunan gazeteclle· 
rlmlzden Abidın Daverin telsizle 
gonderdiği, cAmerlkadaki talebe· 
lerlmlz ne Alemde1> başlıklı yazı 

bu iddiamızın açık bir isbatıdır. 
Dcnizbank tarafından gemi in. 

şaiyc mUhendisllğl için Londraya ı 
gönderilen ve lngıllzce gazeteler
den, Londrada konservatuarlar 
bıUrdığıni, müzik üzerine konfe· 
ranslar verdiğini, yazılar yazdığı· 
nı ve yakında Londranın meşhur 
müzisyenleri arasına karışacağını 
öğrendiğimiz Galatasaraylı Müfit 
Hasan bize, Avrupaya gönderdi. 
ğimlz talebeyi nasıl seçmiş oldu. 
ğumuzu ısbnttan başka blrşey 
yapmış mıdır? 

Tahs.J için gönderllip de mu· 
va[fak olamadan memleketlerine 
denerek Hara • Kiri yapan Japon 
talebelcrllc, diploma kelimesini 
silip. Amcrikada bulunmuştur; 
ingııtercdc tahsil etmiştir diye, 
basmakalıp bir kelime ne, b~ 
tacı <'ttfğımlz kimseler arasında 
fark yc;k mudur? 

Kültür davamız esaslı bir tct. 
kike ve esaslı b r disipline muh. 

taçtır. ı 
ilk olarak, ilk, orta ve liseler· 

de bu işe başlamamız ve yük9ek 
mekteplere gtrlşı sıkı b~r ımtlha· 

aa tAbi bulundurmamız ıtızımdır. 

B undan lam iki gün evvel 

İtalyada Maarif Nazırı M. 

Bottal'nln teklifi üzerine, ünı. 
vcrslteye talebe kaydını tahdit 
eden kanun IAyihasının kabulil. 
basit b!r memleket kanununun 
kabul edılişl değıldlr. 

1talya
0 
gibi san'at. -cdebıyat, hu. 

kutc ve nihayet bütiın kültür sa· 
ha.larında dünyaya nümunelcr ver 
miş bır memlekette bile esas ele. 
manlarıo seçimine doğru kuvvet. 
il bir hamledir. 

Sarıyer Halkevin ien 
Evimiz.de Amatör ve Fotograf ser

gisi açılacaktı r. 

ı - Eserler l:t bırlncikAnun 1942 

pazar'-ğUnUne kadar ma.kbu.z muka. 

bilinde idare m~urluğun.a bırakıl· 
malıdır. 

2 - Te~hlr cdllecek fotosrafların 
meV'ZUU scrbC3tllr. 

Bugün sade İtalyada değil, her 3 - Eserler jüri h~yetinln kararı 
memlekette bQ tahdit zaruridir. ile te{lhlr edileceği gibi şubatta An· 
Bizde de bu sene kısa çapta baş- karada açılacak sergiye gönderilecek 
ıanan bu tahdit, daha arttırılmalı eserler de jilrl heyetinin karariyle 
ve lilzuli masrafların önü alın· seçilecektir. 
malıdır. 

BugünkU hayat şarUarı lçe.1".
sinde dişinden, tır~ğından art.. 
tırdığı birkaç kuruşu,' hattA art· 

tıramadan, gıdasından keserek 

bu vatan evllıtlarının okuması 
için seve seve feda eden Tilrk 
vatandaşı, hiç bir işe yaramayan 
dlplomalıları gördükçe eminim 
ki vicdan azabı duyuyor. 

Ona bu vicdan azabını duyur· 
mayacak, bllAkfs onu sevlndire. 
cek ve daha fazla yardıma teşvik 
edecek imkAnlar bulmalıyız. 

Faruk F'.tik FENİK 

EO RSA 
2( iKlNCITE~RİN 194! 

1 St-orlin 5.22 
100 Dolar 130,50 
100 lsvJçrc frangı 30,325 
100 Pezeta 12,89 
100 İsveç kronu 31,135 

ESHAM ve TAHViLAT 

% 7 941 Demlryolu l 19,00 
% 7 941 Demiryolu il 19,55 
CO 7 Birinci tertip Mllll 
Mildafaa istıkrav 10.00 

A,atıd&Jd prıtarı ban olanlann A. B. C. nımmJyle ı.t. t '7• ~ 
t& lnıtaıa adnıııhıe Y1Ull ile mttracsat.ları. 

ı - Tbrk ohnak, 
2 - Miihendlı 'eya Mnat mektebi ftlf!EWI• olmak, 
3 - BUytlk &tôlyelerde u!ltaba,,ılık yapmıt olmak, 
4 - l'atı fO daa fazla obnalll&k Ye ukerllk1e allkuı bulun

mamak. 
5 - Sıhhat \e ahlı\ld ndyetlerint \·eısikalarla t4'v~lk edehiJmelL 
6 - BllbMBa Uırna, freze ltleriDde derin l"llkut 'e pratik &ec.rü· 

beı!I olmak. 
'7 - Maranır;o71uk işleri. plk ve tan döldllll, tenl'kl' ve ~ ı1ıe

rlle ka.nı.akı;:ılıkta. işlerin umumi tudp •e tdal'"Mlnı mllmkün lulaaı.k 
derecflde umumi malümatt olmak. 

Almanca ,·eya lnıtllzce ondatuıau anJaya.r.ak ıılerttede olanl&r 
~rdh edilir. 

f:IVl'riŞll olanlar kablllyethtl' Jöre 250 ii1'1lya kadar aylık Iİ<'ret 

alabilerek, hayat pahahltlı ummındaa i!ltifade edec-ek ve it kaııuııu
na g'ore yapacatı fa.zla meaaldea aynca llcret alabilecek, S6S9 uyıh 
kanuna tAbl olmıyacaktır. 

Af1'ıc-a ('akşma, liyakat ve pyretlne röre takdir edilmek ttrere 
e lkl ma.a, nl!lbeUnde lknmlye de \·erllebllecektir. MUetı18e8e 

tarafından bJl&bedel konforlu meekea temill edilmektedir.••• 

M. M. V. lstanbul 3 No. lu Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - 25 ~3 fabrika çam tahtası. 
2 - 29 adet muhtelif ebatta çıralı tomruk, 
3 - 3 muhtelif ebadda nUmunesıne gore 10 nar kilodan 30 kilo sırım. 
• - Nllmunestne göre 60 metre branda bezi, 
5 - 10 adet Rulman. 6018 numara veya muadili, 
6 - 4 kalem muhtelif ebadda 150 metre boru. Vaınara mahsus 5 ka· 

lem muhtelif ebatta 70 adet pırlnç vidalı buhar için, 13 kalem muhteltf 
cins ve .t>atta 207 adet eğe 5 adet düz törpü. 5 m/ m kalınlığında 10 
metre bezil lA..~tlk levha., 318 cıvata 40 si m boyunda 300 adet. 

Yakarıda gösterılen muhtelif 6 kalem malzeme 30 ıklnclteşnn 9•2 
pazartesı gUnU pazıırJıkla satın alınacaktır. Isteklılerın muayyen gUn ''e 
saatte Tophanede Sa.lıpaza.rında M . M . VekAleti 3 No. lu satın alma ko· 
mısyonuna gelmeıerı. 

NUmune ve eb'atlarını görmek ve haklarında maJQmat almak ıste· 

yenler her gün komisyona müracaat edebilirler. (16921 

Devlet Denizyolları 1 lanJarı 
Oenlzyollan Umumi Yük Navul tari!esı. yapılan zamlar dolayıslle 

t&dfl edllmlştır. 

1 llkkAnun 942 tarihinden ltıbaren Istanbuldan hareket edecek olan 
vapurlarla yapılacak nakliyatta yeni zamlı tarife tatbık olunacaktır. 

Acenta.ıardan izahat alınabilir. (1708> 

M. M. V. Ist. 2 N·o lu Satınalma 

Komisyonundan: 
Tahmın bedeli 18750 lira olan 15000 kilo parça bez pazarlıkla satın 

alınacaktır. Eksiltmesi 28 lldncıteşrln 942 cumarteai gUnU saat 10.30 da 
yapılacaktır. KaU teminatı 2850 lira 50 kuruştur. Nümune, evsaf ve 
fartnam~ı her gUn komtsyonda görUleblllr. TaJıplerin belli gün \'e saatte 
komisyona mUracaatıarı. < 16881 

Alınacak işçi 
Devlet L1manları işletme Umum 

Müdürlüğünden : 
Atelyemız ihtı:racı için tornacı, t~viyecı, motörcll, demirci, kaba 

marangoz, kalafatçı ve burgucu alınacaktır. 

Isteklılerin mUsbıt evraklıı.rlle Haliçte Camlaltı mevktındekl ıdarenııı 
yeni atelye şcfllğıne mUracaat etmeıerı. (15161 

Gümrük Muh:ıfaza Genel Komutanlığı 
Merkez Satınalma Komisyonundan : 
1 - 2/11/942 de kapalJ zart uııulile eksıltmesı yapılacağı evvelce 

Ulus ve Akşam gazetelertle UA.n edilmiş buluna.n (70001 çıft er kundu
ralarına alt eksıltme nelicclenmemlşUr. Yeniden kapalı zart usu1Ue eksilt· 
meye konmuştur. 

2 - Bu defa yapılacak eksiltme 7112i 942 de saat 14 de Gtımrük ve 
Inhisarlar VekAleU binasında toplanacak olan komisyonda yapııa.eaktır. 

3 - Kundura nUmunelen komisyondadır. Bu numunelerle şartname
ler her gün için konıısyonda görilleblllr. 

4 - Bir numaralı nUmunenln (7000) çift içln tahmin edilen bedel 
(82250) lira. olup muvakkat teminatı (5362) ura (50) kuruş. tkl numa· 
ralı numunenin (70001 çift için ta.hının edilen bedel (91000) !ıra olup mu
vakkat teminatı (5800) liradır. 

5 - Istekhlerln kanun hUkümlerlne levftkan hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını belli gUn ve saatten bir saat evveline kadar usulen komis
yona vermeleri veya iadeli taahhUtlll oıuak posta ile göndermeleri. 

(1563) 

M. M. V. 4 No. lu Satınah1a Komisyonu,1dan: 
10 adet t kll karyola pazarlıkla satın alınacaktır. ihalesi 4/ 12/ 942 

cuma gUnll saat 16 da Fındıklıda satın alma komısyonunda yapılacaktır. 
Katı teminatı 71 llradır. 

Nümunesıni görmek n evsafiarı hakkında bilgi edinmek isteyenler 
her gtın komisyonda 

0

göreblllrlcr. Talıplenn belit gün \'e saatte komisyo-
na gelmelcrı. < Ul91 l 

ııııtanbul Bedeliyesl Şehir Tiyatroııu ,ı llJt.anbul A<11U~ e U~unc·u Huknk 

n 
Saat 20,30 da HiklmJtğinde11: 9.t2/76'7 

• Komedi Kısmı Fe"-zıye tarafından mahkemenin 
942/787 No. aile Cide'nin Irmak kö· ASRILEŞE~ BABA 

yazan: Splro Melas yünde No. 1 de Abdullah oğlu Hllse· 
TUrkçesl A Hacopulos ytn Ça.ııtepell aleyhine açılan mUd· 

deaa.leyhln 12 senedenberi e"1 terke· Her çarşamba saat 14 de çocuk ply&SI 
de.rek bu müddet zarfında kendisine Cumartesi ve pa.zar gtlnlerl 

15,30 da ~latlne 

" ' VATAN GAZE TESi 

ve çocuğuna hiçbir nUıka göşterme· 
diğinden ve hiçbir zamanda da hayat 
ve mematından haber göndernıedlğln
den boşanmalarına karar verilmesini 
talep ve dAva edilmiştir. \{Uddeaaley. 

iLAN FiYATLA.Ki xıuu, hin yukarıda g6sterllen adresine dA· 
va arzuhali gönderilmiş muhatabt 

Başhk 

l lnd ıayfa 
2 Del » 
s ÜDC'."ll • 
' üncil • 

• 

. 

750 ... 
lM 
IO 

\.. • 
7..Al'I 

köyU terkederek adresi olmadığı 

meşruhaWe iade edildiğinden Jl(men 
tebliğine karar verilmı, ve nıuhake· 
me 28/ 12/ 942 saat 14.30 a tayin edil· 
mı., ve mezkttr tanhte Hllseyin Çalı· 
tepenin bizzat veya bllvekAle mah· 

~~~:J:_ kemeye gelmediği takdirde hakkında 
- gıyap kararı ittihaz olunacağı tebliğ 

• 
Fen FakWt:esinden alınış olduğum 

hüviyet varakamı kaybettim. Yenisi· 
ni alacağımdan eskisinin hUkmU ol
madığını uıı.n ederi~ 

5486 No. Ahmet oğ. Y.akup Çcuiı.kaya 

olunur . 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü 
AHMET EM.İN YALMAN 

Vatan Neşr!yat Türle Ltd. ŞU. 

VATA..~ Matbaası 

----
iOTVR 
6. 11. L H. 
ZLll · IUElılYl 
YE IOll'Yl 
PROTElllBASI 

ÇEUA · MORUU 
SANAYliNil Ml· 
MULlTINI SATAR 
YE HER NEVi TÜRK 
MENŞELi MALLAR! 
SAT IMALIRIZ. 

Umun"i Mümessilimlz • 

TORKi~ 
KOLLEJo<TIF ŞiRKETi 

.....,, 13 
l•tanbul, Jo<atırcıoOlu ,..., 

1 ~o T-·•ton • 2s68' 'l'•lg••f' 1.. .. 1.. -

P..1. M. V. Ist. 4. No. lu Satınalma 
Komisyonundan: 

1
, 

ıı.rlılt 
Ordu lhtıyacı içın 12 adet dörder tl'kerlekll el arabaııı paz ıııdllı" 

ihale edilecektır. lhalesı 2S/ ll / 942 cumartcst günü ae.a.t 11,30 dil Fırıı.dıt'· 
ııda Komisyon binasında yapılacaktır. Mu\'ak.kat teminatı 67.&0 1 ı;ssı 
Tallplerın belli gün ve saatte komısyona gclmeıerı~ 

M. M. V. lst. 4 No. lu Sc.tm Alma Ko. dan : 
Ordu lbtlylM'ı lc;-ln: 
30,000 Adet 4U ~o. Siyah - makara - Zlnt'lrll 
26,000 t\.det 40 l\o. Beyaz - makara • Zlnd.rll 

satın alınacaktır. ı~1oıı 
Pe.zarlııtı 28.11 .942 cıımartc.si gllnU sRat 11 de Fındıklıdaki J<onl 

bınL<ıında yapılacaktır. Katı teminat 1700 liradır. 
TaJıplerın muayyen gününde gelmeleri. (1488) 

~ ----------------------------------------------
M. M: V. Ist. 2 No. lu Satınalnı~ 

Komisyonundan : ,,,1 
Batık demir ztnclr V• benzeri malzemenin denizden çıkarına işi 

11/ 942 perşembe gUnU saat 14 de pazarlıkla ihale edUecektir. a.rtJl'' 
Beher kılosuna 5 kuruş 75 sanUm fiyat tahnıın t!dılmiştir. Ş 

1 
re

me~ı her gün komı.eyonda gdrülebillr. Bu ışe talıp olanların ı.""1111Ull rıllII• 
•!kalan ile birlikte belli gUn ve aaatte 2 No. lu satına.ıma k0Jllısyo65oı mUracaatl&rı. ,/ 

M. M. V. lslanbul 4. No. lu Satınalına 
Komisyonundan: 

ASETILOPIRIN NEŞ'Ef 
OBIP • NEZU: ·BAŞ ~e DIŞ AGRU.AJU 

SO(°;Ult ALGINLIGINA KARŞJ TESiRi ([ATİJ>İB 
! Uk sarf Ye ZO ilk tüpleri hl'r en.anl'deo ara;nıtJL 

İzmit Deniz 
Keşli bedeH 
Lira Kuru, 

TMlinatı 

Lira S:urut 

17073 81 2561 07 

Pazarlık saati 

6792 49 1018 87 26 11,942 16 
6792 49 1018 87 
~ 10 525 77 ~.,. 

l - Yuka.rda yıu.1Tı d5rt kalem inşaat lşl ayrı şartnamede blts.ısrıll' 
ayrı ayrı taliplere ihale edılmck sureUle pe.zarlık ekslltmeleri, h~~· 
da yazılı gün ve saatte Izmlttc tersane kapısında.ki komisyon 
da yapıla.ca.ktJT. jelt' 

2 - Emniyet vesikalarını hAmll istekliler, k~I! şartname ,.c pro 
rini her gün komısyonda görebilırler. . .. deli 

u1tıerı·· 3 - Taliplerin bu gibi işleri yaptıklarına dair nafıa mlldllrl _,.,ııe 
aıtbU"' alacakları ehliyet vesikalarını ve hizalarında yazılı teminat JTl 

bırlikte belll gün ve saatte komlayona mUracaaUarı. (1490~ 

IInhisarlar u. Müdürlüğü na~ 
ııssıı t 

ı - Mevcut şartnamesi muclbınce 2150 metresi rakor ve ıa tın()Sft 
metresi rakor ve lanslarile birlikte 85 m/ m yasSJ geni~likte 15 a.t 65 111 

tazyika mütehammil ceman 2670 metre endir hortum ile 6 adc 
rakor kapalı zart usullle satın alınacaktır. 

3 
ıırııdıf· 

2 - Muhammen bedeli 8437.80 ııra muvakkat teminatı 6S ~ırı' 
'" ıc~ 3 - Eksiltme 11/ 12/ 912 cuma gQnU saat 10 da Ko.batıış ..... 

şubesi alım komlııyonunda yapılacaktır. ı!'n ııııııJ' 
4 - Şartnameler her giln öğleden sonra sözU geçen şubcd 

bilir. 
15

sU· 
ı re · ıt 5 - Eksiltmeye gireceklerin m llhUrlU teklif mektupların • / cdeec 

venme parası makbuzunu veya banka teminat mektubunu lhtl\'.S \'\'cJiıt' 
olan kapalı zarflarını ihale gtlnü eksiltme so.aUndcn b~·. saat ,.~cıcfl 
kadar mezkQr komisyon b~kanlığına makbuz mukabılındc 
llzımdır. (169S) 

Postada vukua gelecek gecikmeler kabul olu~ 

d,ıı 
M. M. V. 4 No.lu Satınalma Komisyonun ıı~ıc,ı 

18 kalem spor malzemesi pazarlıkla. eksiltmeye konmuştur· ){Oııııs· 
4/ 12f 9t2 cuma günü saat 15 de Fındıklıda 4 No. ıu satın aırnıı ilf&~ı 
)'OnU binasında yapılacaktır. izahat için her ~Ün komı.syona. ıll\'C ~t 
olunabilir. Muvakkat teminatı 187,5 Jıradır. Talipleı·in belli gun (16901 

tc komisyona gelmeleri. 


