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Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
K ahıre, 22 ikincıteşrm - A- il van yolla1"~ dev~ıne donm~ş. Seya· 

merikava bundan evvel se. hat etmek. yenıbaştan ıssız yerler. 
rı d f • ld B d k de dolaşmak şeklını almış. Ya.lruı. 
•uz e a ctttBımd, ge ım. lk 'u 0 ua· ara.da bir fark var kı o da surat. •. 
.. ncusu... un an evve ı sey • 

Kervanın e~k!den lkı haftada aldı· ı hatler, Okyanus vapuru deni.len 
ğı volu tayyare bir saatli.' alıyor. kocaman, r.ahat. eğlenceli seyyar . 
Öyle olmasaydı yaptıfımız seyaha· otellere yerleimekten ve yangelıp 

beş, altı gün keyfe bakmaktan iba-
ret b!rşeydı. Seyyar oteıın bazan 
fırtına.ya tutulup yalpa ettiği olur. 
du, fakat bu hesapta idi. 

Bu dokuzuncu Amerika scyaha· 
~ımı yaparken. fırtına hııltnd<.' bır 

dUnyada olduğumu her dakika 
duydum. tstanbuldan wndra, Ncv 
;orka gıtmck ve oradan dönm<'k 
J<;in Afrikanın ortalarında. Porte· 
kizde. İrlandada. Ateş adasında, 
Kanadada, Haltlde. Antil adaların· 
da, Breztly~a. ı1ôl\ra yenibaştan 

garbi ve merkeı:i Afrlkada tşım 

ne? 

te omür .retişmezdı 

Heyecandan hOŞ'lananlar lçııı 
uzun tayyar<' seyahatlerinden cazip 
blrşey cılamaı. Bazan lıiıyyarc-nln 
havalarda sarsıntıst7 k1tyıp ıritmt-. 

sı. insana her san,~ e değı en ufuk. 
tarın cerçevesı içinde göklcrı ve 
yerler• birbirini." karıştırıp goster· 
mest var ki doyum olmaz HclE' 
mehtaplı zamandakı gece ~cyahat. 
rerı. tayyarc-d<> giderken cüneş doğ· 
duğu sıralar gayet hoş .. Fakat ba· 
zan tayyarenin kapkara bulutlarla 
~arpışması, .sıslerde kaybolması. a
tılmış pamuğa benzeyen kar gibi 
bulutlar arasında allanıp durma. 

(l>t-\'&ml l'a. S. SiJ. : de) -

• Kütai$ 

~ t•epheaiade R.J~ il"rılr.mMi ılr.Tı.m ı-di~ or. Harita lıarf'llatı l'Mt..ırml')(t4'dlr 

.. 

Büyük Rus taarruzu 
Jr,~n Afrlka'da orph~de butanan Ba.,muharrirtmlr; Ahmet Ernln Yabnan 

İşte boyle, dünyanın hali icabı 
doğru yonarın hepsi kapanmış. Ha. 
bcr ve heyecam mcraklılıırJ için 
çapraşık yollarda dolaşmaktan baş 
ka çare yok. Bal'la öyle geldi ki 
dünya geri gitmiş, gttmlş de ker. Mim Setimiz Rostof - Voronej 

~~ ...... 
Suikast davası Bağdat Büyi:k E~çimizi 

kabul etti 
Ankara, 23 (.\,A,) - Rtifıl· 

Duruşmaya, dün Ankara Ağır 
Ceza mahkemesinde başlandı 

cümbur ı~met tnönU buıin Mat 
12 de Bafdad elçimiz Cevat tıa· 
tün'ü Çankaya'dakl k~klertnde 

kabul buyurmu,ıar \'e hakkında 
bir UtJlat olarak kendisini öğle 
Jflnletine alıkeymuşlaniır. 

Pavlof, Şakir Ziyanın faşist 'propagandası, 
Rus aleyhtarlığı yaptığını söyledi 

Halifaksın 
sözleri Ankara, 25 (Vatan) - Von P&. 

~il(! karşı yapılan suıkast dava
~· bucun saat 9,30 da 'Ankara 
~ırccza mahkemesinde başlan· 
S:ştır. Mahkeme riyasetini gene 

brt Yoldaş l§gal ediyordu. 
bıt Celse başlar başlamaz reıs. za· 
.\b kAtıblnc Adliye VckAletınln 
)a: durrahmanın avukatı Şakir Zi
ll ~a dair olan b'r tezkeresi okun· 
11,~ 8u tezkerede Adliye Vek~lcti, 
~ !tat Şakir Ziya. hakkında An. 
tıı~a Barosunca verilen levhadan 
llııı rnc kararının, alakadar avukııt 
~ ~flıneden verlldililni bildirmek
~ Ve bu kararın doğru olmadığı 

tltı cdDmcktc id!. 
Şattır Ziya söz alarak: 

'it- Adalet tecelli etmiştir. Adli· 
cıı. Vcktıll'Unc teşekkür ederim, de· 

llcısın, yazıhane açıp ncmadığı 
·u, 5 de) XX 

tal ya ile Alman
ya b i r b i r l e r i D İ 

• 
sevmıyor 

Ankara, 2ö ( Rad3 o Gau-t-t!!>i) 
- Bir gaıetedler toplantısında 

lnrııterenln Amerika bü~·ük elçt. 
91 Lord Hallfax ltaJ~·a hakkmda 
şuaları o,·ırmiştlr: dtal~ anın 

ll&rpten çıkmak lsti~ereğlne ~lip· 
be yoktur. Fakat huna Almanlar 
mil!ıaade etmcmekted lrlcr. flal:l a 
ile Almanya blrMrınl "C\miyorlar 
"e bu hal aralanndakl gerginliği 
arttırmaktadır. Ital3 a hiır deill· 
dlr n onu bir gi.ın Belçlka ıibl 
Almanlar tarafından ı,~al edllmı, 
g'Örebillriı: ... 

8 inci ordu yeniden 1 Müttefikler Tunus· 
taarruza geçti tan 40 Km. uzakta 

Sirenaikada 8 inci ordu Mihver 

kuvvetleriyle temasa geldi 
\'· 

~lı.şı, 2.'i (A.A.) - Bcynelmılel ha· ı yolunu şıddct.le bombardunan ctmiş
tı. ~ bUrosu, ln~illz sckız.lnci ordu· tir. 
'qttııı 

ıııqe ' Alnıan ku\•vctıcrlnc karşı ye· Bu mıntakada bulunan Alman kuv. 
%-, 11 taarnızn ~eçUğinl bıldumcktc- ,·etlerinin 10 000 kişiden ibaret el· 

A dukları tahm!n edilmektedir. 
.,,Ilı 

'ıtd;ı an ha"a kuv,elleri, seklzlncı Beyrut. 25 (A.A.) - Sırenatkada, 
rıun · S" 

lngiliz kuvvetleri sahil boyunca 
Bizerte doğru ilerliyorlar 

Cezayir, 2S (A.A.) - Müttefik 1 kolları, Mihver kuvvetlerinin devrl· 
kuvveUerl, Trablusgarbın batısında yeler! ile çarpışmışlardır. ,'l,lcrkezı 

bu şehre 500 kllomctre nıe.~afcde klln I Tunus'a yol veren iki geçlddc mUtte· 
bır noktaya vasıl olmuşlardır. OncU ClklC'rın ku\•,·etıcrı, 48 ııaat dUşnıan· 

kuvvet, Tunu.s'dan 40 kilometre uzak.! la çarpışmışlar \'e geçldlcn muhafa· 
ta bulunmaktadır. Sahıl boyunt'a Bl· ı ~a etmtşlcrdır. Bır pnra.-,UtçU alayı, 
zertc Uzcrlne yUrUmektc olan lnglllz

1 
(~um. ;ı:,a. :r, ~u . .ı del //// ~Şeslni tcının etUğt saht. (DeHııru: a. 3; u. 4 te) (-) 

~uharririmizin seyahat intıbalarııı~ bu sütunlarda okuyaca~sınız 

demiryolu kesildi 
Oç Alman tümeı:ıi genera!I ;ri il~ 
düştü. Alman kaybı yüz yirmi 

bir:ikte esir 
bini buldu 

Moskova. 25 <A.A.) - ~tühım,
bır Sovyet imdat kuvveti Stalin. 
ırad şehrtnln şimalindekl mQdafı. 
terle blrl~lştir. Bu büyük ba· 
bcr Sovyet taarruzunun en mes'ut 
Gtinü ohın altıncı günü alınmıştır. 

Bütün gün Rus l~rı hareketi üç 
esas istikamette devam ctın~tır. 

Don halkasının şimali üı:erindcn 

taarruzlarma devam eden kuvvet
ler Stalıngra.clm batısında 40 kile.. 
metre ilcrlemış, böylelikle Statın. 

gradı Don bozkırları üzerinden ba· 
tıya ci<>Gru Voroncj • Rostof önem. 
li dcmiryolunu ikıncı defa olıırıık 

kesmiştir. Kızılcırdu Don l·ephe. ı .. 
alnde ~imal batıdan hücum ederek 
beş on kılonıetre ilerlemiş ,.e nch· 
r1 KletBkaya ile Kalaç arasından 

eeçcrck beş kasabayı zaptetnııştır. 

Bunlar arasında Kalaç'ın 100 ki. 
ıomctrc şimal doğusundaki Orso
tsknya. Strov vardır. Bu iki şehir 
Don nehrinin oalı kıyısındadır. Ce. 
nup kanııdı üzerindekı Rus kuv· 
vetlcri şimal Kafkasya yolu ilze. 
rinde "ve Kotclnikovo'ııun 60 kılo. 
metre uzağında bulunan Akse'nln 
zaptından sonra yelpaze şeklinde 

J 6 kile.metre ılerlemlştlr Aksa'nın 

40 kilometre cenup dogusunda Ta. 
ıomoyo şehri Rusların ehnde bu· 
Junuyor. 

&;vyet taarruzunun en göze çar. 
pan vasfı Kızılordu topçusunun 
motörlil kuvvetlerle tankları ta. 
kipte gösterdiği sürattir. 

Londra. 25 <A.A.) - l\loskova 
dün gece. üçiincü defa olmak üze. 

(Dnamı: ısa. S; :;ü. 7 d' ) cd!» 

Gim:I 1'..dlnıcmbden bir giirlinUrp 

Edirnenin kurtuluşu 
::» 

Dün 20 nci gılı 
kutlandı 

~dırne, 25 (Hususi ı - G\Ucl Edır-ı sııat tam dokuzda belediye re:!sin lr 
ne'mlz kurtuluşunun 20 nei yıldönU· riya.'lt'tlndP bulunan hlr heyet Ayşe· 
mUnU dün heyecanla kutladı. Edirne· kadın meı·kllnde kurtarıcı vt- kahra· 
mızın bu en büyUk ba)Tamına lştirAk man orduyu tem.silen fchre giren or 
etmek Uzere b~ta Edıme mebusları duyu karşılamıştır. Bundan sonra nu 
oldufu halde Ankara ve .Istanbuldan tuklın söyltmrrriş l'f'.snti g~ıt yapıl 
heyetler gclm~ bulunuyordu. mıştır 

Şehir bayraklarla donanmış. halk Edırnıı hayram sevinci içinde çal 
sokakları doldurmuştu. Sab:.hlcyln kalanmaktadır. 

Anlillerdeki Fransız filosu 
müttefiklere i:tihak etti 

Filo arasında Barn uçak gemisi de var 
Londıa. 25 (A.A.) - Alman rad· ısındakı ftlo ıle beraber lngıllz \'e A· 

yosunun Vıchy'den aldığı bır habere merlkalılara ılt'hak ctmtşUr. 

atfen bildlrdığine göre. çarşap1ba sa· Söylendiğine göre Amiral cVıchy. 
bahı Fransanın AntUlerdekl filosunun 

1 
ye <tanışmadan> karar vermi.şUr. 

kumandanı Amıraı Robert kumanda· Ankara, 23 (Ra.d)'o Guetezı) -

Antll adalarında mtıtte!lklere iltlha1' 

eden Fransız fılosunun ıçcrlslndı 

EmU kruvazörü Ue l''ra.nsanın bıricık 

tayyare ı;enusı Barn bulunmaktadır. 

u 

a 
u 

l\ 

zi 
le 

} 



Yazan: 
DAl'H TE D U l\IA URİER 

Çeviıx-n: ' 
İHSAN BORAN 

• 

Şehir 
1 Haberleri 
• 

ıı 

Bu sırada, gcmin\n arka tarıı.fın· ı gorunuyordu. B?r ~mım.ar 
dan tayfabaşının bağırışı bır rüz- \stedlğıme şaştım. 

1 Cıda maddeleri 
olmek aakliyatı başladı 

sar darbesi gibi kulaklarımıza çarp Jake a 
tı. Canla başla ŞC sarılmak, yel. , - s.ı·az çmek r, tıyorun1. dcditn. 
kcn açmak lazımdı Gizli ve karı-, Güldfi. ıste~ımı d ru buklu. Dı. 
şık duşüncelcrc d lmaga "akıt yok ~rı (ıktık, önce yatacak blr yer 
tu. bulduk. Ucuz.du, fakat burası. el· 

Artık gemi ve dcnız kokularının 1 ken!Inır pi ambarındakı daracık 
kanıma karıştı,ı.nı sanıyorum. Ben ı yatak yanında cennet s yılırdı. Yor 
şimdıye kadar, bu deniz yolculu., ı;:un değıldım, uyumak ta ısteml· 
;undan başka bir hayat tatma· yordum Tekrar dışarı çıktık, blr 
dım.. •ıyaU-onun önünde durduk Bura. 

Sır sabah erkenden Osloya var· da Tosca opera ı oynanıyordu. 
dık. Geniş bır yük gemisi bızden lake'ın havsal ı almadı «Bula· 
once iskeleye halat bağlamıştı Ba. mamışbr da To ca'yt mı bulmuş· 
casından çıkan dumanlar, gök ile lar > diye mırıldandı. 
toprak arasında bir perde gibi ya- lçkılı bir gaz.lnoya gırdlk, içecek 
yılmıstı, Bu yüzden günün ağardı· ısmarladık. lskandlnavyanın gece 
~ı bir saatte Osloyu lyıcc gbreme- h yatından hoşlanmadım. Kopen. 
dlm. Etrafımız.da bir kaç gemi, hag'm pazar ve eğlence yeri olan 
pi vmçlcr duruyor. Uzakta bır te. Tıvoh daha çok bo~uma gitmişti. 
pe üzcrınde eskı şehir ycrı. solun- Jake'a sordum: 
da modern blnalarııc yeni şehir gö· - Stokholme gitsek nasıl olur~ 
rucüyor. önünde mavı sular ve iki Cevnp vermedi. Baş bel sı bari· 
tarafında zincirlenen tepeler.. ta ını tekrar açtı, tetkike koyul

du. lçcrkıd!m, içtim. tçerledlkçe 
içki getirttim, yuv&l"ladrrn. Etrafı. 
ma baktım, gözüme bir kız kesti· 
remedım. Her b.rlslnln yanında bir 
erkek vardı. 

Jakc: 

UcrctlcrlmıZl aldıktan sonra ba· 
zı arkadaşlnrla birlikte yelkenliden 
ıyrılıyoruz. Fakat bu bize acı gel. 
dl. Hcdcv1g ocağımız sayılırdı, ay
rılırken ıçımlzı çekerek baktık. 
Epeyce (ile doldurmuştuk, fakat 
orada tatlı ve neşeli saatler de ge- - Fragcme'c kadar· trenle gı-
çlrmlştlk. Bu ilk macera bana çok dcrtz. dedi, hesap ettim. osıodan 

lllbn.rcn 10 snat tren yolculuğu. 
heyecan vermişti, bu heyecanın 
bende bıraktığı intıbar nasıl unu- Ondnn sonra ya atla gideriz, veya 

dağları yaya tırm4l-mrız. Ata bfn. 
tabllırdım? 

mcsinı biliyor musun? 
Ş mdi duşlınüyorum: Hcdc\rig tek _ Ev.et, btncbiltrim. 

par denize açıJdığl zaman, pis am- Fakat Jake•ın bu IAflarmı gülünç 
ı>arındakl h makımda bir Norveçli buluyordum. Lokantanın havası a
tayfa horlayacak .. insan bir yer~ ğır geliyordu. Gülüyordum, Kcn· 
JI! {ıı1..a kaldı mı, orası adeta ken- dimi tulmak lstlyordum ama. eltm 
d hayatından bır parça oluyor; ve den gchruyordu • .lake: 
nyrıhp gittiğim görerek üz.ülUyor. - Cümudiyelere kadar gidcbll-
Faknt hııyat böyle. Başrmız.a kim 
bl.lr d:ıha neler gelecek. Olup b1· seydik. ne tyl olacaktı; dedi; fa-
tenler mazi .. Yelkenli maz.i, Tlmes kat Fjord'Jardan uz.akta. Bak burası 
nehririn. köprüsünü geçen kayık. Sandenc. şurası da Brlksdolg cü
çı lçtn de ve olümden kurtulan mudtyesi. Bunu gdrmellyız. 

Jakc, söyleye dursun. haritaya 
l'nç lçın de brr maziden ibaret .. 

bakmaktan gözlerim yoruldu. Ba. 
Daha ş mdiden, koca bir vinç şımı knldırıp, lokantal"m bir köse· 

~dkcnllyl örttü, ve onu bir parça sine baktım . İkl adam oturuyor
unuttum. Osloya ve gerisindeki ma du. yanlarında çırkin blr kız var
v tepelere bakıyorum Arkadaşlar dı. Kızın şapkası bana gülünç gö· 

\ c<hlaşıyonız. Baz.ıları çok u- rünüyordu. Niçin gülür.ç olduğunu 
zaklara gidecekler, Bir ikisi başka ben de bılmlyordum. Bakıp gülü
gemıye tayfa yazılacak Bunlarla yordum. Bu sırada berbat blr or
' an}• na çalıştık, beraber yemek kcstra çalmağa başladı: araya Jıı· 
vedtk, birlikte uyuduk. ~;ı.rılmak c'm sesi ve garsonların bağırışma
acı geldı Arkadaş saydığım b r !arı da karışıyordu. 
iT ncçll tayfa, şapkasını sallryarak HMA içmek istiyordum. Fakat 
gü üvordu Ben o-oıu b r daha göre- vakit gecti. Üstüme bir ağırlık gel. 
m Y<'e<'g m dt.l ünilyordum. ml:ıti. Jkr şeyi dumanlı gormiye 

Tak Jle Oslo ehrlre gidıp gez. başlamıştım, d•rlK'klcrimı masaya 
dık. Güzel mağazalar. ağaçlar !;I-

1 
dayayıp bir parça uyusaydım. bel· 

ral nm , gen ş caddeler. tramvay· ki açılırdım. Snrhos olduğumıı kız
lar vardı. Evll'r sacı rcnl:...-te ld•. dım. Bu kadar sarhoş olmak iyi 
Ben koyu mavı renkte iki panta. hır v dcf!lldl. Bir blkAye anlat. 
lon, bir çift bez ayakkabı ve ön· malıyım. Eğlenmeliyim veya· bir 
IUkhi mavi bir şapka aldım. Jake, şarkı öylemcllytm, yoksa olduğum 
yalnız bır diş fırçası ve bk- harita ;ı.erdc sızıp kalacağım. 
satın aldı Jake da bir şeyler içebilirdi; 

Bıra satılan ucuz. bır to-kanta bu· benımle tatlı tatlı konuşabilirdi. 
up ıçcrı girdık Jakc. haritayı ma. Fakat hiç oralı bile (koğil, Eğer ona 
-anın uz.erine scrdı •. Haritadan blr •Yirmi mil yilril. dağlara tırman, 
"Y anlamıyordum, fakat Norveçln bir arkadaşı da beraber götür ve 
tmal memleketlerlnı görm<:k isti- (Arkası var) 

) ordum. Mavı tşaret.J.crt gbstererek 
Jake, bunlar deniz mı diye soru· Arkadaşım yaral ıyan 
\ordum. 

lake he)ecanla cevap veriyor- bir sarhoş tev·{:t edildi 
d u Cemıl 'c Arif adında ıki kafadar 

Hükumet nakliyat içb 
vagon tahsis etti 

Prensip olar k huktımctın gıd;;ı 

madd ı nakll1'atına tercıhan va· 
gon tahslsfnı kabul ettığı malüm· 
dur. Dün. ortıı Anadolu, cenup '-'C 

şark. vılayetlerlnden gelen haber
lerde buralard şehrlmız. ıçın mu. 
hım miktarda gıda maddesinin \'B 

gonlara yüklendiği blldlrllmiştlr. 

Bundan dolayı gıda madde'ıerınır. 
hrlmız. pıyac;asındn daha fazla 

düşeceği ilmlt edilmektedir. Dün. 
kü gfin toptan 25 kuru~ zor alıcı 
bulan patates fiyatları. dun 20 
23 kuruştu. Dün kuru fasulya, t\O· 
hut !ıyaUarında dcğl.Şikllk olma
mıştır Bunun ı;ebebl, son günlerde 
§Chrc pek bol patates buna mu. 
kabil az mlktard fasulya ve no· 
hut gelmiş olma ıdır. Gıda madde. 
ler!nın düsmelerlnd<.' dlğer bir amil 
de resmi altcıların şlmdıkı halde 
pıyasadl1!1 çekilmiş bulunmasıdır 

Deniz Yolları navlun 
ücretlerine zam yapll 
Öğrendığımlze gbrc Denızyolları 

idaresi navlun Ucret!erıne r~ 30 
ntsbetınde zam yapma 1 kararlaş· 
•ırmıstır. 

Zamlı tarifenin tatbıkına bu ay. 
dan itibaren başlanacaktır. • 

Oç aylıklar veriliyor 
Üç aylık maaş ıılan yetim, dul, 

emekli ve malftllt'rln maa~1 ı . 12 · 
942 sa.ıı gilnü vcrllmcğe başlana. 
caktır. 

Maaş sahlplcrlnln yoklamalarını 
b~ an evvel yaptırmaları IAzım
dır. Yoklamalarını yaptırmıyanlar 
maaşlarını aıamıyacaklardır. 

Bir kömür. muhtekiri 
mahkemeye verildi 

Unkııpanında kömilrcü Haşim 
15 kurusa kömür satmaktan suçlu 
olarak Milli Korunma mahkeme
sıne vcrllmıştlr. Mahkeme. mevsim 
dolayısııe kömür ve odun satışında 
ıht kar yapan bu gibi s~r;lular hak
kında çok sıkı tahkikat yapmakta
dır. 

Hapisten çıkar çıkmaz 
hırsızlık et:niş 

Sabık nnhfyc mudDrlerınden o. 
lan Mehmet Ali adında bır adam 
boncian bir mUddct evvel Şilkı ü 
Kayaya şantaj yaparak Adhyeyc 
verilmlştı; bun;dan bir mOddet ev
vel de Şchır tiyatrosu artistlerin. 
den Vasfi Rızanın evine tanıdık sı. 
fatilc giderek öteberlsını (alan bu 
teklifsız mlsalir hapse mahkum ol
muştu. Geçen glln hapı ten çıkr.., 
çıkmaz Karaköyde bir lokantadan 
150 lira k 1Yınellnde bir palto ça
larken yakalanmış ve tekrar Ad
liyeye verllmışur. 

Dün sekız.ınci aslıyc cezada bir 
sene hapS<C mahkum edilmişse de 
baz.ı sebeplerden 4 ay mliddetle 
hapis yatma ına karar vcrllmlşt r. 

Mühi n ~ir çimento 

' 
VATA)1 s .. 1 .• nı: 

Asker Gözüyle 

ereye ~~ az;:u:ar• ...,...,.._ Harp, n 
...........dQgvr __....... 
-..Jall#U u gidiyor 

Sokak ve mektep 

S okak "" mcktt-p ı;öcnğun t.er· 

biyesi ici11 ttd ayrı btrer lı ıeırı · 
llı-·nt dlr. Sokağın re,·şeticl lftlibal "' 

nıukabll •~lrtebln ötrcttcl ctddl~ r.· 
ti çocuk ruhlyah ii&tündc oııe1t1ll 
tesir anılıklan nratu. 

E\ in. mektebe ~kum.ata rwec1tor 

H arp nereye doğru gidiyor? 
Nerelerden çıktıysa orala.. 

ra doğru dönüp gidiyor. Rusya. 
nın umulmaz mukavemeti, Amc· 
r!kanın harbe gırmcsı harbi glttl
ğı yollardan geri çevirdi; ve çık
tığı yerlere doğru sürmeye baş. 

!adı. Neden böyle o'klu? 
Bunun birçok sebepleri vardır. 

Fakat b4z kısaca söyllyeblliriz: 
1) Amerikanın harbe sokulmuş 

olması. mihver bakımından bır 

politlka yanlışlığı; 

2) Denizaltı harblle Amcrıkan 
yardımına ve A.merıkrn müdaha· 
lesınc karşı konacağı fikri , bir 
askerlik yanlı ııcı: 

3 ı Rus harbıne karar verilme
si. mihver bakımından bir polltL 
ka yanlışlığı: 

4) Rus mukavemet\ hakkında 
yanlış hesap yürlitülmesi bir as. 
kerlık yanlışlığı; 

İşte boyle yanlışlıklar yüzün
den harp yilrüdüğü yolla.rdan. ı::c
rı dondü. çıktığı yerlere doğru 

gerı yürüyiışe başladı. 

Avrupada, mlhverı teşkil eden 
Almanyanın ve İtalyanın mağlüp 
etmesi lazım gelen devletler bir. 
birinden binlerce kilometre uzak 
bulunuyorlar. Bir tarafta Rusva, 
öbür tarafla İngiltere ve ondan 
ötede Bırleşlk Amerika. Halbuki 
bu devlct!cri mağlup etmesi l:i. 
zım gelen Almanya ve İtalya dUn· 
yanın en küçlik kıl'ası olan Av· 
rupada ve birbirine bitişiktir En 
müsait şartlar mevcutken. lnglJ. 
tere adasına gidemiycn Almanya 
ve 1t.aly;ı, gitmek şöyle dursur.. 
Birleşik Amerikanın Afrikaya 
girmesine ve Avrupaya sokulma. 
sına bile mllnı olamamışlardır. 

Eğer İngiltere ve Birleşik Anıe· 
rıka. üstün deniz kuvvetlerıne 
• hıp olmaıwlardı. ştlphesjz Al· 

manya ve İtalyayı bugünkü vazL 

Binlerce lirahk haksız 
maiifaat davası 

YAZAN : IBIAN BORAN ettiği okur ne paydo un ıokafa tw 
raktıl'ı çoruk iki ayrı hayat ~il 
arasnıda bocalar; biri kendlı;lnl il>· 
tedltl gibi kullanmanın ferahlı~ylr 
boıı bir nese• e· öteki kcndlı:ılnc ya· 

yete dilşliremeucrdl. Rusyaya 
harp malzemesi göndererek mu. 
1..-a\·emeUne yardtm etmeleri. Or. 
taşarkta, Mısırda. Llbyada. bütün 
Afrfkada, hatta Asyada stratcjık 
vazıyeticrlnl muhafaza etmeleri 
hep dcnlz. kı~vetlert ve denız ha· 
kimlyctt sayesındc olmuştur J ,._ 
ponya artık çekirge gibi adadan 
adaya sıçramıyorsa. Çini lstt!Aya 
devam edemiyorsa. bunun ilk se. 
bebi yine müttdiklcrın deniz kuv 
vetlerldir ... 

İtalya. Akdenızi. kendi bahçe· 
lcrinln bir ha\'llZU ;ı;;ın•yordu; fa· 
kat bu havuzun buyUklut:ü nls
betınde vuı:dürccek gemisi olma· 
dığmı unutmuştur F.v<'I hava 
kuvvetleri, denız kuvvetlerine 
hakimiyet temin eder diye bir 
nazariye çıkarıldı. Fakat deniz. 
kuvvetler• hava kuvvetlcrlle tak· 
vlye edılinee. donanmasız havıı 

kuvvetlerı yine gcrı kaldı. 
Atlas Okyanusu o kadar büyük 

kı bu deniz.in vollarını kcsnıek 
için 500 değil 5000 tane denlzal. 
tısı da yetişmez. Nasıl oldlı da 
Amerikalılar 500 naklıyc ve 70 
hnrp scnılsındcn mürekkep lhrac 
ka(ilelcrile bu Atlas denizini z.a. 
ylata uğramadan geçebıldilcr? 

diye hayret etmeye sebep yok
tur 

Netice ltıbarlle. mihver taraf 
taarruzdan müdafaaya geçmek 
zorunda kalmıştır Harp şimdi 

Rusyadn ve Avrupanın bntı ve 
cenup sahillerinde vl'nt bir saf. 
haya girmiştir Bundan şu çıkar· 

Müttefikler denizlerde hakimiyet. 
!erini muhafaza etmişler V<' lıar· 

bin hududunu Almanya ve lt;ılya 
etrafında büyük ölçüde daralL 
mışlardır 

D emek deniz kuvvetleri sn. 
y:?slndc Amerıka ile 'tngll· 

terenin Avrupa sahiJlerlne çık-

ması artık mumkündilr. Avrupa 
topraklarında Rusya ile birlikte 
Almanya ve İtalyaya karşı 2 • 3 
cephede ve belki de omuz omuz.a 
harbetmeleri de nrtık ıhtlmal da· 
hlliııdedır Demek. müttefikler 
harbi en mühim hedef üıerlndc 
yerleştirebilecek duruma crıs

mlşlerdlr. l\.1üttcfıklcrln sirasi ve 
askeri hedefleri arasında hiç fark 
yok. Rusyanın da. lngiltcrenln 
de. Birleşik Amerikanın da ehem. 
mlyct vcrdıklerı şey. Almanya· 
nın maslüp edilmesidir. Japonya. 
Asyada ve Pasıfikte. Almanya ve 
ltalya Şımali Afrlkada tehllkell 
şeklide yürürlerken. İngiltere ve 
Amerıka Rusyııya ~·ardımlarını 

asl.ı ı;ev,etmedller Halbukı Ja. 
ponyanın ltalyanın ve Almanya. 
nın harp sevk ve ıdarcslnde bu 
kadar yakın bir . ıştırak ~örüle· 

mcz.. 

. . ·' . . . " 
ııılan ta1.ylk ile ciddi bir işr. ı-ırftll" 

1 
bakıRılarıııdan blrblri•C uıl ll•r
hall~rl ldrik ederler. 

Rt>deni \e zlhıd .sıhhatin 1terııı•"'11• 
ııı hakımından blrblrilfll çok !'1kl nı!l· 
naııebeıt olan bu dertı ve ttnetril• 
ballerlnln ı~·ı kulla•ılınaııı ~arttır: 
(Ünkü der5te edinilen bYıl.Jtin pa) · 
dosta hazm"411meıoi veya cbfıh'"'r· 

ııe· meel, çocufun meMup old•fd • 
nin lrttmal vadveUne tAhl otc1ol11 

> - \'ti 
gibi, bu tıaı oyuw arkab.şlarile 
oyuıı ne•llt'rtlfl daJti a.IUtaJınfır: ıwır· 
1elii G'ftnlilk der lerle :rornhııl9' •,." 

uı· körpe bir zlhwln n~e ~ kaY,.. i 
tule itinde bu dersleri tta.ı:met~1 
lhtiyaeına ratnıen, çocuk o dnlld• 
kafıw;ı ile ise "onanır, ,-ahut 0Y1'

11
•
1 . ., . ı · 

dan mahr11m bırakılır ·a öi~,.d g 

M 

der lerden hayır unıulamaz. t 
Bununla beraber eokafın ııe~ 

fakat raydBMz hayatına alış&" " r 
•hver taraf h iç bir zaman cocuğun rMktebin tstecllfl ıb&At'-

edf!'' topyekun bir •mllşterek uyamadıtı takdirde de tereddi ; 
ıcsıro elde edememiştir. her bi- tekrar kurtarılması epeyce z•ll"'' 1 

1!Uyen bu gibi düşUşleriıı ntf!kttl 
rlsl kendı siyasi gayeleri ugrunda ~· 

tıraaından ı;okap fırlattıf;ı ' t 
başka istıkametlerde harbe ko. 1naz çocuklar, 90nra1arr c-yr 
yutmuşlardır. Bu harp siyaseti. itin zararlı olaıu,lardır. 

1 
mUtteflklcr hazırlanıncaya kadar Bu yüzden mektebin ıkı dl51P

1 
• 

•"ıll• 
ışe yarar clb[ görilnmQştür. F•· nl ile okağın ge\"Şek bayati ar ır 

'' da bocalıyacı çocuğun hayırll lt 
kat bugün harp geldiği yollardan e\tl urette yetişmesi için m~ktetlt !I 
geri denmekle bütiln yanlışlıldarı ııe tanıma!lına ve Mkatı da n1tıktr1r ~! · 
açığa vurmuştur. ciddiyeti ile anlama,ıRR l'ayret 

Harp: denizlerden A\Tupa top. 

raklarına dönüyor. Mıhver taraf. 

mudafaa ıçın kara ve hava ordu. 
larınıı guvcniyor. Bunda d;ı bir 
hcsai yanlışlığı oldu~unu doğu 

cephesinde başlayan Rus muvar
fakl~Ueri şimdiden göstermek
tedir. Geç birleşen miltte!lkler 
sağlam bırteştller Dağınık harbe. 
den mthvereller mıldafaa için 
blrlefmek kaygusuna yenı dilştu
ler. 

melidir. 
• • • 

lstani. ut sütsüz ka ımak 
t hlikesinde 

dl· 
Sağmalcılar dün Vah \'C Sele O· 

ye Reisi doktor LCıtfi K ırdaraıııı 
5 racııalla ellerlndekı hayvanları bC 

aı · llyecek yem bulamadıklarını. v il 

yet böyle devam ederse tstanbulll t 
sütsilz kalması tehlikesinin ıncvcu 
olduğunu blldlrmişlerdlr. 

Ham der!. ı·hracı Ag" ı r is, Çİ karneleri vaıı. hayvantarn yem temını ıcın 
çalışmak vaadınde bulunnıuştur• 

yasak değil hakkmda bir tebliğ Fakir halk1 parastı 
Glrtştıklcrl önemli bir taahhüt ---- İstanbul Vılayetınden: kUn dura 

vcsilcslle binlerce liralık haksız 1 - Hükumetçe ekmek ve ek. dU 
menfaat temin etnıek surctlle ih· ihracat maksodi ~e mcklık hububa.t Ve saire eşya VC P&rti fakir halka parasız. kUl1 ,,r 
tikfır yapmaktan suçlu Ekrem maddelerin dağıtılmasıııa dıılr ta. ra levziı ıçın faaliyete geçmiş ııı 
Burgaz ,.e Remzi Ersoy hakların. piyasada hararetli llmatnaıne hükümlerine göre me· Sümerbanka 4000 çıft ayakk~ t 

da Ankara Milli Korunma mahkc· müboy:ıalor oluyor mur ve müstahdemlere alt ağır iş· yaptırmağ<1 başlamıştır. Te,•ı
9 

mesmde duru ma yapılmaktadır ç, ekmek kartı verllmlyecektir. gelecek ay ıçtnd<' yapılacıık~ 
Bu duruşma dolayıslle suçlula- Dün şehrlmız derı pıyasası bır. 2 - - Memur veya müstııhdem Mr. s'ut bir ~ og"' um 

rın tevkifleri karar altına alınmış. denbirc açılmış ve hararetll satış. olup da ekmek kart usulünün tat. dt.ll• 

l E 1 •. 1 b•katına aft talimatname hükümle- Tanınmış tUccarıarımızda:ı Ab .,1, sa da Rcmz rsoy e c geçırı eme- lar olmuştur. Dün akşama kadar , rlne göre kendilerine ağır işçi ek. ıah Ynsln'in bir kız çocuğu dllnyıı.. 
mi~tlr. bırrok eksperlerin mubayaa için k ... me • kartı verilenlerin bu kartları. g imiştir. 

Bu durum karşısında Ankara mat muayene ettlk'~rı go··r01muc- nı t la 1 ı B k ı ıı ıınıır "-' ., op yıp yer er ne « o art arı Ncvzada uzun ömUrler d er. 
Mi111 Korunma mahkemesi Remzi tür. Ham dcrı ihracı yasak edilme· verilmek üzere daire mutemetleri- ve babasını tebrik edcrız 
Ersoyun lstanbulda bulunan mes· mlş olup serbest bulunduğundan nln resmi bir tezkere ile, kazalar· ___________ ___.., 
ken ve bürosunun aranmasına, her dan alınan kartlar için kaymakam- { TAK V ı· ~.-.·, -J cierl ihracatçıları lısans beklemek- 1Y 
türlü defterlerle veslkn.ln.rma el lıklara. Belediyeden alınan kartlar 
konulmasına ve Uz.erlerinde let. tedlrlcr. Durgun r,:eçen ıo . 15 eıın. için de Belediye İktısat İşleri mil· 26 İKl!'.'CİTF.ŞRİl'i t1'42 

kiklcr yapılmasına karar verilmiş li.ik bir devreden sonra deri fiyat. dilrlüğüne müracaat etmeleri 
ve İstanbul Birıncl Milli Korunma lnrında düşüş kayd(xlllmlştlr. l\Ic· ehemmıyetle tebliğ o1unur. 

hakimi naip scçllnılştlr. selA. 260 kuruş olan keçi derisinin Taksiler hususi olarak 

PERŞI·:~mE 

AY ll - Giiıı 330 - KaS!n1 
19 

. . . ı 1 1z 
RU:Wt 1358 - lkln<·ıte r 1 

- Bunlar Norveç.n Fıyordları. Beyoğlunda bir meyhaneye gide· 
Yakında görcceğız, bak bunlar d~ ı rek yemiş ıçm~ler, iyice sarhoş ol. 
dr~'ar, once dem ~ye.hı ~u takı. duktan sonra Cemil. arkadaşı Arı
bl şımale doğru gldcccğız.. fe paraları vermesini teklif etmiş, 

İki gündenberl hakim Kemal son bir iki gün içindeki fiyatı 200 -
l\Iüteahhlt Turhan Ccver adında Aşkin aramalarını ve tetkiklerini 210 kuruşa düşmüştür. İhracat çalışıyorlarmış 

ihtikarı HlCRİ 1361 ztı,KADt: l~ 
GÜNEŞ 8.00 2.1 
ÖGLE ı.oı 7•

18 
Jake baş parm•lı e b1r nokta Arif de «sen veri• cevabını verin· bir adam yol inşaatında kullanmak yapmaktndır. Elde edilen bir kısım uaşladıktan sonra deri fiyatlarının Şehirde birçok taksilerin şahıs· 

üzere aldığı klilllyetll miktarda çi. vesikalar yabıtncı dıldc oldukların.: eski seviyeye çıkacağı tahmin edil. 1 ~ar namına işlediği ve bu surette 
mentoyu torbasını 9 liradan sat. dan o dllder. anlayan bir ehlihibre dlğlnden piyasadaki derı talepleri. , nakil vasıtası buhranına sebebi.. 
mak suçlle Milli Korunma mahke· ıntihap olunmuştur. nin şimdilik aradaki bu farktan Is· yet verlldı:ı anlaşılmış ve sık bir 
mesıne verilmiştir. Bu tetkikler neticesinde esaslı tıfadc ctmeğ dOşüncn bazı firma. kontrol başlamıştır. Dün bir 

1 
oto-

daha gosic'rdı: ce bu ki arkadaş birbirine slrlş· 
• Burası Fagernes, dedi. Oslo- işler neticede gazaba gelen Ce-

cıan millerce uzakla ve ıssız blr :ı: tabancasını çekerek Arifi ya-
bolge ıçınde ki . Jake heyecana tu. ooi 

Mahkeme, bu hileli lhtikilr su· ı deliller elde edlleceğ anlaşılmak- lara münhasır kaldıtı bıldlrllmek· mobll yakalanarak derhal plilk.ası 
çile şıddetle meşgul olmaktadır. tadır. · tedtr aJmmıştır. 

1 1 d yüzil 
r. amr ... rr 

ı 'mtl ç arı a nın an ne DUn sorgu hAk mllğincc Cemil 
rkm ~ Bird bıre gençleşmiş· lcvklf cdılmıştır. 
Onu bu kadar g nç ve heyecanlı 1 

orml'm um. Yanımızdaki masada 
bır güldü. Yemek hoştu. Derken 
akşam oldu~undan ışıklar yardı 

Lvkanta müstcrılcrlc dolmağa baş
ladı Dışardn hava sakin ve gök 

be.,nzdı Her şey bana guzel 

C "'vop 1 

~ ir Araıı. bir lfristly!MI ve bir 1 
~ Yııhudi.) c ~u uali sorınu>:lar : 
Ok.)nnu un bü~Uk dalgaları ... cı ha

lıır gelerr.k nıcmleketlnlı.1 istila ede
·ek olursa ne ynp:ırsını7. '? 

\ rnıı CI'\ up "rrnılş: 
- Allnh3 dıııı <'dlıı bizi bir an e~

' el felakl'ltrn kurtarma ı için yah-a
nrını, fakat olmazsa kaderi ll:ihi de
.) tıı ~·ine Allahları beni daha betr.rtn. 
ılım sııkluııuısını dilerim. 

llrl.,tf.)un ''C\R)I \erml!;: 
- lln, ın•ıı nrılıp bana go~ın ka

pıl.ınnı ~ınıı..,ı lı:ln l a')tı )aharının. 

\"ıılıudl CC\ll)I \Crml,: 

balo salonundan çıkmamıştır. Ben buna 
eminim 

Hesscn çıledcn çıkmış bir halde tdl: 
- Pekı .. Pckl. Biz yapacağımızı bili

riz. diye söyler.di. 
Atlantn'nın kaptanı çıkıp gitti. İkt po

ııs hafiyesi yalnız kalınca bırblrlerine 

baktılar. Hesscn yavaş sesle: 
- Şimdi ne yapacağız. dedı. 
- Ne? Siz de mi kaptanın fıkrlndcsl. 

nız. Yoksa Kontes Aniya ile konuşmak· 
tan vaz. mı geçiyorsunuz? 

- Bilmem k •.. Başımıza bela sclmcsın. 
dıyc korkuyorum. . 

- Eğer böyl düşünclüğü~üzü bilscy. 
dim. slzlnlc işbirliği yapmazdım. 

Ben sonuna kadar vazifemi yapaca· 
ğım. 

- Pekı .. H&kkınız var. Fakat ben si· 
zln gıbı değilim. Benim ıştın burada •.• 
Vapurun hususi polis haflycsiyim. Kap
tanı kızdırırsam. yahut ta yolculardan bl. 
rlsl benden şlkdyet ederse iştma n olu· 
rum. 

- Sızden klın şlka) et edebilir. Kon
tes Anl)a da bunu yapmaz. Çünkil onun 
mlicevherl rinl bulmak için iyi niyetle 
çalıştıJınızı anlar. Haydi gidip ışc baş

lıynlım 

Hessen ıstemlycrek: 

madan hareketsiz bir halde oldu'u yer
de oturmakta devam etti. 

Anlya slnirll bir sesle: 
- Size dün de söylediğim gibi MüsyU 

Lund ,hiç bir an i~n bile salondan çık
mamıştır. 

- Buna katiyeilc emin misiniz? 
- Elbette eminim. Fakat bütün ak-

şanı da gözlerimi ondan ayırmamış 
flllm ya ... 

oe. 

- Ya .•• Gördünüz mü? Demeıt ki, •• 
- Belki beş on dakikalık bir zaman 

l'aı.aa : Weiller E. Hlats -35-
Çnlnm: ._.. A. g, y..._. __ ,..,,, ic;ın gözümden kaybohn•Jştur. 

- Acaba bu b(ş on dakikalık zaman 
bir çeyrek. yirmi dakika da olamaz nıı:' 

Anlya'ya cevap verme:e meydac bı
rakmadan Hessen ısrarla: 

Aniya burada yalnızdı. Karşısmda on. 
Jarı görllncc pek şaşırdı. Bilhassa Rus 
profesörü kılığında olan Senıus'a hay· 
ret ve dıkkatlıc> bakıyordu. Bunu farkc· 
cicn Hcssen genç kıza : 

- l\1!1saııdc ederseniz siz.e Müsyü 
Greglus'u tanıtayım, dedi. Kendisi Mos
kova üniversitesinde hukuk profesörü. 
dür. Bana araştırmalarımda yardım edi· • 
yoı·. 

Anıya. bu ııeuylp kıyafetli garip adn
mı karşısında görünce hem hayret etti, 
hem de çok hoşlanmadı Bir. şey belli et
meden terbıyell, fakat soğukça bir scıam 
verdi ve onlara yer göstererek: ' 

- Uzun konuşmayacağım. dcdı. Sa
occe size bir tek sual soracağım. Vere
ceğiniz cevnp bizce çok mühimdir. Dün 
bütun balo esnasında Müsyü Esten Lun· 
d'un yanınızdan ayrılmadığını sdykmlş. 

tınlz, Biraz düşüünüz. Acaba yanılmış 

olmıyasmız. 

Genç kız şaşaladı ve sosuk bir tavırla: 
şu cevabı verdi: 

- Bu sözlerinizden anladıı:ıma göre, 
MusyU Esten Luııddan şüphe ediyorsunuz 
öyle mi? 

- Hayır. Kntıyen ... Yalnız bir vakit 
mcselesını halletmek istiyoruz.. Çünkü 
'başka tiirlü bu işin içinden çıkmak müm· 
kun olmıyacak. 

- Çok rica ederim Kontes Aniya, iyi 
dilşilnilnüz. Her şey sizin vcrcceS?inlz ee· 
vabıı bağlıdır, dedi. 

- Düşünüyorum. Fakat, on boş. y'r
ml dakikadır dlycnıiyeccğlm. Buna im. 
k~n yok. Bu kadar uz.un zaman ııyrıl
mamıştır. 

- O halde, yapacak başka ışimlz kn!
mamıştır, sizi rahatsız ettiğimiz lçln af. 
fınızı dıleriz. Sizin kontese sorulacak bir 
suallnlz var mı profesör? 

İKİNDİ l 5.30 9,4B 
AKŞAM 17,43 12.00 

YATSI 19.21 1·
37 

: İMSAK 6,16 ~ 

Kestaneli hindi 

rostosu rır 

B urun bb.Jm kiil,'Ük pedri "' 
doA-um gtl.nli ohlutu için ; 0. 

bir iyi yemek yedlm1c~1 btedllll• ıet· 
:rel bir lıhtdl aldıııı. Bir kilo d• .. ıı • IC ,., 
tane. hlnd~1 lyi{'e tenıızııyere ~rt 
iki saat uda bıraktım. Bir :,,.tlf! 
içine bir ka,ık ~at. btraz b d·r ~e 
aa~ı. bir kahve nnca"ı 1>u. bı 

0
,.r1 

ııel<er ko,·arak kayııattııı.ta.n .-.ıı · . • . e ,., 
hlndhl ı;udan "ıkardım. iki tan ' ..... . ~ . " ~-
de.lenm Is o\·am lizcrlne tırel'f a• 

' ğtlll cereye yerleştirdim ve kaı- ,..,. ııtr 
111kıca kapadım. ~·ok harlı oıını) ,.,;•• 
atc.,ıe ııı,ırdim. Arada kafll&ğı ı;ıt"~ 
rak hindiyi çe,·ırdlm ' e blr&Z bıı". 

1 il t tt• 
"U aktttım. Kestanel<'r n " ~tı· 
larınr <ıoyarak ha~Jadım \'tı k td"W 
tarını da ı:ih:elcr. ayıklıysrıa.k .,. 

iÇlrıe • Jecffkh'n t>Onra ten<-erenin eıııtt• 

- Deniz alt.ındıı yaşamanın çam-
terini ararım. 

ERÇE 1 

- Peki, geliyorum, dedi. 
Dır kaç dakika sonra tki polis hafıycsı 

Pren in kamuasına gittiler. 

- Buyurunuz, oturunuz, dedi. Fakat 
sizJerJc konuşacak çok vaktim yok. Ça. 
~ a bekliyorlar. 

Hessen Senlus'dan imdat ister glb yü
zure baktı. F'akat Scnius bunu fark.et
memiş gibi davrandı ve hlç ses çıkar. 

Senıus basını salladı ve sessizce yerin. 
den kalktı. İkisi de kamaradan çıktılar. 
Kor.dorn geldikleri zam:ın bir adamın 
oradan acele 'Uzaklaştıcını gördüler. A· 

rak hindi ile blrlikre yumoşaetlıt Jl'l,,.ı 
<·n-a kadPr ııişlrdim. \"emek 1

• JıJll' 
bUyUk bir tabat• yerlettırdi~..fr11 ,,y. 
dinin etrafıoa da l;;estaneJerl ko.r-,r'. 
salçı~ını da üstüne gezdirerek 

66
f1et'' 

ya verdim. Çok nefis oım~tu· ltf3' 
1 kesin pel< makbulibıe 1:1X'ti ve ~· 

Be yflftcll. E\.' ~J) 
Hcsseıı söw başladı ve: (Ark• nr) 
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Askeri durum IGRENÇ BiR HAREKET 

VATAN 

Sırp çeteleri 
iki İta lyan tümenini 

imha ettiler 

Suikast divası 
(Battaraft l i'M'JdeJ XX \ Pa'loicı!, teıaa.r tatrbinck :ısr..r edin

hakkındak:ı sualine avuke.t yazı.ha- ce l'ftS kanua mfinaka~ mıu::
ne açtlir Vf! 80P ltanwm mahlteme· ımmlM1a yapdamıyacatmı k.nılıiı5iM 
~ aat oıduiu cevabmı wrdl. Jeey. thUır .ut. 
ir;yoet tercumııın v-.ısıtıaslle maıı:nun. Pavtof: 

3 

Büyük Rus 
taarruzu 

(Bafı 1 htcide) 

re hususi blı· demeç ncşrctmlfttr. r?-- Yazan : l 
~SA.il BOBAN 
Do-----~~~~--~---
~ cephesinde 

~ 
Staıtnı;rad \'e Don dlrsef'I mf'y-

~n muhareb 1 ıa~al Tl

~llko•nun yeni lhtr ihata harekett 
~ "lınan ordusu l~ln ~-Ok tehllkell 

Pirinç muhtekirlerinin 
·saptıklan bir hile 

Moskova, 25 ( A.A.) - So")'Ct ha
berie.r büroııunıtn dün aJ<~m bıldır· 

dituıc ,~e. Tugo&av çetelerı Sıkaç 
ve Lubhı dolaylarında iki ttalya.n ta· 
bunınu bozguna uğnıtmu,tir. Jki y\lz· 
df'n farJa ItaJ:ranm öldüğü ve ~ yU
ztinün de esir edildiği btldirihnı~ır. 

laf'dan Pavlof ve Kot'ftilof1ı anlatı· «- M'ıt'hkememn karancw tarar 
!arak bir dıyeceklf'ri olup olmadı· PTotesto edıyorum• dedi. 

Reuı, bunun tizerıııe iddia ınakamı· 
nın f1krı.nı sordu Cddia maka.mı Pav. 
ıotu:ı talepleriftuı reddını tst~. 

uı soruldu. 
Pavfof, ayaia kıı.ntaf'llk: 
- Şakir Ztya bura-Oa faftst pro. 

pagandası \'C Sovyet alcyhUırlı .. ı 
yapmıştır. Bu hare'ketlermden 
menedilmesint dilerim, dedı, 

Bunun Uzerınc de mahkeme icabı· 
m dil!'linerek maznunıarlı;ı kanun m\l. 
nakaşasma kanunlarımızın mU~all 

tıtnıadığınn ve okunmasını 1..~tcdltı e\'· 
rüın hıı.ngılt.rı oldupmu oytemcdı· 

ği takdırde ce\·ap venndı:ten imtina 
ettiği hakkmda kanaat hasıl oıacıı.tı· 
na karar Vf'rdi 

Bu ~c şöyle deniimektcdir· 
Kıta.at•mll': ileri hareketine de· 

\'am etmektedir. 24 son~şrın glJ. 

nünde taamız inkişaf etmiş ve kU\' 
''ctıertmlz 40 kilometre kadar ılcr
lemlşlerdu. Sıra.vınıko şehri iş~al 

<'el tmıştir. 

Don dirscı:ınd-0 kuvvcUcrimız 6 
lla 10 kllometre llcrlcmişl~r ve 5 
koyu zaptetml§lerdlr. 

;.''fltaya ginnlş buhınnyor. 

1 
•ııreu t(i31e huJAııa edebiliriz: 

Çete grupları pek çok hın-p maıze. 
mfl& ,,.C bu arada 90() tüfek Yf' 24 mit· 
ralY"ı: et~ geçnnılştir .. 

KornilOf da bu ff'kre iştirak et· 
ll. Mütalaası 80'l'Ulan iddia maka. 
mı da Adliye Vekilf'tmın talebır.c: 
uyulmıı.sını L<ıtediğlnden mahkeme: 
avukat Şakir Zıyanın duruşmaya 

h.1.lbuhinu k;,rar altına aldı. 

Klct,;\<ayanın cenup b&trsında 

ı.uvvetlertmiz 3 düşman tumenını 
geenrallerılf' blrlikk? esir almr!ilar
dır. , 

I) talingrad'ın tjlmallnde taarruz 

~ ltu lkuvveUeri şehir içindeki\ 
ı. llıUdaftlerfle irtibat tea1s etınlş
~r. 

!!) • Staıtngrad'ın cenubunda llertt
• lıuıı kun·etlerf taarruza devam 

~iş, l'k-at cılen Alman kuvvetkırlnl 
be koyuJmu,tur. 

.3> P&J<at Mareşal Tinıoı;enko, tah· 
~ tttftbnlz üzere Don nehrini dlr· 

1( • 
" '

1nt&l bamma düşen Kletskaya -
lir hsar ara ından e'1ıetttğf kun·etll 

cenah ordusu De cenuba geçmiş, 

Bir çokları pirince mermer ve 
kireç tozu kafıyorlarmış 

Son günlerde pirinç muhtekirleri
nin yeni vo gayrıın."SanJ bır hileleri 
meydana çıkarılmışur. Bc-lediyc !Jl
tısa.t mUdUrlüğU mura.klplertnln f'· 
hemmlyeUe durdukları bu hile hak· 
kında \'erilen tafsllAta. göre, bir çok 
pirinççilerin pirinçlere mermer tozu 
ve daha fenası, kireç toısu kattıkları 
anlaşılmaktadır. Bir çok bakkaldan 
alınan nUmuncler Jtimy~aneye gön-

derilmi(ıtir. 
Diğel" taraftan pirinç fiyattan duş. 

mekte de•am etmektedır. Toptan pı
r~ç fiyatları. soıı güıılerdf' 123 • 136 

kuruş arasında id1. Diin, IU!t& pirinç 

olan ve ötedenberi fıyaUarı di{;'er p;. 

rlnçlcre mu:aran yüksek mtuııuı V1-

yol!na pirinçleri toptan 180 kun.ıp 

alıcı btılarna.nu.,ıır. l:tlt •c Clkan ku\'\'Ctlcrl ~IClp \ey& 

eder& Çernl efskaya fdırlnl al-

~ 'e daha cenaba llerll rerek Sta- d •• 
~~-"~~t:~d:::~::nuke§::: Maceralı bir onüş 

~raUerUe beraber S Alman ttime- t • 
Cb..~~ dü müştür. Bu uretle Don s e y a h a 1 
-=~ Uzerhıde Kalas ve Çerlskaya 

:- iıiiprU yerlerinin ı,gaı edilip edll- (Bqı 1 ıı.ctde) «=> \nasıl kullaıulaca.gtnı ö)rcnmcğe 
~in stratcJlk bir tineml kal- sı, boşluklar.ı hoplaması var 'ki yi.i- çatışıyordu. Bır rıvaycte gorc atı· 
, 

1,tır. Zira hu yeni mavaffald'- •~ ı J" i:k bo 
•ttııı rek tüketıyor ve insana yerle gôk za ya ..... n ge eıı ast rul~dan 
'1 ltus ordu!la Don dlrscfl içinde- arasında U"UP gıtmenin mantıksız üfiıTülüp sışirılecck. dı,er bir rl-
•raıı~ nüfuz ederek en mühim ,.. 
1 blrşey olduğu fikrim veriyor. vayete gore blr mandala basılacak. 

~ ryoJunu kf':flm~ "Ve Alman orılu- Biz bu defa Hüseyin Cahlt Yal. lastik borulara kendi kendine ı:az 
L~ '1ırıallleo aşafı yukarı ~e' irmlş ol bl 
"'·wıı çınla beraber böyle to.tır heyecan- d acak, üçtıncu r rıvayete b2-

~-lııı ~::;:~~:.Almanlar Statingnu!- lıır ve geçici sarsıntılar görmekle kıhrsa taktığımız cihazın bir tara
~ te kalmadık. Otuzdan fazla yol arka- fından sarkan kurşun mühür ko· 
"tlıı ~ dlrsett üzerinde değil, dir- da.,ile bera'"'-r o'"IOmle ""k yakın- parııaeak. 
llb... l~nde kalan bölgede htle dura.- -r .,., .. ~ 
~~r. Mareşal Ttmo~nko, fhUmal dan karşılaştık. Bu maccrıı.nm hi- Cankurtaranı ta.kıp kullanmak 
;:!~ tizerlae yürümek ve Kafk - kfiyesini tazesi tazesine anlatmak herş<'yi hanedecekm~ gibi bir müd 

~ı biitün Alman kuvvetlerinin isterim: det herke~ derin derine bununla 
... '1."den .,...,.en müdahale5lnl kes- Bir Amerika cenup limanından 
"'~ ... ~ --•ı meşgul oldu Biz Hıisf'yın CahıtJe lh .. ı til'ffektlr. Bu bakm1dan Al- kocamıın bir kara tayyar=' e gece 
~~~ v1u.tyf'tl pek tdı.likelldir. yarısından birkaç saat sonra dcnız· beraber bir aralık şöyle fısıldaş. 
~~~'den gelen habf'.rlercle, RıM lere açıldık. Motör guruıtUsüne t\ıc: 
~ıtarının danfur•ldafu, lıatın insanın ku?afı altşıyor. Fakat ku- - Büyük bir tehlike nlduiu .bel· 
tı .tbtı111"n barı yerlerin geri alındı· lak daima klrı,,te olduğu için bu il .. Bu cankurtaranın insanın kendi 
1\ ıı.ı lt11s kolor<lulannm atn' u.yta- gürültü~ falso karrşmca derhal kendinı avutmasmdan başka fa,. 
:hatıtdı~ı iddia edflmekteıllr. farkedillyor. " dası ne? fyt şl.şlrebllsek blle tayya. 

~~ 1.1 0J11na ol111n, Ku tarın pmıılden Falsoyu henüz farketme~e baş- reden hangı dakikada ve hangi 
~ •~hrtnl cenuba reçmelert ve dlr- hımıştık kt pilot kamarasının ka· yükseklikten denize atılacatız.? Bu 
~-tlthıdf'Jıl araxı,e nüfuz etmeleri pısı açıldı ve bir memur \•c.karlı açıkdcnlzlerdc btr müddet durma-

tJik bir mnvaffaklyetttr. Bunu bir sesle ŞU haberi verdi: ı:a çalışsak bile meşhur kopek ba· 
it ek kotay olmıy~aktır. - Size cankurtaran tertibatı hkları ~kadar ama'n verecek., 
~ 11lasa, meydan mnbarebeslnln Don tevzi edilecektir. derhal takınız ve 
tı. ~ı itine daha umumt 116yllyellrn, nasıl kullanılacağrru btlcnlerden 

Tayyareyi ıda~ edenler nihayet 

Işı ac;ıta vurdular. DedOer kl: '~ l\aı."Ulsına. intikal etmesini, ee- öğreniniz. 
'4ı C:CJ>hesJnde ve K&tkasyadakl Al· Herkes merakla soruşt'urmağa - ClddJ btr tehlike var. Önüne 

•rduıanın t.eııllkeli bir vaziyete başladı: geçmeğe çalışıyoruz. Oç motör Mi. 
.. tınu-. gibidir. b' k rtarm t Ui çalışıyor. Bu hal devam ederse ., " _ Ne oldu, ır can ·u a a. 
hıoı.an e..;ııuları •·-a ct..&.ıl, bllytlk ak k •-hllk Haıti adasında bir limana varmaga 

n.ı ... ., ~"· ıtml mi yapılac , yo sa oÇ e. . 
ta.}tr J'aprnalr nretlle bu teııtlkeH uğraşacağız.. Arıza diğer motörlere 
"'I• de miytz? ı ı d 
L •tttn ~.lnden sıynlmap çalışa.- s raye e .erse tayyare bu a(!ır Y\İ· 
~ı. "'temur daha fazla nahat verme· kil · Uf o: ~, .... "'tdır. !\lukabll taarruzlarla va- " f' ır a ·1 muhafaza edemez. o 
·~ıı mekle beraber tehlike - htssı heT .... 1 ... dur.f'ltrıceldenne lhıtınaı 'erile· zamarı ne Oo.aca*ını bllf'mey z. 
'"t· tarnft sardı. Bununla beraber or- .. 

't....' dra elde kuvve-.i thlılyadarı a ktu Olürn kaıt~ındalti uıüntü blr 
··'llıı tada en kUçlik bir tcı .. ş yo · 

t •• 1tı anlaşılJ!er. Olsaydı, Rus buçuk saat sürdü. Arasrra denize 
°"•!""- Herkes cıtııkurtaranı takıyor ve '~~~ları11tn Dön dirseği l~ncle bir bakıp tayyarenin irtifaı muhafa. 
'~a harekcUne lnkılup etmesine ı -~- Bınlercc seyircinin ~ za edıp etmedlğını muayeı.eden gl'_ 
~meydan vermeüeml. 1 alkışladrğı en gttzcı Türk filmı çtrlyorduk. Fakat klmsede tel:lş 
"4,. - T u K yoktu. Hakiki ölüm kllrşısnıda ııı. llhuı Bcdeliyesl Sehir Tiyatrosu su R . ~ 1 sanların nekadar ve karlı olabilecc· 

Saat 20,30 da ğini bu tayyarede ı;:ördüm. Çınli 
Komedi Kısmı H fi 5 . Z fer a as· 1 dostum ve yoldosım Hua cankur. \ RILEŞEN BABA n cı a 1 

taranı taktıktan sonra tatlı uyku-
Yazan: Spiro Mclaş Bugün ba.Şlıyor suna devam etti. Yolcuların ço_ı:u 

~tı- T'Or.k~est A Hacopuıo:s R A ' d r k S"la.nıba saat 14 de çocuk piyesi EL HAM a şa a zamanının ışığına clcklrlk 
~ ışıiPJ!ı katarak kitap ve mecmua· ınutem ve pazar gi1ıılerl 1 

liiiiİİiiiii~~~~~~~~~;-;;;J~~~~~~~~iiiiiiiiii~~ arını okuyorlardı. Ben düşünü-......._ 15,30 da Matine d 
...._~ YOt' um. Dünyadan veda ederken 

Mıu.I caııJamyor ... Tarik şahlanı3or • düşünülecek nekadar da cok şey 
varlnış! Memlekete, rnsanm sev. 
diklerrrıe ,gazeteye, dünyanın barı· 
sına alt blrı turtO dilşilnce ve halı . 
ra zihnime hücum edıyordu Btr 
taraftan da soylece duşunüyor
dum: 

,:,:.LALE Slaema•da 

UAbJ ~l\ıör: OEcn. B. d MJLLE'ID yarattıtı 

T t 8 K Ç 1 

l(ANLI SALTANAT 
CLllUDETTE COLBERT-CHflRLES LPıUGHTON 
Cliss11 LPıNDl - FREDERİC #ıflRCH 
tıbi 4 bUyUk yıldız'm f'Jl bQyUJt zatcrt ..• Neron Devrinin çık11rtan g{l
~tlJcri ... Bıı.ş döndtiren muhteşem eğlencelcrl... Kalplen titreten ku· 

aurrnw, arslnnlan ra.smda Yll.\llYan en kanlı bir tarihtir. 

~Uınaraıı yerlf'rlntzf ı~tfen erkenden kapatınız. Telefon: 'l3595 -
DiKKAT: Bu maı aym zamaııda tzıntrde LALE ve TAN 

sıncmalarında gösterll~ırtır. ı..-

llllııı....:~,~---------------------..... ~~ ı• 

ŞARK' ta Tarmkl 
Cama glal aqam 

~ınıarı, erkekleri hıçlartarak ağlatacak olan cemryetm içti:mat ve 

1 YiKi i~ft H~'~SA'ii ÖET 
KRflUSS - GİSELfl UHLEN-

1.-fARTİN UR TEL ......____ 
~ a,k ----------------------
"tııı arasın<1a kalan ı kadın. .. Aynı kadını seven ilci kardeş ... Gözle-

~ z.ı.,kaybcdcn bır baba .• Hayat uçurumu. M:el'ıuıcl ' 'e hlyMetiiğin 
ı... Adaletı ılfihlye... Sonsut ıztırap ,.e elem sahnelerlle dolu bir 

fa.cin... Yerlerinizi hemen a.ldınnız. 

............. ı-. ............ ~T•cl•d•on .. •.0 .. 380 ................ ~ 

- FU~n ve fil:ln yerde bıT tny· 
rarenın kaybolup • ı:ıttığlni. kazaya 
u&Tadıı:rnı gazetelerde okurduk. 
Bu kazalara kurban olanlar da can_ 
dı. kazalar, ihtimali h<'sapta yeri 
olan hldiselerdl. Ne yapalım. bu 
defa srra btze düşmüş, ihtimali he
sab.-ı kötü tarafına YGlunıuı. uf:ra· 
mı,,. 

FJde olmayan haUcr 
ınsan taliinc razı otm.aı 
ne yapar? 

Ü( motörle topallaya 
yol a.Jıyocchılc. Haritada 

karıısında 
da sanlı;! 

topallaya 

ada. lle 

dolu gibi gon.ınen bu dentzlerde 

meğer nekadar da bol su varmış. 

Bir kara tayyaresinin inmesine 

müsaıt bir a.vuc topr&k bile hic 

bır taTafta yoktu. 

Nıhayet kara göründü. Yüksek 
tepelerm civarında.ki bir hava mey 
danına S\izülUp oturduk. Bir de 

yere tneliJ:!I de ne görelim ve tşıtc· 
llm: MotörOn benzin tulumbasında 
yangın çıkmış, iniş takımının bir 
koluna sirayet etmiş, lastığı ve frc. 
nl yakmış. Benzin deposuna sira
yet edip tayyareyi havaya uçura· 
cak hale gelebilecekken pilotun 
mcharctilc yangın söndürülmüş ve 
dört motörden üçlle yola devam 
edilmiş. Yine o nıahlr pilot yanmış 
ve sönmüş haldeki hisUğe ra men 
kocaman tayyareyi arıza ızca yere 
oturtmuş. 

Sonradan pilotun bır dostundan 
duydum. Pilot omrürıde karşrlış. 

usı .kazalar acasında bu kadar kor· 

Bir lspanyol 
heyeti Lizbona 

gidiyor 

Heyette, General 

Frankonun da bulun

ması muhtemel 
Stoldı<>?nı, 25 (A.A.) - Lizbornian 

lııvcç teılgraf b4irosuna verilen bir 
habere gore mahalli mahfillerde, ga
lip bır ihtimıılle, General Franco'nun 
da lçtnı1e bulunaea.ğı bır heyetin ya· 
.kında L\7.bon'a geleceği soylf'nmek
tedır. 

Heyet, mUttefık\erııı ştmall Afri· 
>ı:ay 1 işgallerı netices111de lapa.nya'da 
ve Portekız·de hasıl olan vıı.zıyt"t hak
kında. <kaU milza..kerelu> de buluna
caktır. 

Çorluda umumi meclis 
aza ları 

Çorlu. 25 <Hususi) - Bugı.in 

kaymakam Dündar Atakcr'tn relS
Uğlnde kaymakamlık makamında 

tetima eden beledfye meclisi aza· 
lıırı, umumi mcclts azalıklnrına 

Yusuf Ziya Güray, Hulki Malkoç, 
Süleyman E~m ve Ali Osm&ıı Er. 
sozü seçmişlerdir. 

Mahkeme bur.dan ~nra da sııı. 

kast davası hakkında Temyizin 
ıakzına uyulmasına karar verdi ve 
bu karar maznunlara tercüme edıl
dl. 

Pavlof soz alarak: 

Bu karar teTCüman v ıwUe Pav. 
k>fı bildlrndi Pavlof, u.ıcrar ııoz ala· 
;ak; doktor Payonun 213 numaraıı 
ra poriyle 189 numaralı raporunun 
Payonun pro<e~r Bısok'tan atdıtı 

ı·arıonın ve Abdurrahmanın ı mart ta· 
rihli ifadesinin okunmasını t.stedı. 

Rf'ıS, bunun ÜZfnne: 
- Doktor Pnyo'nun 213 nUTna· - .~rtık yetf'r, yerinf' otunıun. ih· 

rah raporuyla ayrıca, sayacağım taT"mdw bulundu. 
rapor ve vesikaların okunmasını 

diler.im. 
Kornilo{ da bu fıkre işt'\rak edc:

rek Pavlofun ıstedıgı rapor ve ve· 
sıkalann mahkemede okutu1arak 
ıtlenıyet..e konulmasını lstedı. 

Reis: 
- Tt'my1ı.ın nakzına tevfikan 

bu raporla Abdurrahmanın Islan. 
bul 2abıt.asına verdığı ifade mah. 
kcmcdc okunac:ağındaıı bunlar o· 
kunduktıuı ı,onra diğer talepleri 
hakkında mahkeme bır karar \'l'-

r<"cekttr. 
Kornılof: 

- Bu evrak ~ veslkaların o. 
kunmasıııdan evvel gostereC'eglm 
bazı şahitlerin dınıenmeslnl ıı;te. 

rtm. 
Mlitalaası sorulan iddia maka.mı 

Kornılofun talcb:ıılıı reddını ıste. 
dl. Mahkeme de Temyizin nakzm· 
da gösterilen vesıkahirın yani Pıı
vo'nun ckspertız rapoırlc Abdur. 
~ahmaıırn 1stanbuı zabıtasındakı 
lfadf'sinin okunmasını kararlaştırdı 
v~ l.abıt kaObl bu vesıkıı.ları oku. 

du. 

PR\'IOt'. tel<rar söz 60,Ylr.mck ~le· 

yince reıs. 
- Artık otursun, dıyorum, ısrar 

eacr ve mahkemeyi ihlile dc\•am eder 
sc dışarıya çıkartırım. dedi. 

Pııvlof, bunun Uzf'rine yerine otur· 
du. Bundan sonra Kornlloftan ikame 
ettirmek ıstt"di#ı şahıtıenn nıc;ın din
lenmesini ıstedıl:ı soruldu. Kornllof 
tOr:ı:tçe olarak şu taltplerd~ bulundu: 

c-- 1941 st>nesı Eylul aylarında ls
tanbulda Rus konsoloshan~ındf' ~a

zı tamırlıır yapılırken n~zarctle 

meşguldUm Burada yırnıı kadar ame
li' ve usta çıı.lıı,ıyordıı . Bunlar o t.a.· 

man lstırnhulıtıı oldutuma şahadet 

t>dcrıcr. Şinıdılık ısımlt>rını ve adrts· 
lcrlrıı ''erdığım cırı kadar anıelenln 

dınlennıcsını ıstiyorum Ayrıca Mıı· 

dam Abdullah Ojenlnın de tekrar dın
lenmf'stnı ıstıynrunı. SUlf'ymanın sor

guya çekılmesı u!lule muh;;ı lıf oldu
ğ\lndıın onun da dinlcnmesını lsttyo· 
rıım , Ayrıcn Süleymanıı il mart tıı 

rlhli ıradesıııın okunmll.'Sını da lstiyu 
tıım Bundan hıtfllB Ankara ı.dlf ta
bıbl doktur Uehı;ı>t ve Payurıurı mah
krıııl'dv dınlf'nnıelf'nnı ıstıyonım Bu 

Volga üzerinde 3 köy geri alın
mı trr. 

Stalingradın cenubunda hareket 
etmekte olan kıtalarımız ıs ila 20 
kilometre ilertcmei;e muvaffak ol. 
muşlardır. Bll kesimde Sadıwoyi 
şehri ışgoıl edilmışttr. 

24 sontcşrın gününde yeniden 
12,000 esir ahnmıştır. Esir adedı 
böyleUklc 36,000 i bulmaktadır. 
Aynı gün. duşman 15,000 ölü dııha 
\'ennışıtr. Boylelıklc taarruz blf
lıyalıdanbcrı olü adedı 42,000 i !Jul. 
muştur. 

19 • 24 sonteşrin arasında kuv
vetlerımlz düpnandan şu ganalmı 

elde etmişlerdir: 

JJ64 top, 431 tank, 3940 motör
lu ~il. 5000 beygir, 3 milyon mcr
mı, 18 mllyon fişek. 

Berne, 25 (A.A.) - Rus cephc
o:indC', StııUngrad kc::ılmindc başıa. 

yan Hw taarruzu iki tsUkametten 
yapılmaktadır. 

ı - Şlm:ıl ordusu açtığı .ı:edıği 

ge nlsletmektıcdır. 

Z - Cenup o rdusu. batı istika
metinde llerllyerek düşman kuv
vctıcrinın lrtıbatını kesmeye ycl
lenmf!lrteclır. 

Londra, 25 (A.A.) - Rcu~r ıı-, 

jaıı.sının Rus cephesindeki mnha 
bırı. başlıC'a 3 istikametten yapıl. 

makta olan Rus taarruzunun hız_ 

ııınmakta olduğunu bildirm~ktedlr. 

Müttefikler Tunus 
tan 40 Km. uzakta 

Payo. rııporıındıı h~dı"f' mahal. 
llnde yaplıcı tf'lkıkat ve neti<'ele. 
rfnı anlatıyordu Abdurrahmanın 
İstanbul ubrtasındıı verdıği ıf&dP. 
rılıı bir kısmı okunduktan sonra 
<iğle tntıtıne bınaen duruşma saat 
14 e bırakıldı. 

sayede tillııı biı suıka.tıt olmayıp bir Muhabir. Alman yaralr miktarı. 
sulklll!t taısıııı uldugu meydana çıka· nm 120,000 e çıktıjını söylemekte· 
cllktır Ayrıcıt ::;ovyet serarethıncııı· dıı 

nın krrmıtı \ eyıı ,.ı,ne çıirilt!l rPn 
r;:ıııdc otomobili olmııdıt;ını ,.e hu key. 
flyetın Sm yeı ı.et&rf'thaneııinden 1\11· 

rtcıyeye yazı lif' bildırıldıgını \'•• bu 
mck ubun mahkemf'ye Cf'lp edılmeslnl 

<-. 1 lllf'tdt) //// 
mUhlm bir uçak aıanmı zaptttmiı; ve 
bu alanı geri alnıağa uğraşıııı ~flh· 

\•f'rln l>iT zırlılı kolunu püskUrtmUş· 
tllr. 

İklncı cel5e saat 14 ~ başladı. 
& '.""'"'a tııterim. Ankara ceza e\•ındc bulunan Mal:nunt,lrdan Süleyman -'Pf' 

Zannolunduğ'un11 göre, hava hJiki· 
miyeUnl elde etmek tçı11 yapılan sa
v~ sona ermcdikÇ.f' 1'wıu.s )Çin har
be glrl~llmtyecekllr 

kalkarak : :~rıS:1:ı:ı;::ı~n da ccl~f!dılcrek trtk1-
- İyi tilrkcc bilmiyorum. dedi. 

Kornllofun bundan ba~ka ugullln Bu yüzden yen.iden ve Yugoslav 
25n ı~ı maddooı muetblnce ftl'r ev

llsarılJe trade vermeme müsaaden!· 
Berne, 25 IA.A.) - Almanların 

Tunus cephcslne nllihim miktarda 

uçak geurdikleri ve hava ~tttnlüğU· 

nU ellcrımlen bırsıkmamıya gayret 

zl rıca ederım Ayrıca şahit lsma. ra.k okUnduktan sonra mununıann 
ne dıyeceğl 90nılma.•ı 11.zım geldltl· 

itin de dınlennıesınl dilerim. 
Mııhkf'mf' !!'ahını dllif\inerr.k ~filf'Y· nl ıoyledı ve bu sozıer zapuı geçti 

mıın·ın şımdıyr kRdar ttırk~f' olaNlt Bunun tturlne Reıs ti& numaralı 
ifade verdığ'ını \'P şahıt ı'mall'ln <1ın· Pıı.yurıun raporu l\llkl<ırıda Kornllofun 

ed~ekleri soylennıektedir. lenmesıne lllııım nımadıtını ve bu ne demek ıstedıtını :.onlu, Kor"llot 
.h ti .. ~oı·)•mıın'ııı tal•.,ı •nnı şu ef'V&bı verdı: Londra, 25 ( A.A.) - ŞımııJI Fraıı- cı e eruf'rı ~ r "'ı- • 

redrlf'ttı~ınl hllrtırffı c- 1J!~9 numa.rıı.ır ra~r ha kkmda 
sa ı\frıkasındn buluna11 gazete mu- Pavıorıın ı;oyl('dll<! Prırıı tr.krar etmek 
habirlcnnın ı:-ônderdıklert haberlere Hundan ıwnra ""15

' terciitnarı vuı· IStf'..nııyorum. Bu rııpor haklurda ba.t· 
tRstylP olrnnmllsını l!'ltedı~ı v~kaJı-

gore, Bızcrte ve Tunus etrafında ku· rııı hanı;ılerl oldu:?ıırıu Pavıot'a se r· ka dıy~klerınıı vard ır ,. 
nıımuş. 50 küometreli)( bir mUda- durdıı Bund11n tionra rf'Jl! A.&durT&hnııı.nın 

faa kavsı bulunmıı.ktadır. 

Sekizinci ordu 
(Başı 1 h tl'64e) (-) 

sekizıncı ordu kUV\"f'tlerı, Mıhvcr 

kUV\'l'tlen ile temıı.s te.a~ etmeye mu
vaffak olmuşlardır. 

Kahire, 25 l A A. J - i nci ordu, 
Jodabya. ile ,\ ,ı:'heılıı. araamda rl<!llt 
halinde buluııarı Mihver kuvvetleri 
Üzcr:tndekl ta.zyılune df'vanı .tmekte· 
dir. 

Pavıor: 

<- Doktnl" Pa.yonun 1811 numaralı 
raporlyle dı_ıter v"~-;alk a.r&.S1nda mO· 
htm nıUhayenetler vardrr Bun!• nn 
teker tf'ker mahl\eır.cdf! ,,lmtturulma· 
sını ve buntıır hakkmda izahat ,·er· 
mek ıstıyonım Rınm'ı olarak f'k.sper
ler. herhavıı oları ~ahsın asgar1 ı1ttı 

ay, azamı hlr buçuk 'sene e\'Vtl ka.r· 
nında.n ameliyat gt<:ırdl!lnl, hıldır1 · 
yorlıı.r. HA lbukl Onıf'rirı akrabaları 

böyle bir ameliyattan habertPM olma. 
dı~ını söyııtyorla.r lm<S!"'rler rapor· 
Jarıııdıı brrhava olan şahsın :SO • 40 

kuncunu ve tehlikelıslnı hiç gör· yaşltı.rındıı buğday renkli blr adam 
meditmı kendısıne sôylemıs. oldutıınu söy!Uvorl:ır Hıllbuki şahit

ler onun 23 ya.şlannda esmer ttnkll Karaya iayıtk basınca Hliseyln 
bir adanı oldu~unu ıfade ettiler. ArıCahit Yalçınla su karara vardık · 
d;;ı bUvük ııykırılıklar 11ardrr.~ 

- Meğer b'z ne akılsız dam-
Fikrı sorulan ıdctıa makaınına 

larmı§tZ! Hiç kara tayyaresUc de- mllddeııımumt muın-tnı Kemal Bora· 

ntz aşılır mı? <- f'avlofun yukarıdaki iddiaları 
Oturduk. Amcrikaya bır tcl~raf temyı:r. mahkemesi tarafından kabul 

çekerek kazayı anlattLk Te yola edltmemlştlr Bu taleplerin reddi IA· 
deniz ı.ayyarestlc devanı etmesi zımdın dedı 
tercıh ettiğimi?.I bildirdik. Bızc ıkı Mahkeme hunun lzerıne PılVlorun 
ı:ün sonrası ıçin deniz tayyarcsıle tlllf'hı hnl\kındıı nrdltı biT ara kara, 
yola ~vam imkanını haz.ırJadılar. rında Pın·lofun ~rin 'ahsiyl'tt itte. 
fakat garabete bakm ki kıtraya a· rındc uğraşttğmı. hllnıuki tf':myı~ 
yak basınca korku ve uzüntiıyu mahkeme'llnin nRk-zını nuaran bu 
unuttuk ve iki gun fazla bekleme- nıeselelerin halledihniş oldufunu, 
rnek ı.ç;ıt yine kara tayyaresilc Ok· Pa,·tofun ~ytıudc yel"f' mahkemey• 
yanUS\t aşma!• ta.bi1 bulduk. vakit kaybettlrmtk ~tediğint, ma. 

Bundan sonra merhale merhale mafih iddialarını mildafaıı.namcslnd• 

Afrikayı da aşarak Kahlreye ka- yaatlı olarak Zikredcbllcec:tnı b11· 
VUŞ"tuk. Yoldan telgraf çekerek dlrdl ve şlmdihk Pa\'tof\ın okmunun 11 
derhal tayyare ile memlekete av. istedl~i "vraktn l\anr;:Uf't"I Mdufunu 
det tmkAnının teminini rıca etttk. tercüman \'&Slla.'s.ile kcıwllfline sor· 
Bana öyle geliyordu kı dünya bir durdu. 
araya gelse beni bir gün bHe Mı. PaTlof: 
sırda tutamaz. Fakat hava meyda· «-; Dill'tlmdc ısrar cdıyol"Uftl. mah· 
nına indikten beş dakika sonra ya. kemenln bu kara.rmr prote&to ecli,o· 

rınld tayyarede yer oldu~unu, fa· rurn .> 
kat bir taraftan da tayyare ile Reis: 
cepheye gltm~k için bir ımkaıı bu· c:- Mahkeme kararı protesto edil· 
ıunduğunu duyunea lektifi seve mez. Karara itiraz yolu başkadır. 
ı:evc kabul ettim. Ct.ı:a mahkemeleri usuiU mııcit-lnco 

mahkeme protesto edl~Z.> 
Şimdi birkaç gün buradan cep- PA\'lof: 

he lntrbalann u telgrafla yazacak, c Usullln 29S inci madde!!i mucl· 
arkadan da memlekete gelerek sc. hince böyle btr itiraz yapmıya hak· 

yahatlmlz neticC."Sinde dünyanın 

bugününe, yarmına ve memleketi
mize ait alaka ve meselelere da·r 
vardığım kanaaUcrl anlatmal\a baş. 
layıı..cagım . 

Almaet Emill YALMAN 

kım vardır. Talebimi Tiirk kanunları-
no. göre yapıyorum.> 

Reıt!!: 

" - Biz Türk kanunlarını daha iyi 
bılirlz. Hangı \'esalkln okunmasını is· 
Uyarsa se>yl~ln.> 

avukatı Şakir Ziyaya diyCOl'ği olup 
oımadığıru sordu 

Ş&kır Zıyll. Martı Payo ve raponı· 
nun Omer Tokadm 3ft • 40 ~larında 
oldutu lla.kkındakl fH'&Ziytmnin ken. 
dısırıı tatmlrı etnıcdlt;i!U "e Hi!A.Uah· 
mer suiıstımatı dolay-.ıyle ifad~sıne 

mtıracaat edilen ve poiııı en..11tıtüsU 

lt\boratuvaı ının ııü:tmı bulunaıı tsm.I• 

rıl hatırııyamadıtı ve dm1 tanınmış 

hır f&,hsıyetln bU hML!e t)Zf'ri.nde t•t
k ıl<11 t ya.pmLS1'11 tsteıii. 

Bundan 90nra ldııil& makamınm fik. 
rl ııoruldu. iddia makamı ..-veıa Pa· 
yonun 213 numaralı rapori)'M 40ılt~ 

B~of"un Payoya ya.zdlğı vesilcanı.rı 

okunması h11kktnda malıkemece tıır 

Jtara.r \·enımeBinı \'e diğer talepler 
hakkında iddiasını bıllhare crdede· 
ceğinl ıoyledı. 

Bunun üzcrme bar karar """"· 
mek üzere mahkeme mUr&.kereyc 
çekUdı. Bir ç~yrek mUza kereden 
sonra tcbli" edilen k•raruı payo. 
nun z.ikretilcn raporıle B~f'un ~
sıkası evvelce oku.nmus cıldujL.. esa 
sen maznunla.r evrakı tetkik etmiş 
bulundukları c:ıhetlf! Pavlo fla Kor. 
n llofun bulunduğunu. blnaenaı.yh 
bu evrakın okunmasına lüzum oı. 

madıtı blldlrillyordıı. Bundan son. 
ra dl.fer mcselelf'r hakkfl'ıda iddia 
makamn11n mütalcası soruldu. 

Söz alan Kema.l Bora dedi ki: 
«- MIMiam A bdullah Öjeninln 

tstlmaını Kornılof evvelcf' talep et
mtşti. Bu talep yüksek heyetinirce 
icabı düşünülerek • reddcdilmlştl. 
Kormlof reddcdilmış o\cit ta~plc

rlni tekrardan çekinmemekte ve 
gıkı sıkıya bağlanmış bulunduğu 

hukuk kai<'lelcrinl kabaca thl~1 et. 
mektedlr. Bu kabaca lcellmeS'lnc 
tam •:e açık manasını veriyorum. 
Kornllof bu taleplerini müdafuna. 
mcsinde de serdetmiş ve '.femyı:r. 

mP.hkemcslnfn reddine manz kal
mıştır. Jtornllofun 90 senesi ey. 
lul ayında 1stanbulda bulunduğu • 
na da4r ikame ettiği şahitlerin !stl. 
maJamı:a, Madam Abdullah Öjenl· 
nln yeniden dinlenmesine ve ra
porlarını mufassalaıı yazıp vermiş 

olan doktor Behçet ile profesör 
Payonun celplcr!nc ve lstfmııla. 

rına mahal olmadıCına, Rus sefare
ti tarafından Hariciyeye µztiarı 

!\toskova, 25 (A,A.) - Stal!n. 
grad ı;cvresındc şiddetle de\•anı 

eden çarpışmanın kat'i bir mah1yct 
alm~ı ve Kızılordu kuvvetlerinin, 
Alma.o kumandanlığı bir karşılık 

ta~rruz ıçın kuvvetterlnı toplamak 
tşını başaramadan, yorgun düşman 
\ıtalarını demir bir çember ıçi~ç 

ıkıştırmaaa muvaffak olması pcl· 
mümküııdılr Bu arada, Sovyet t~
arruzuna yeni bır hız daha \'C'ril. 
mış bulunmakta.dlr. Bu taarruza 
iştirak eden Kızıfordulardan hir 
cenup istikametinde yQrüyrre\; 
Don dırse~lnın ilcrls~nde Po.ı:o· 

dınsky koyuııc ulaşmıştır. nu 
kuvvetlerı Kalaç batısında da iler
leme.ktcdır. Cenup keslmlerinrleı 

•!erle~ en ıiçüııcü Sovyet ordu::ılı 

Rostor demıryolunu 1şıııı etmı;;t•ı. 

lSerl n, 25 < A.A.) - Alman or 
duları başkumnııdıınhfının tcblı. 

f:l• 
Kafkasylloda sadece mahalli 

vııslar olmuştur. 

Kalmliıt'lar stcpııldc motorlu 
bir Alman blrlığl, dilşman mevzılc
rtne .ı:ırlşmış ve onu dojiuya dofru 
atmııştır. 

Alımln ve Rııme.rı ltuvvetl~rl 
çevrilıau~k tehlikeı;lnde 

Beyrut. 25 ( A.A.) - Rus ~phc
ınde baslayan taarruz muvaf{akı. 
yetıe devam etmek~dir. Kısk:ıç 
hareketi devam etmektedir. 

7.annoolldiğ'tnc gôrc, şlmaldcn 

ve cenuptan ı:?clmekte olan Ru!ı 

kuvvetleri arasında 50 kilometre· 
ııt bir mesafe kalmıştır. Bunun 43 
@aat ~inde katedılebllee-C::ı sanıl

m•ktadır. 

Kıska4; hareketi tamamıan.cıı:ı 

takdirde, çevrilmiş bulunacak olan 
Atman Vf' Rwnen kuvv-0tlerlnlrı ıı 

dedi 300 tUı. 400 bin tdnnirı edıl. 

melr.1.edır. 

~phe~ 11evkedl~n Alar.ııl' 

111l"tr'ı kuneti 
Arıkan, 25 (Radyo Ga:r:ct,,s'ı) -

Haber verildiğine ~öre Rostm ·böl· 
~lnae 'bulunan zırhlı Alman ih
tiyat grupu cepheye sevkedllml:ş. 

tir. 

mektubun ela celb;ne lüzum bu· 
lunmadıi:ına, kezalik avukat Şakir 
Ziya tarafından yapılan ve ;:ıtyri

\'arlt corülen taleplerin rcddınc 
karar vcritmcnn\ dilerim.> 

Bunun ilzerıne mazntt!llard&n 
Korntlof, biraz evvel vcrı}c.1 ara 
karıı.rllc ldd!a makamının bu ~l
scdekı ısteklc.rinln bırer Ruretlerı. 

nln kendisi taratın.elan lyıcc okun· 
maSl için verilmesini tai<?p ettı. 

Hakimler heyeti mUze.kereye çe_ 
klldıkten sonra kararını tcblif ct
tı. Bu karara göre mahkeme, An. 
kara Tabibi Adlisi Bchçetıe Payo 
nun mahk~mecc dınlen:nelerl taıc. 

bini rcddet.mış ve Von Papenln 
katibi Roz ile lt.alyan sefaret k;a. 

pıcısı Kostantlntn şn.hil olarak t'elp. 
tcrinc ve muhakemenin 2 kAnu!lu
cvvcl ç rşamba günü saat 9,30 a 
lahkma karar verm~r. 
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SAN' AT ALEMiNDE 
Aziz meslektaş Nusr.et 
Safa'ya açık mektup 

Bir fikir münakaşasının aldığz şekil, 
bir san' at karı neden sinirlen ::Iir ... !Jor? 

mlş, ve emek vermi;ı bir sanatkAr 
için halkta böyle bir kanaat uyan· 
ma ı acıdır dıyerek onu tekrar ka· 
zanmak yolunda bir hareket yapmak 
hatA mı sayılıyor? 

Dedim ya: bir fırtma koptu, iş alev
lendi, bu eski sanatkA.nn her keli
meden bir mAna çıkarması, samlmf 
dllşUncelerde bile bir maksat arama
sı, bUtun arkadaşları arasında yer 
eden vesvesesi, nihayet bir gazeteci 
olmaklığın, Mdlse aramak da bu 
mesleğin icaplarından bulunması do· 
ıayısiyle işin içine sen karı,\ın. Bir 
fıkir münakaşası. şahıs müdafaası 

şeklini aldı. 
Son yazında benim Mısır, Habeşls. 

tan ııeyahatl diye b!r cümle kullanı· 
şım Uzerinde durarak aramızdaki 

münakaşanın mevzuunun renk değil. 
fanat olduğunu söyllycrek kullandı· 

ğım bu cllmle Uzerinde duruyorsun. 
Azizim Nusret Sata; ben yazımı 

yazarken bu noktayı dUşUnmemlş

tlm. Bu cümleyi de bu mAnada alma
mıı;ıtım. Doğrudan doğruya sözlln ge· 
llşi idi. Mesela. Mısır, Habeşistan de· 
diğ'lm gibi daha bir kaç kelime i!Ave 
ederek Arabıstan, BQlllclstan da dl· 
yeblllrdlm. Mamafih sen işi bu fckll· 
de tahlil ettikten sonra bir çam de· 
virdlğlml anlıyorum. Ne olur bu dA· 
vada bir çam da ben devirmiş ola
yım! .. ÇUnkU bilerek böyle bir hare
ket yapmağa benim terbiye ve ner.a· 
Ketim mA.nldlr. Ben Bayan Safiyenln 
başka bir millete mensup olduğunu 
da söylemedim. Esasen sanatta mll· 
llyet gözetilmez. Alaturka musikiyi 
6ldllren re\-Uler değil, içkili gazlnolar
.1ır diyorsun. Bu da bir fikirdir. Ben 
şahsan herkesin fikrine hUrmet eden-

BO R SA 

Bir nükta eseri olan komedi 
filml ._rinin tercümesine çok 

itina göstermek lazımdır 
Bu sene hafif komedi filimler aldı halasının Şatosunda bU)'llk bir eğlen· 

~1lrildCl. Bir göz ve kulak ziyafeti ce tertip etmıştır. I<'akat ki7.ın hala
olan perdeyi, nUkte sahnesi haline sı saf blr kadın olduğundan onun ser
getiren bu gibi komedi CJllmlerin vetlnl paylaşmak üzere Uç canavar 
cazibesini kaybetmemesi için tercü· j birlik kurmuşlar ve kadını cin peri 
mesıne dikkat lAzımdır. oyıınlarile aptaıa çevirerek parasını 

ÇilnkU bu gibi !ilimler bütlln tesir 1 sızdırmaktadırlar: IA.kln mektepten 
kuvvetini konuşmalarındaki nUkte ve 
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kurtulan bu genç kız. şatonun sahlbı 
zenginlikten aldıkları halde bizim ve miras yedisi olduğunda.n onu öl· 
perdelerimize ancak bir kaç sözleri dürmek !Azım geldiğini anlıyan bu üç 
geçirilebiliyor ki onlar da tercüme lle 1 canavar, eğlence gecesi ne yapıp ya
csprlslnl kaybediyorlar. 

1 

pıp kızı 61dUrmeğe tcşebbUs etmek· 
iki gllndenberl Sümer sinema.smda tcdtrler. Bir kaç kere buna niyet et

gösterilmekte olan (lzdlvaç Cilveleri) melerlne rağmen muvaCCak olama
adındaki filim de böyle bır zayıf ko· maktadırlar Kızın davetlilerinden 
medldir. Joan Bennett ile Franchot 1 açıkgöz iki delikanlı bu vaziyeti seze. 
Tone'un canlandırdıkları bu eserin rek hilek!r şeytanları meydana çıka· 
mevzuu sade, Cakat tatlıdır. rarak kızı ölümden xe halasını '8Ş· 

Sc\'dlğ'i bir danslizle evlenmek ıstı- kııılıktRn kurtarıyorlar. 
yen milyoner bir genç vasisi tarafın· Bu film! Amerikan sinemacılığının 
dan bu izdivaçtan menedilmektedir. Uç korkunç tıp olarak tanıttığı M. 
Böyle bir saadet ten mahrum bırakılı- Borıs Ka 1 t Moto. r o \'e Bela LU"'Ol51 
şının sebebi mesll'ğlnln dansöz oluşu ı D 

olduğunu anlıyan kı:ı. milyoner sev· ı canlandırmaktadırlar. 
glllslnln \'asislne bır oyun oynamak 1 
için onun dairesine telefon memuru 
kaydolunur. 

Dansözün tahfini hlllı!ına .,.&Bi ihti
yar bir adam dc~il. iyi huylu genç 
bir erkektir. Muhtelif iş mllnasebet· 
lerlle aralarında bir anla.şma ba,ıar, 
neticede milyoner genç unutularak 
bu telefoncu kız Uc patronu, yani mil
yoner ırevglllsinln vasisi .evlenirler 

Bu sade ve basit mevzu Joan Ben
nett'ln gUzelllği ve ahenkli hareket· 
!erile rahatça seyredilebilmektedir. 
Sat adam rolUnU Fran~ot Tune ma
hirane bır surette oynamı,tır. :!\ievzu. 
un ara.sına ıııkıştırılan bazı sahneler 
bu mm/ cazip bir hale getirmiştir * Taksim sinemasında gösteril· 

~eylrrı 

tı;tanbu l Aı;llll' Birinci T icaret 
Mahkem~lnden: 942/868 

Mehmet Avkan kaptanın SU\•ar ol

duğu Ordu limanına bağlı ilkbahar 

motörUnUn 11/ 11/ 942 tarihinde Ah· 

tapolu Bulgar limanından lstanbula 

gelmekte iken geçirdiği deniz kaza. 

sına alt raporun alınması mezkQr mo

tör kaptanı tarafından istida Ue iste. 

nllmekle motör ve yUkle al!kalı ve 
bu işten zararlı herkesin raporun aıı. 
nacağı 1/12/ (112 salı gllnU saat 14 de 
mahkemede hazır bultrnAbileceklerl 
UAn olunur. 25/ll/P42 

mekte olan (Uç Şeytanlar) adındaki ============== 
flllm lse, burun ı:ı.ksıne olarak korku 
verici bir n.~,·zuu canlandırmıştır. 

Mektebini bitiren zengin bir kız, ar
kadaşlarına bir ziyafet. vermek Uzere 

Sahibi ve Neşriyat M ildilr il 
AHl\IET EMİS YALXAN 

Vatan Neşr;yat Tilrk Ltd. ŞU. 

VATAN MatbaUı 

VAT.1.lıi 

Türkiye Cümhuriyeti 

Z~raat Ban ası 
K urulWJ tarihi: 1888. - Sermayetll: 100.000,000 Türk llra.sı 

Şube ve ajans adedi: 265 
ZiraJ ve tıcar1 her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28,000 lira lkramlye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbara.lı ve ihbarsız tuamıf hesaplarında 

en az 50 lirası bu:unanlara senede • defa çekilecek kur'a Lie &şatı· 
daki p!Ana göre ikramiye dağıtı l.aca.ktı.r. 

4 a dd 1,000 liralık 4,000 Ura 

' :t 500 :t 2,000 :t 

4 » 2SO 
ıot » 

1,000 • 

•.ooo • 

100 adet 50 1.1.ralık 5.000 lira 

120 • t ,800 :t 

liO • S,200 :t 

DiKKAT: Hesaplarında.ki parala r blr sene ıçınde 50 ıl.radar. a,a. 
'1 dUşmlyenıere ikro.mıye çıktlfı takdırde cµ, 20 fUlaaile vcrıleccktlr. 

Kuralar se.nedo ( defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylfıl 

l1 Birlncfklnunda çekılecekur. 

Rumeli fenerinin ı::• hakiki cıhetinde \"e 11 mil mesafede \"C 

A. ft • 24'.35". Ş 
T. 29• 09'.30". Ş. C. 

coğrafi nıevkllnde bulunan ve asetilen gazı ile yanıp her ıo saniyede tek 
beyaz şimşek gÖSteren Karademz boğazı haricindeki ziyalı şamandıra 
21.11.942 tarihinde esen şlddeUI fırtına tesiri ile yerinden kopmuştur. 
Badelmuayene tekrar aynı mevkle konulacak olan mezkQr şamandıranın 
yerine konulduğu ve yakıldığı a;Tıca ilan edılmlyrccktlr. (1760l 

M. M. V. Ist. 2 No. lu Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmin bcdell 26000 lira olan bil' adet komple clpktrojen gnıbu 30 
lklncıteşrın 942 pazartesi gUnU saat 16 da pazarlıkla satm alınacaktır. 

Kati temınatı 3900 liradır. Husust ve fenni şartnamesi her gUn ko
misyonda görUlcblllr \•eya 150 kuruş mukabilinde alınır. isteklilerin belli 
gün ve saatte komisyona mllracaatları. (1687) 

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

• Ordu ihtiyac ı içın 75.000 adet kuzu pöstekisi pa:ıarlıkla ihale C?dlle· 

cektir. 
Muvakkat teminat 50.625 liradır.ihalesi 3/ 12/ 942 perşembe günü sa-

at 15 de Fındıklıda satınalma komisyon binasında yapıl:ıcaktır. Şeraitini 
öğrenmek ve nUmuncslni görmek isteyenler her giln komisyona müra. 
caat edcbllırler. 

Tallplcrln belli gün ve muayyer. saatte komisyonda bulunmaları. 
(1661) 

KARAR llULASASIDJR 
IhtikAr 942/143 

Milli korunma kanununa muhale· 

KARAR llULASASIDIR 
Ihtıktlr 942t5S9 

M illi korunma kanununa muhale· 

retten şışli Hallıskl'ır Cazı caddesinde !etten Mercanda Tığcılar 96 numa· 

243/10 numarada bakkallık tıcare-1 rada kundura malzemesi tlcaretile 

Ule meşgul Abdi oğlu Memduh ve meşgul Sabri oğlu Cemo.l hakkında 

Llgor Koço haklarında l stanbul bi- Istanbul !kıncı mıııt korunma mah-

rlnci mllll korunma mahkemesinde 
cereyan eden muhakem<'sl neticesin
de suçlunun rmı sabit olduğundan 

mWl korunma kanununun 32 ve 59 
:uncu maddeleri mucibince beşer lira 
para cezası ödemesine ve yedi gUn 
müddetle dUkkft.nının kapatılmasına 

ve hUküm katlleştiğlnde ücreti suçlu
ya alt olmak üzere karar hu!Aaa.stnın 
Vatan gazetesinde neşredilmesine 12. 
5.942 tarfhlnde karar verildi. (1721) 

krmesınde cereyan eden muhal<cme!'ll 
neticesinde suçlunun filli sabit oldu· 
ğ'undan milli korunma. kanununun 
32. 59/ 3. ( \'e 63 Uncu maddeleri mu· 
clbincl' be.ş lira para cezası ödemesi
ne \'e yedi gün müddetle de dUkkA· 
nının kapatılmasına ve hUkUm kati· 
lcştlğinde tıcretl suçluya alt olmak 
Uzere karar hulA.sasının Vatan gaze
tesinde neşredilmesine 20.10.942 ta-
rihinde karar verildi. (l 720) 

:!ti .. lJ - IJi.! _____ ... 

Her keseye uygur 
4 ıambAb S dal'1' 

.. :t s :t 
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Türkiye Umumi A~.eaı.ı ı 

TÜRK RADYO ve ELEKTRİK Ltd. Şti. 
Galata posta kutusu 1557, Telefon : 44032 

~~~~~~~~~~~--------

30 ton kuru fasulye alınacak 
Kırıkkale Gurup MUdUr!UğU satınalma komisyonundan:,, 194~ 
Beher ktlosuna 50 kuruş tahmin edilen 30 ton kuru fasulye l 11l2 al• 

tarıhinde saat 15 de Yollama binasında sa.tın alma komisyonunda kPP 

zarfla ihale edılecektir. s:ıat 
Muvakkat teminat (1125) liradır. Taliplerin tekli! mektuplarını 951 

H de kadar komisyona vermeleri. (15 

~~~~~--------
M. M. V. lst. 4. No. lu Satınalma 

Komisyonundan: 
edl't' 

Ordu ihtiyacı için 75.000 adet koyun pöstekisi pazarlıkla. ihale ~O 
cektlr. Muvakkat teminat 67500 liradır. Ihalcsl 3/ 12/ 942 pcrşem~ 
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saat 15 30 da Fındıklıda komisyon blnruıında yapılacaktır. Şeraıtın .,t 
renmek ve numunesini görmek isteyenler her gUn komisyona nıUraıC 
edebilirler. Taliplerin belli gün ve saatle komisyonda bulunmalal'I· "-") 

(16 .... 

~~~~~~~~~~~-~ 
M. M. V. Ist. 4 No. lu Satınalma 

Komisyonundan: 
ı satıtl 

Ordu ihtiyacı için 8000 metre numune gibi keten telA. pazarlık a 
alınacaktır. on· 

Pazarlığı 28.11.942 cumartesi gU nU saa.t ıı de Fındıklıdaki 1<ornlsY 
da yapılacakt,r. nıe-

Kati tcmınatı 1740 liradır. ~ü munesi her gUn komisyonda go~9~) 
bılır Tallp.erın muayyen gUn ve bel il saatte kom~ 

M. M. V. Istanbul 3 No. lu S1bnaıına 
Komisyonundan: 

ı - :?5 M3 fabrika çam tahtası, 
2 - 29 adet muhtelif ebatta çrralı tomruk, ırırrı 
3 - 3 muhtellf ebadda nilmunes!ne söre 10 nar kilodan 30 kll0 s 
• - NUmuncslne göre 60 metre branda bezi, 
5 _ 10 adet Rulman. 6018 numara veya muadili, lS ıı•· 
6 - 4 kalem muhtellf ebadda 150 metre boru. Valflara mahsus ııtcllt 

lem muhtelif ebatt a 70 adet pirinç vidalı buhar için, 13 kalem mudil ıO 
clru1 ve ebatta 207 adet eğe. 5 adet düz törpü, :; m i m kalınlığın 
metre bezl1 18.ııtik levha, 3 i8 cıvata 40 s / m boyıında 300 adet. 9l~ 

Yukarıda gosterilen muhtelif 6 kalem malzeme 30 iklncıı.cşrl~ ,·e 
pazartesi gilnU pazarlıkla. satın alınacaktır. lstcklllerin muayyen g • JtO" 
saatte Tophanede Salıpazarında M. M. Vekltleti 3 :N'o. lıl satın allll 

misyonuna gelmeleri. ııl< 15tc· 
NUmune ve eb'atlarını gormck ve haklarında malümat alın 6921 

yenler her gUn komisyona müracaat edebilirler. ~ 

Devlet Denizyolları ilanları , ___________ _ .;;_ _ _ __ --:----:-_--:ı. 1 1''1\( 
Denizyolları Umumi Yük N'avul tarifesi, yapılan zamlar do 
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tAdil edUmiştlr. ek ol~P 
ı ilkkO.nun 942 tarihinden itibaren ıstanbuldan hareket cdcC tıf"· 

\'apurlarla yapılacak nakliyatta yeni zamlı tarife tatbik oluııac11~17os> 
Acentalardan izahat alınabillr. ~ 

~~~~~~~-~ 

Türkiye iş Bankası 
KL:çük Cari He sa plor 

. 1943 ikramiye Planı 
...... oı• 

Setfdelır 1 Ş•1'at, 3 MaJıı, 2 .&ğutoı, ı ..-
tıfl'ID tarllalerJade 7apılır. 

1943 iKRAMiYELERi 
1 adet 1999 Lirah~ 
1 " 999 
1 " 888 
1 ,. 777 
1 " 666 
1 " 555 
1 " 444 
2 " 333 

10 " 222 
30 ,. 99 
60 ,, 44 

250 " 22 
3~4 " 1 t 
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- 1999.- ura 
999.- ,, 
888.- ,, 
777.- ,, 
666.- ,, 

= 555.- ,, 
- 444.- ,, 

666.- ~ 
- 2220.- ,, 
- 2970.- ,, 
- 2640.- " 
- 5500.- ,, 
= 3674.- ,. 

..... 
TlrkiJ• ı, Baauıma para ıatırmakla J• , . 
para blrlldll'IDlf ye lalz almıf olmız, ar•• ' 
maada tallla lü de de••mlt ol111'1111111z. 


