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Türkiye ve harp f AımanKurmay 
~ Başkanı da 

1Bomba divası 
Bugün, dünya harbine değiştirildi 

80 değişiklik t Temyizin bozma kararına uyularak 

Yakınını bulunuyoruz? taarruzunkışın~ · duruşmaya başland ı . 
devam edece-

ğini gösteriyor Pavlof ve Korn ilof, reddi Milli Şefin d ı ş pol iti kam ı zı 
aras ı n da mühim 

belirten 
bir nokta 

sözleri 

·-
Jtelslcümhurumu:ı: '\11111 Şef loönll nutkunu ııttylUyor 

B
azı kimseler, Millt Şef;mi· 
zin, bütün dunya önünde 

dış politıkasını belirten dcgerlı 
sözleri arıısında bir cümleye taktı· 
mışlar. Bu cumlenin hemen arkıı. 

~ından gelen diğer cümleleri kav. 
ramadıkları için yanlış düşüncel€. 

re kapılmışlar. Halbuki dikkatle 
okusalar ve uzerinde bir parça dur· 
salardı, · sayrn Şefimizin büyük. 
kuçük hepimizin anlayaca"ı şekil· 
de buyurdukları o berrak düşün· 
celerin hakiki manalarını derhal 
kavrarlar, böylelikle boşuna üzül. 
diıklerini görerek yüreklerıne su 
serpılir. rahat nefes alırlar ve ya. 
rına büyük bir emniyet ve kuv. 
vetle bakarlardı. 

Takıldıkları cümle şu: 
~Patladığı gilndenberi dunya 

harbine memleketimiz en ziyade 
bugün yaklaşmıştır •• 

İşte bu cümle. bazı kimseleri 
yanlış bır fikre sürüklemiş: sa.nı· 
yorlar ki, Türkıye harbe sokulmak 
ıçın harici bir tazyik altındadır \'e 
Milli Şefimiz, o cümleyi böyle bir 
harici tazyık dolayısile söylemek 
lüzumunu hissetmb;tir. 

--------------------------- Bu çok yanlış bir görüş ve an· 

l layıştır. Türkiye harbe sokulmak 
için haricl hiç bir tazyik altında 

Amerl.kadan ................ ........... ........... 1 
değ.ildir. Ve Millt ŞC>fimlzin bita-
besınde, buna benzcc bir tazyikın 

1 tesiri altında düşünülmüş ve söy. 

~ ........ "'.....,..,,,,_. 
_.ad1'a7 ........ Telsizle 

Kordel Hul ile 
• 

bi,r konuşma 
Yazan: Ahnıet Emin Y AL ntAN 

hugünfin milli bayramımız olduğuna 
nnlath \C bizl husu~i olarak ~örmek· 
ten haz duyncağını illhe etti. Sazır 

kabin inde bizimle bi.l)ilk bir "aml· 
:mi.) etle yarını saat kadar konu,tu. 
Hull Amerikanın Tcııesl ılatlarında 
dajtlılar orasında kilçllk bir köyde 
doğup blil Ul cıı a hnın .,adcll~I ile 
iftihar 'e slyn ... i hal atta ııren,.lplerl· 
nln dliıü-.tluk \e tcmizlığlnclen tn kü
~·iik bir ft>ılakiirlıktıı !Jile bulunmıyan 
bir lıiı'.allsttir. Bir.e yaptığı beyana
tın hul~-.ası olarak ~u ınetnln aynen 
neşrine rnüı;aade etti. 

a:Bagıiıı 'l'iirk matbuatının bes 
mlinıtıız nıllmesslllni elamtıyabllıll: 
tfmdcn dolayı f(WkalAde bir haz du-

Kordel Hull , . l 
yuyorum. Görü meınlzln .uımanı da 
tlkre değer. < llnkll bugün ~9 llkteş-

/J\ lrl<'.rlkoda bulunan na-:muh.ar· rln 19~8 senesinde kuruJmu, olan 
"'\ rirlmlz tel izle bOdirlyor: TUrk cUmhurlyetlnln 19 uncu yıldö
C llugiln Amerika lı:ırlciye nazırı nUmlldilr. 
~11d"11eı Uull'ün gazct(l('ilerle olan mu- Geçen 19 "ene !~inde Türk cilmhu
~ tilnlUk toplantı ında bulunduk. riyetl nırııetıeraraı;ı muna tbetlerinl 
1'll.ır tılzinı de meslektaşlnr arıısın· 1 dürüst n· yolumla idaresi bakımın-
~luğunıur.u ııöyledikten sonra 1 . <Devamı Sa. 3. Sü. 2 de> xx 

Şark c.ephesinde 
l<afkasyada Alman 

tazyıkı artıyor 
lıtoak tllıı ova, 4 (A.A.) - Sayıca Us-, Bir çok kesimlerde Almanlar 5 llA. 
~ "-1rn:ı.n ltuvvetlerl Nalçlk'ln eenu. 6 kere taarruza geçmişler, fakat her 
tt~farkısındekl muntazaman ilerleye· birinde geri atılnıışlardır. Kayıpları 
ııııhuOrdzonokıtze'yl. Kefltasyanın ce-ı ağırdır. 
"e C lldıtkı zengin bölgelerin yolunu Berlin, 4 (A .A.) - Alman orduları 
lııe11;0~nı Pctı ol sahalnrıııa giden şl· başkı.:mnndanlığının tebliği: 

11~~ ;~::.h 1 
t~ı~ı-~e~cllt ~e::~~ı~:~~ Batı Kafkasya 'da ve Terek kesi· 

\'·e ~·apılan ek, şöyle demektedir: mlnde şiddetli muharebeler devam et· 
1 t c 1 ihtiyat kıtalar a an Alman- mektedir. Savaş tayyarecllerı Tuapse 
il Oı Staıınb :- d muharebesine yeni· ı.mnnınn tesirli hUcumlar yapmışlıır
'.I t 1 

1 ~-Yade tUmenı ile 40 tank sal- dır. 

lenmiş tek bir kelime bile yoktur. 
Milli Şefimiz. dış pıün!lScbetleri· 
mızdcn bahsederken. devletler a· 
rasında derece ve sıra gözetme· 
miş, dış politikamızı tam bfr top. 
tuluk halinde, sadece Türkiye ba. 
kımından • tlaya koymuş, !;)ize ve 
bütün dünyaya açık bir lisanla an· 
!atmış ve bilhassa bizi öyle sanıl· 
dığı gibi kuşkulandırmamış. aksine 
olarak bize emniyet ve itimat bah. 
şetmlş, ancak öz evlAdını • bazı ku· 
surlarını görüp öğüt veren dürüst 
ve müşfik bir baba ıibı • hepimizi 
ikaz etmiştir. 

Harp dışarıdan kopar gelir, fa· 
kat onun ilk sebepleri ekseriya 
içeride olur. O cümlenin mana.ı;ını 
iyice anlamak için ona ilgili olan 
sonraki cümlelerle beraber okuya. 
hm ve düşünelim: 

•- Patladığı gündenberi dünya 
harbine memleketimiz en ziyade 
bugün yaklaşmı5tır. Hakiki kuv· 
vetlerlmizl, sağlam vaziyetimizi 
bulandırıp gölgelendiren bir ma. 
nevi telaş ve ıstırap havası bugün 
vatanımızın üzerinde esmektedir. 
Böyle haller bir mllleti hastalıklı 
ve zayıf gösterir. Hastalıklı millet 
bünyeleri harici tehlikeleri sürat· 
le Üzerlerine çekerler. Bu sebeple 
bir gün bilmediğimiz bir istik'a· 

metten ve bilmediğimiz bahane. 
ler altında vatanımızın taarruza 
maruz kalması ihtimalini Büyük 
Millet Meclisinin ciddi olarak goL· 
önünde tutması icap eder.~ 

Dikkatle okuyunuz. Mıll! Şefı. 

mlz ne buyuruyor?: Hastalıklı mil· 
lel bünyeleri harici tehhkeleri 

(Denmı Sa. 3, SU. '1 de // 

KAl(ADENİZ 

Holderin yerme Von 
Zeigler getirild i 

Londra, 4 {A.A,) - Daily Ex
press gazetesinin askeri muharriri· 
nin kanaatine göre, Alman genci· 
kurmııyında yapılan son değişik. 

tıkler Almanyanın kışın da tanrru. 
za devam edeceğini göstermekte· 
dır. Muharrır bılhassa . ge r. elkur
may başkanlığına General Hal
der'in yerıne General Yon Zeıg· 
ler'in getırilmlş olmasına dikkat. 
çckıyor. 

Oaıly Express şöyle devam edi. 
yor: 

Rus cephesi ıçin kış planları ha. 
zırlamağa. memur edilmış c,lan Gc· 
r.eral Hıılder'in Stalıngradda çar. 
pışan kuvvetlerın icap ederse Af· 
rlkada kullanılmak üzere Don gc· 
rilerlne çekılmeslni tavsiye etll(:i 
için başkanlıktan uzaklaştırıldığı 

zannedllmektedir. General mihve. 
rın Afrikada büyük tehlikelere ma 
ruz olduğu kanaatinde idi. Buı:ün 

( Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) <+> 

hô.kim talebinde bulundular 

Bomba dava ınıla Ttm~izin bo:ı:ma kararma ll'J"l1\ ~-·r• .ııır ceza heyeti 

Ankara, 4 (Vatan) - Almanya· ı-

Mahrukat Ofisi ~~:eA~~k;~~a~ü~~~~nı~~~si s~~:as~~~ Çanakçalı fı·rmasına 
M •• d- •• k • ld • faılierı bugun tekrar Ankara Agrr. u uru çe 1 ] Cela mahkemslne çıkmışlardır 

Saat 9 da mahkeme ~alonuna • ı il 
giren maznunlar daha ilk günler· verı en çuva ar 

K .. m .. a h denberi muhakemeyi takip eden. 
0 Ur n r f lcri harckte getirmiştir. Bu hare· 

k 
kete sebep de sulkasd davasının en 

aldırıltyor mu? dikkate şayan siması Pavlofun to· 
patlama hadisesidir. Butün muba. 

18 b:,,. çuval bu f irnıaya 
hangi f iyatlarla veril~iş Narhtn kaldın.'ma! ı ım 

vurgunculann ekmeğine 
yağ süreceği iddia ediliyor 

Mahrukat Ofisi Umum Mudürü 
Zeki Kokgıl dün vazifesinden istifa 
etmiştir. Boş kalan vazifeye eski 
Karabük fabrıkaları Umum Mu. 
dürü Tümgeneral Seyfi tayin edıl. 
miştır. General Seyfi yeni vazife· 
sine bu sabah ba:ıhyacak, Ofisin 
umum müdür muavinliğini yine 
İzzet Güni!y yapacaktır. 

Vilayet Ofisle evvelce tesblt et
tiği odun ve kömür fiyatlarına 

bir miktar zam yapmayı kararlaş· 
tırmıştır. Odunun çekisine bir II· 
ra, kömürün kilosuna 60 para zam 
yapılacağı sanılmaktadır. 

Bazı tacirler odun fiyatlarını 

dün de bir miktar yükseltmişler. 
dlr. A!Akalıların söylediğine göre 
bu tacirlerin bir çeki cdunu 14 
liraya satmaları bile !azla kAr tc. 
mini gaye:;ir:in netlcesld!r. 

Diğer taraftan mangal kömürü 
narhının kaldırılacağı hakkındaki 
baıı re!lklerimizde çıkan bir ha· 
bor endişeli bir hava yaratmıştır. 

Alakadarların iddialarına göre man 
gal kömürü narhının kaldırılması 

birçok speküliitörlerin, vurguncu. 
!arın ekmeğine yağ sürecek ve ev· 
velce de kaydettiğimiz mahzurla· 
rın gözönüne alınmayarak yapılan 

bir hareketten sonra nasıl odunun 
çekisi 14 liraya kadar yükseldi ise 
fakirfıkaranın yakacağı olan man. 

U>evaıru: Sa. S. Slı. 6; d&) c• 

kemelere boya:ır kaybolmuş bir 
bastona dayana dayana gelen ve 
oturducu zaman kıvrılmayan ba. 
cağını bir metre öteye uzatan. dok 
torların «bir şeyi yokturn demesi· 
ne rağmen siyatikten şıkayet eden 
Pavlof adeta 15 yaşında bir genç 
tQvanalığile mahkeme salonuna 

(Devvoı 8a. 3, SU. 4 de) 1111. 

Ticaret Ofısi tarafından yapılan 

çuval tevziatına haksızlık karıştı. 

rıldığı yolunda alakadarlara şiklı
yetler vaki olmuştur. 

Verilen malılmata göre Ofis, bir 
müddet evvel getırttiği mühim mlk 

tardakl jüt çuvalları tevzle karar 
vermiş ve tevziatı dn yapmıştır. 

Ancak, bu tevziat o kadar sessb 
sadasız yapılmıştır ki birçok ta 
c!r1er, meseleden haberdar olama. 

(De\aını Sa. 8, Sii. 3 de) /X/ 

Lokclnta ve birahanelere· 
ekmek verilmiyecek 
iaşe birlikleri teftiş edilmesi, vurguncu l arın 

adlarının neşri için yeni kararlar alınd ı 
VUılyetın tebliği yolcu ııalonundan gelenler muvakkat '.\l emur karneleri hakkında 

Istanbulda bulunan bilumum lokan· karnelerini (Galata yolcu salonu) J.fcmurla.r için daire ve mfiesseseler 
ta, birahane, gazino ve emsaii gıda Ekmek bUrosu şefliğinden. tarafından alınan ekmek karnelerinin 
maddeleri satan mUesseseler ve Istanbul tarafında oturanlarla tren, mahsup muamelesi tebligat mücı· 
seyyar satıcılar mUşterılerınc karne otobUsle Sirkeciye gelenler Eminönü bince borduroları kaza, na.biye, ev ad
nıukablllnde olsa d:ıhı ekmek \'erml· ka.ymakamlığındaki Sirkeci yolcu rcslcrl ve karne numaraları gösteril
yeceklerdır. Vatandaşlar bu gibi yer- Ekmek bürosu şefliğinden. mek üzere tıısnit ve tasdik edilerek 
lcre ekmeğini bızzat get!receklerdlr. Kadıköy, Usküdar ve havallslnde beyannameleri ile birlikte en geç ayın 
Aksı hareket edenler hakkında taki· cturanlarla Anadolu Demiryolu tarı- nltıneı gllnü nkşamına kadar Beledi· 
bat yapılacağı teblığ olunur. kile Jstanbula gelenler muvakkat yedek! Ekmek bürosuna getirmeler 

!\fU\ ak kat karneler hakkında karnelerini Haydarpaşa garında bu- tebliğ olunur. 
lstanbulda muvakkat karne yalnız lunan yolcu .salonu Ekmek bürosun- Evvelki akşam Belediyede Valinin 

Uç yerden verilecektir. Beyoğlu, Be· dan alacaklarından müracaatlarının daveti Uzerlne .saat yirmi bire kadar 
şıktaş tarafında oturanlar ve Galata buralara yapılması tebliğ olunur. 1 (DC\·aını .sa. ıs, :su. 7 de) (//) 

Libya cephesinde 

Mihver" kuvvetlerinin 
ricat hareketi basladı 
l{nhlre, 4 (A.A.) - Rommel, umu. bunlara şiddetle taarruz etmektedir 

m1 bir rlcat hareketine başlamıştır. Alınan ııon haberlere göre, şimalde. 
Sol cenP.hı evvelA çekilmektedir. MUt. Mihver ha ti arına açılmış olan cebi 
teflklerin tebliği, Mihver kuvvetleri- sekizine! ordu genlşletmlştlr. Muha· 
rıln Der El Angar MUnaslb ve Hlm· rebcnln aklbetl, şimdi, zırhlı alayla· 
melal'ta bulunan mevz~lerinl bırak· ra mensup askerlerin elinde bulun
tıklarını bildirmektedir. Bu mev:ı:.ıer ı maktadır. Kahırede o'duğu kadar 
Inglllzler tarafından işgal edllmlştlr.1 Londrndn, fazla eylmser olmaya te· 
Mihver şimalde de geri çekilmektedir, mayUI yoktur. llerde, daha bir çok 
fakat buraıfakl çeklime yavaş yav141 şiddetli muharebelcrın ol cağı bilın· 

yapılmaktadır. Bu bölgede, Sıdl Ab· mcktedlr. 
del Rahman yakınlarında çarpışmalar Kahire, 4 (A.A.) - Ortaşark mUş· 

olmaktadır. Mihver kuvvetleri kıyı terek Inglllz tebliği: 

boyunca gitmekte olan yolu kullan- 8 inci ordu 2 'e 3 snnteşrln gece.sile 

1tı11ıı1 1 b ld rilmektcdlr. Bu taarruzu Stallngrad'da temizleme savıışla
'1!t11 l'rtı hava kuvvetleri desteklemiş- rına devam edılmlştır. Bu mUnase· 
!)ı'"' · Çaıpışma!ar çok şiddetli ol· bete mukavemet etmekte bulunan bir 
tı-'<t a.vfJ bazı bazı göğfis göğtlse vuruş. dUşm!!n grupu kuşatılmıştır. Sovyet-

r 01rnuştur. (Hevamı Sa. 3, Sü. 1 de) <-> Ka.stkuyada Alm an tazyiki de"a.m P.diyor. Ha rtta har tkfltı g-öst~rmektedir. maktadırlar. tngillz hava kuvvetleri, (De,amı n. s. sü '1 de) •·•·• 

... , 
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GECE HAYATI -

Ses san'atkanmız Saf iye ve 
moda halini alan revüler 

Ses yıldızımız bir Alabanda şar• 
kısı ve bir Laz havası ile halkın 
musiki zevkini tatmin edebilir mi? 

mantar kendinden geçiren ve göz· 
lerlmlzl bir an için kapadığımız 

zaman başka bır llleme göturen 
so.natkfır, hakikt Türk musıktslnı 

bu şekilde tahayyül eden klmselc· 
rı tatmin edebiliyor mu? Biz tat. 
min edemedtğinı tddıa etmekteyız 

Çünkü bu rcvı.ilerdekl çerçeve ha· 
rlclne çıkamamakta ve mahelut 

• ttrkaç şarkıyı okuyabilmektedir. 

""--"' eslek aşkı arkadaşım Nusret 

l Y D Safa ya yine bir mesele üze· 

rınde gazeteclllğlnl yaptırmış. Re
vUlenn alaturka musikiyi öldürdü. 
ğu ve yahut da öllimc doğru sil· 
rukledığl etrafındaki yazılarımı ele 
alarıık bir roportaj yapmış ve bu 
yo•da ycnı bir çığır açtığını iddia 
codenleri. aleyhteki yazılarla canı 
vananlnrı söyletmiş. 

Benim iddiamda bulunanların 

kıymetli sanatkardan ıstedlklerl, 
bir Alabanda şarkısı, bir Lfız ha. 
fası, şu veya bu değil, her birisi 
ıamanının birer musiki üstadı, dA. 
hlsl olan o Dedelerin eserlerini bı· 
ze dinletmek ve onları yaşatmak· 
tır. 

Alabanda denen şu revü, öyle 
zannediyorum ki beş aya yakın bir 
zamandır oynanıyor. Bu yüz yır. 

miyl mütecaviz gecede yüksek san 
atkAr. bize htıkıki Turk muslkısınl 
kaç defa terennüm ettı, Dedeler· 
den kaç eser okudu? Bu zevki tat. 
mak isteyenlerin zevklerinı tatmin 
edebildi mi? Elbette hayır! .. 

lşte bunun için değil midir ki; 
saz sevenlerin hemen hemen hep. 
sini, bu rcvOlcrln içine girmek Is· 
temeyen, dalma kaçınan ses san· 
atkôrı Müzeyyen Senar karşısında 
görOyoruzı 

Bana kalırsa blr ses sanatkArı
nın yapabileceği yegAne yenlllk 
repertuarına eser llAve etmek ol· 
malıdır. Yoksa bu gibi revülerde 
rolü bir muganniye olmaktan iba
ret olan yüksek sanatkAr Safiye 
ıçın mahdut bir çerçeve dahilinde 
kalarak bir Alabanda şarkısını. bir 
LAz havasını okumak bir yenlllk 
sayılamaz. 

Bu arkadaşlar; son günlerde bir 
moda haline gelen revunün, ala· 
tıırkayı oldürmek şöyle dursun 
Kurtardığını ıddla ediyorlar. 

Berı ve benım gı b1 sazseverler . Revünün alaturka musikiyi ö~ -
ıs ı.: r~vunün alaturka musikiyi sön. durmedlğl, bllt'ıkls kurtardığı tddı· 
aurdUğu tddıasında ısrar etmekte· asında bulunan Muammerin sözle· 
dırler. 

1 

rlne gelince: 
t.:vvelfi şunu söylemek tsterlm Tiyatroyu bırakarak bu hayata 

Şehir 
Haberleri 

Feneryolunda 
feci bir tram

vay kazası 

16 yaşın da bir çocuk 

tramvayın oltındo 

kalarak parçola ne:ı 
U6tı öğl,,.. uu5. ünde 

Feneryolunda mtiessı t bır tramvay 
ka zası olmuş, 16 yaşında bır çocuk 
tramvay tekerleıtlerı altında parça· 
lanarak ölmUştUr. 

KadıköyUnden Bostancıya giden 
223 numaralı vatman Sabrınin ıda· 

resındek ı tramvay Feneryolundan 
sUratle geçmekte olduğu bir sırada 
16 yaşında bir çocuğa çarpmıştır. 

I<adıkby Kazasker sokağı 16 nu· 
marada oturmakta olan ismet Gezıcı 

adındaki bu çocuk, o civardan geçer· 
ken, arkasından gelen bır otomobil· 
den kaçayım derken tramvaya doğ· 
ru lillratle yürümüş ve çok suratıe 

gıden tramvayla otomobil arasında 

bır kaçış çaresı bulamamak yüzün
den bir anda kendiıılnı tramvayın de· 
mır tekerleklen altında bulmuı:tur. 

Kaza çok acı ve yürekler parçalayıcı 
btr surette cereyan etmıştır. Yakayı 
gören halk, çığlıklar koparrmş, gen<; 
delikanlı raylar UstUnde paramparça 
olarak ölmUştUr. 

Hlldlse hakkında derhal Kadıköy 
müddelumumUlğı tara!ında.ıı tahkika
ta başıanLlınt.7tır. 

Mallarm üzerine fiyat 
koymayan dört muhtekir 

yakalandı 
Alınan lııl<a ıedbırlere ra~en es· 

naf ihtlkllr yapmak için türlü hilele· 
re başvurmaktadır. Fiyat tayinine 
muhalefet bir suç teşkil ettiği halde 
muhtelif mağaza.tarın vitrinlerindeki 
yıyecek veya giyecek maddelerın Us· 
tünde tıyatı bildiren levhaların ko
nulmadığı görülmektedir. 

Son zamanlarda bu gibi glzlt bir 
yol tutarak ihtlkAra yeltenen muhte
kirler hakkında çok sıkı bir kontrol 
başlamıştır. 

DUn bu suçtan Beşlkta,ta bakkal 
Kemal Gürer, Karaköyde gömlekçi 
Yusu! Kıroğlu, Çarşı içinde çorapçı 
Omer LCtt!ı ve çorapçı Ojeni Mlllt 

verilmişler· 

VA TAS 

1 Aslkeıri Bahnsocar 1 

Alrillada, ne 
olnyo~? 

nal de Geneve 'den Çeviren : İlııau BORAN 

M alta adasın.ı. yeniden hava 

oombardımanları yapılma. 

sı. Cenubi Afrıka cümhurıyetı 

Başvekllı Mareşal Smuts'un Lon
dra seyahati, Dakara dair yayı. 

lan şayialar Amerikan kıtalarının 
·Liberyaya çıkarılması dolayısıle 

Afrika kıtası yeniden dikkati çek 
mektedır. 

Bu sıyahlar kıtası, bu cihan 
harbınde yenı bir rol mü oynaya· 
cak? MaN!şal Smuts böyle dlişü
nüyor, zira Afrika cephesinin 
ehemmiyetini en çok ileri süren 
odur. Habcşıstan ışgal cdtlmiş 

bulunuyor. Madagaskar ada.'iının 

ışgalı de tamamlanmak üzere; 
boylellktc bu kıtadaki cephe şlm· 
ct ıkl halde l\Iısır çölünde 40 kilo-
metreden fazla değıldır. Acaba 
bunu genışıetmenın bir imkanı 

var mıdır? 
Afrika kıtası müttefıklere bü· 

yük bır fayda göstermektedir. 
Muttefikler burada bir mihver 

Takoradi liman la rını ıslah ettı 

Yine ACrıka batı sahıllnde Ganı 
ble'de Bathurs'a ve Sterra Leone. 
da Frcetawn'a y.erleştl, 1922 den. 
beri mali kontrol altında bulun · 
durduğu L1beryaya iSker çıkar. 
dı. Gol taraftarı olan Frans ız 
Hattıüstüva ACrlkasında Brazza
ville'e ve Belçika Kongosu nda 
Leopoldville'de de gırdı . Buralar· 
da askeri talım ve tert>ıye kamp. 
ları kurdular, hava meydanları 
yaptılar ; ve ACrıkanın batı sah' l• 
ile Nil kaynakları arasında yolla r 
açmak ı çın binlerce ışçı ve istih
kam kıtaları çalıştırıyorlar. Bre· 
zllyada Natal'dan havalanan uçan 
kale adlı uçaklar Atlan tlğı aşa · 

rak Lamy ve Omdurman üzerin. 
den Hartuma gellyorlar Hususi 
yapılmış kamyonlar da aynı yolu 
kullanacaklar Böylece, uzun ve 
tehlıkeye fazla maruz bulunan 

Ümitburnu denız yoluna llAve· 
ten müttefikler Orta A{rikadan 

tacizine uğramadan hazırlanabl. geçen bır kara yoluna da sahıp 
lırler Alman hava kuvvetlerinin olacaklardır Bu yol sayesındc 
hareket sı'asından uzak bulundu- Orta Şarkta bulunan ordularınm 
ğu için hazırlıkları aksamaz. Ma· lhtlyaçlarını temin cdeccklc rd tr. 
reşal Rommel lskenderlyeden Bunun netices i zama r. dan ve gcmı 
100 kilometre mesafeye erışebll- tonajından istıfadedlr. Gem i ka. 
mlştlr. Fakat bu şehrin yakın bir filelerıne pek elverışll olmayan 
tehdit altında bulunduğuna hilk- Akdeniz yolu yerıne de Afrıka 
Medılemez. General Aleksander kara yolu kullanılacaktır. 
ile Montgomery'nln idaresine ve· Birleşik Amerikanın Afrika 
rılen 8 ınci lngıllz ordusu. Ame- kıtasma girmekle şimdiye kadar 
rıkan bomba uçaklarının Mısıra elde ettiğı faydalar ortadad ı r 

gelmesi, lng!liz hava kudrettnl Kurduğu · tktısat komısyonlorı 
çoğaltmıştır. Rommcl, tekrar ller. sayesinde mııdencc zengın bcilge. 
temek için artık daha çok kuvvet lertn hasılatını idare etmekte ve 
toplamak zorundadır , kendisine Cenubi Afrıka cumhurıyet l ıhra· 

takviye kuvvetlerınln gonderildl· catının Bırıcşık Amerikaya gön· 
ğıne şüphe yok: Maltaya ya pılan derılmesını temin etmektedır Bu 
bombardımanlardan maksat da. ıhracat 1939 dan 1941 e kadar 
İtalya lle Libya arasında yapılan 3 misli artmıştır Bırıeşık Ame-
ikmal nakliyatını korumaktan lba· rika, Almanyanın Avrupada yap· 
rettir. Fakat Afrika ordusu. mev tığı gibı , lktısadı ı.onra da harp 
zllerlni sağlamlaştırmak için dur. sonrası vaziyetini hazırlamakta. 
madan tahkimat yapıyor ve kuv· r,iır 

A skcri sahadn. Amerıkanırı 

harekata. gırılimesı ıçın 

bıraz daha zilmali seçecektir. 
Rommel ordusunu geriden vur. 
mak ıçı n motbrlü kollar ın Por t 
Lamy'den kalkıp Koufrn 'ya yu· 
rüdüklerı henüı gcirülmcmekte· 
dır Böyle manevraların kolay 
olduğunu sanmak . çölü hıç bil
memek demektir Şımd ıkı halde 
Amerikalılar Mısı rda Ingiliz or· 
dusunu :nsa nca ve ta yyarcce tak
vıye ed ıyc.rlar. Ortada görillen 
bundan ıbarettir. 

Ortada b•r de Oakar meselesi 
kalıyor, fakat mı.itteflkler Bat. 
hurst ve ı-lonsovıa limanlar ı hava 
kuvvetlerile Atlas Okyanusunu 
kontrol ettikler• glbı sahıle yak· 
ıaşan gemi kafılelerını de htma· 
y-e edebilirler Dakar i.tssüne bir 
taarruz .• den!Leltılarına karşı sa· 
vaşmak zoru altında yapı lsa da • 
doğru sayılamaz. 

iki Alman komlı;eri ıstisna edt. 
lirse, Dakarda hıç blr Alman kıt· 

ası yoktur. Bu Fransız kolonisin i 
enerjik bır zat olan ve bütün aha· 
linın sevgısını kazanmış olan B . 
Boısson ıdare etmekted1r Bu 
zat, şehırden kadınları ve çocuk· 
ları çıkarmıştır Çünkü şehirde 

nüfus fazladır ve bun larır iaşes! 

güçleşm ıştır Fakat bu tedbir . 
Oakara yakın bır taarruz yapıla. 
cağına delalet etmez. Herhalde 
Bırıeşik Amerika. Vlşi hüküme. 
tile sıyasi münasr.betlcrını res. 
men kesme.:llkçe. bu Fran~ız top· 
ragına karşı bır harp hareket'r.· 
de bulunmayacaktır . Bu lhtima! 
şımoıı. . h:;lde yakır. <\eğildir, A · 

merıkalılar. Afrıka k:ta ı::na ayaıt 

bastılar, hatta Cebe•ıtarıka b in. 
!erce denız askeri g :>nderdiler. 
Harbin Afrikaya yayılmas. muh
temel. fakat şimdi ki halde stra. 
tejlk büyük harektıerc g rlşllmc· 
sı b<ıklenemez, 

Amerikalı 
muhabirler 

•• ve sansur 
battı' 

A HUJ>a memleketlerinde 
--' -tfl111 

üzerindeki "8.llsur ,.JPJ~ 
su,, 

alt uı.unca bır yall okudwn· · 111 
zıdan kfıh Amerikalı nıuf11lblrl~rıt· 
k&h <ıan brün açıkgözlüğünU r:öıl . 
ren baı:ı hikayeleri naklediyor11f11 · 

ırrlıı 
In ... llterede bombalanan _yer • .. ıını . 

ıı,lmlertnı bildirmek ya!lak ed ıTltr 
Yanhaneııı Londra baıımının ııır 
kezi Fleet Street'de bulunan 1 ı k'dll' 
Amerikalı muhabir :'IİC\:yor. uııt 
guıete'!tne «-,imdi büromun on ,.,ı 
bir bomba dfü;otliıı diye bir tt.li r;n 

~ekml-,. Bombanın düştO~il ~~c;P 
adı telgrafta zlkredilmedlğl .,ı-ıt 
san.,Ur buna dokunmamı-:. t 1111~ 
~evyorktaki gazete, muJtab1;1~ı 
nerE"CIP oturduğunu bildığı için ti• 
Strcet'e bomba diiştil~i.lnll ıtAn 
:niş. 

~tııl 
New· York Times'tn ını:ııtert f• 

ttıgrıı 
muhabırl bir ı;un ı;ıızete:;lne bil 
ta trl halinde lktı adi haberler ,oı 
dlrmı.,. Gazete. bu habt.rıerln ııır 
kcllnıelerını .,ıralamak .,uretlle ırıı 
lnglllz harp gemisinin ha .. ara u 
dtğını oğrenmi, ve yazmı,. 

ıııı· 
hı>anya dahili harbinde cll~·rt' ' 

rlyct tıükCtmetı Bar.,elon'dJln •İft'' 
dığı zant&n sansUr bu haberin .,ıı 
amı şiddetle menetmı.,. oene ı,o~ ' 
Amerikalı muhabir o oııırad• foJI 
drava 1000 kellmellk bir telt ~•· 

. d ,,~~ 
:nti11aade-.I almı,. Telefon a • Jı' ' 
!lak \e uyur gibi bir M le öyle ., . nı•~ 
vadan udan blı hikaye anl•t 114' 
ba.,ıamı~ ki bu yeknasaklıktan ııtt~ 
nan "an Ur memuru dlnlel11e el 

vazgeçmı,. Fakat 'ltklz. ytııllıt.,, 
tı•' kelimeden sonra Amerikalı ııl· 

d~ı uada !lokuşturmu'i ve ıeıı" dlf 

kiı.ye.'!lne devam etmı,. Tabii Lon rl' 
gazeteler! bunu büyUk başıı.ııı
yazmı~lar. 

ecıtııı 
Time adındaki Amerika. nı 11 

kı . a laturka musiki; bir tıyatro mu. atılan Muammerin, revünün ala. 
ıikl~ı de~lldlr. Alaturka musiki; turka musikiyi öldUrmedlğıni, blH\· 
ııe.ssızllk ıçınde dtnJentrken, d tnlc- kıs kurtardığını söylemesi tabii 
ycıılerı başka btr tıleme götüren görülmelidir. Fakat şu var ki, se. 
buyUk bır kuvvettır. lşte ben bu vtmlı sanatkt'ır burada alaturka 
musıktnııı. bu büyük kuvvetın musikiyi duyuşn değil, görüşe gö. 
Jiunıc doğru suruklendlğını. sön· re mukayese ve tahlil hatasına dü· 
durüldilğünU iddia etmekteyim. şüyor. Evvelll Muammer şunu bil· 

korunma mahkemesine 
dlr. 

Pamu~ çekirdeği istihlaki 
artıyor 

ve tle yerleşiyor Kafklisyadan l
Ortaşarka bir ileri hareket yapı. f 
ıacağı güne kadar mevzilerini 

muhafaza etmek isted i ği aşlkAr

dır. Doğuda geniş bölgeleri işgal 

İşittiklerim 

a"ının Berllndeki muhabiri de~ • 
bıi Amerika harbe ıtrmeden ô ,~ 
aynı telefon hlle..oıılne b~vuruyot ~ 
pPk uzun muha\·erelerinln •)1al

1

11
, 

kısacık haberler soku,ıuruyorr" "' 
!\lemleketlne döneceği ı.aro•" ti' 
man meslekta,ları tarafından "ıııt 
fi ne \·erUen bir z.i) afette 1ı.end1\ı· 
bir plak dlnletllml~. Bu plAk~ ,.el' 
man aan.alirüne yutturdum d 11 r 
tığı bütün mahrem haberlerin ~JI' 

• alındığmı ve kendisine dlnJetJI 
nl görünce ağzı açık kalma,. 

KÖR Jt,ı\OI 
litr akşam r eflklmizde okudu· melidir ki; ruhun gıdası olarak 

gum bu yazıda yı.iksck sanatkdr kabul edilen musiki, zevki gozle 
uayaıı safiye. bcnım düşünceleri· değil, kulııkla tatmin eder ve öy-
me karşı şu sozlerı söylüyor: lece ruha gıda olur. 

• • - ı:sır ıııuıatklir dalma yenilik Ya zımı bttlrlrken bir noktaya 
yapmalıdır. Artık ayn1 şekilde hal daha ışaret etmek isterim. 
kın karşısına çıkmak beni de usan · Muammer arkadaşımız Nusret 
dırdı. Bunun ıçın revüye dönüyo. S afaya söylediği sözler arasında, 
rum ve sanntımda bir yenllık yap. beni bir spor muharriri düşünmek· 
tığım kanaatindeyim. • te • vclevkl öyle olsun • spor mu· 

GörUlüyor ki, blzım her znman harrlrlerlnln sanat bahislerıne ka· 
kendısını bir solist olarak takdır rışmasını tenkit etmektedir. Mu
cttığımı..: kıymetli sanatkar bu re· ammere şunu sormak tsterlm : 
vı.Herıe kend tslnın de bir yenilik •- Spor muharriri olmak bu 
y<ıptığını zannetmektedir. Şimdi gıbı sanat hareketlerinden. bır h is 
bu ı;öı.lcr karşısında bızım kıymet· met;elesı olan musikiden anlama· 
il sanııtkflrdan soracnğımız şudur : mağı ıcap ettirir mi? 

- Acaba bızlm bir muganniye Ben bu sualı ayni zamanda his· 
otarıık tanıdığımız ve kendisini bu !erine btr tecavüz olarak t elakki 
sahada takdır ettiğimiz Bayan Sa- ett!ğım spor muharrirler! namına 

fıyc, bu rcvulerde bir muganniye· da soruyorum. Bilmem ki, buna 
tık çerçevesı haricine çıkabnlyor ne cevap vere bilir? 
mu? Bu yenlUk nedir? Son söz olnrak şunu da söyliye. 
Keııdıne ht'ıs gUzel sesi, musiki ylm ki; ben şahsan çok sevdiğim 

Janatına oıan vukuflle bizi çok za. Muammeri, S afiye gıbı memleket. 
t e hakikaten sevilmış \'e bu sevgi· 
yl yüksek sanat kablllyetlle haket. 
mış bır sollstlmlzln şöhretine sığı· 

narak, yok muhteklrmış. lstlflıy. 

nının buna müsaade edece~ını 
rum. 

Nebati yağ ıstlhsalatına hız veril· 
dlğı anıa.şııma)\tad ı r. Neba ti yag ıs· 

tih.Saı eden tabrikaların son günlerde 
dökme 20 kuruştan 400 ton pamuk 
çekırdeğl satın aldıkları bıldirılmek· 

tedrr. Pamuk c;ekırdeğlnden pamuk 
yağı çıkartılmaktadır. 

mış, ağır ışçı karnen var mı gibi 
esprilerle bir yenilik yaptığını sa. 
nan bir sanatkAr olarak değll, Şe
hir tıyatrosunun mütevazı çatısı 

altında bir sanat kabiliyeti göste· 
ren bir sanatkfır görmek ıstcycn. 
lerdenım. 

B tr tiyatro münekkldı olması, 

kardeşı de bir sanat müc:;scsesinin 
müdüru bulunması dolayısile her 
hareketi bu zaviyeden görmesi pek 
tabii olan arkadaşımız Nusret Sa· 
fa da, bu röportajı yapmakla hem 
gazeteciliğim yapmış ve hem de 
tıyatronun ıçkllt gazinolara kadar 
girmesini müdafaa etmek fırsa· 
tını elde etmiş olmakla bir taşla 
iki kuş vurmuş oluyor. 

GECE GEZES 

sanıyo· 

8Jyük kôr Tabiil MOsaadey-e ne tuzum var 
Bu clnayctı meydana çıkarmak içın her 
turlü araştırma yapmak hakkınızdır 
Hessen! 

Polis hnfıyesı bir an düşündü. Sonra 
yine prensesle kızına hitaben: 

eden Almanya belki Afrlkaya lk· 
tısadt bakımdan az önem 

mektedir, Fakat stratejı 

ver· 
bakı. B Jlf'tçl, sahanlıA'a geUnce see- iki genç, kltaPÇtnın C'amekllnmda-

lendi: ki e"erlere bakıyorlardı. Blrl Gaaso· 
mından Akdeniz büyük önemini n'un bir kitabını göstererek eaertn 

- Baylar, bilet alalım; bilet ala· 
muhafaza ediyor . Bu sebeple Al- adını okudu: 

lım baylar. 
manya Şimali Afrika sahlllerınde Kalabalıkta iyice !nkışmı' blrt ce- Bak, «Para Kazanmanın J:olla· 

rı!• cereyan P.den askeri hadiselerden vap ,·erd!: 
uzak kalamaz. - Kolumu kaybettim. bulamıyo· Acaba para kazanmanın yolu 

M üttefikler. halA hazırlıkla. 

rının başında bulunuyor-

lar. fakat bu hazırlıklar büyilk
tilr. Birleşik Amcrıka ACrıkanın 

batı sahlllne ve ortasına yerleş· 

mektedlr. Stratejik plAnları ık. 

tısadi hedeflerle birleşiyor. Altın 

sahtli uzerinde bulunan Acera ve 

Bir çocuğun ölümü 
şüpheli görüldü 

Balatta Seyldağa sokağında oturan 
Orhan'ın oğlu OcAl birdenbıre hasta· 
lanmış, tedavi edilmek Uzere hasta
haneye götUrtllUrken ölmll.şttir. 

Bu ölUmU şUphell gören adliye dok
toru Kli.mii Unsalan cesedın Morga 
kald_!!:ı.Jmasına karar vermiştir. 

rum. Bulur!lam reblme 'okar, para neyml'f'! 
çıkarırım. Arkadaşı ce\·ap \'erdi: 

BUetçt se .. ını çıkarmadı. Ba-:ka yol· - Böyle bir kitap ya'lıll enelA kJ-
cuların biletlerini kestikten <ıonra ko- tapçıya, ııoora da tıalka okutabilmek! 
lunu kayheden ıt.dama 'lordu: 

- Kolunuıu buldunuz mu bayım'! 
- Buldum. Buldum ama, ,ımdi de 

cebimı bulamıyorum. 

Biletçi: 
- Bulun<'a habt'r \eriniz, bllt'tlnl· 

zl ke'<eylm, )·alnı7, bu Karaköyl4' Te
peba')ı ara'll netamclidlr, rebı kaybet
meğe gelmez. Sonra, C'ebi bulur!unuz 
da içinde para ctiT.danını bulamazııı
nrz ! 

ş;,uye yakın araba tenhala,ınca 

biletçiye ~ordum. !\feğer yankealcller 
tramvaylarda umumiyetle Karaköy • 
Tepebaı:;ı arasında çalı,ıyorlarmı,. 

Haberlnız olsun! 

* Emlnônündt Balıkhaneye yakın bir 
i!lkeleye balık yüklü kayıklar yanaş· 
mıştı. Kayıktakllcrden biri bağırı· 

yordu: 

- Böyle torik yüı: yirmiye! Boyle 
torik yüz yirmiye! Ne. ete benzer ne 
sebzeye: Yağı ·~·inde saklı bu müba-
reğln ! 

- Desene, torikler de 
oldu, yağ ~kltyortar. 

VUrJ;'WICU 

- Yanılıyorsun efendi, toriğin na· 
mu~m l·ar. Yağı içinde 5aklıyor ama 
mUı,terklen esırgemJyor ! 

Tatlıaert 

marasına döndüler. Prensesle Aniya, bü · 
yük bir merakla gözlerinin içine bakı · 

yorlardı Polis hafıyesi söze başladı: 
- Maalesef elmaslar çalınmış. Fakat' 

ışın sarıp tarafı kasanın kendi anahtarile 
ııçılmış olmasıdır. Anahtarı yerde bul· 
dum. 

Prenses titreyerek: 

le alamon yarını ,anttlr Sirke
~ elde tramvay bekltyordu, fa

l<at blnmlye lnıklin yok. Gelenlerin 
hep 1 dolu. Bunun lizerlne Enılnonli· 
ne kadar yllrümlyc kllrar 'erdi. Orn· 
d11 dıı binemedi. Haydi Karaköye, 
Kara köy den Bankalara, oradan şı,. 

haneye, Tepebaşı, Galatusaray der
ken l'armakknpıy n \ardı 'c e\inln 
~oluna saptı. 

- ıtırlnlzln benimle beraber gelmesi 
ıtızım Kasayı şahit huzurunda açmalı. 
yıı:n . Sizleri yınc kamaraya kadar göt{i. 
receğlmc çok teessüf ediyorum. o feci 
manzarayı tekrar s izlere göstermek ıs· 
temezdim. Fakat çaresiz' Elmasların lıı
mam olup olmadığını anlayabilecek an. 
cak sizsiniz. Hem kasanın yerlnı de bll· 
mlyorum. Bunu da bana göstermeniz lft. 
zım . 

FIRTINA 
Çeviren: Ren:an A. E. l'alman ·---1~ 

- Elmaslar yok mu? Hepsini mi çal. 
mışlar? dedi. Ve yerınden kalkmak Is. 
tcdi. Fakat kızı buna mani oldu. 

Prenses Manlerska bu defa hiddetle: 
- Bu ne biçim vapur! Doğrusu böyle 

bir yerde hem cınayet, hem de hırsızlık 
olablkceğine ihtimal vermezdim. Ben va. 
purunuzu emniyetli bir yer sanıyordum, 
kaptanı 

t:\den içeriye girer girmez Sala· 
moıı bUy ük bir e' inçle karı .. ıııa ko· 

aruk: 1 
- Rcbcka, dedı. Mujdc bugiln 5 

kuruş ıauanılıın . • t:,et çunku ·aıa

mon a la l. c:l nıe\ ki traın\·aya bin· 
ıııeull • 

- ?\ı·Mıl'f 1 
- llıı ~uraıla, ha burada lıirıeblll· 

rlnı dlJC t nrnn B.} la rı ko\ nhy a kıwa-
lıy a C\C geldlrıı. 1 

- Aııtnl h:ılbukl daha çok k r ı 
f•dcblllrd.n. 

- ! .... 
- t:\ct tmmuıyın ark~ındıın ko

şacak yerde otomobllin :lt<ka ınılısn 
ko !!a)dln k!'ırın bir bu(uk lirayı ge., 
çe.rdl. 

SERÇE 

Esten söze karıştı : 
1 

- Kendilerinin 'kamaraya kadar git. 
mcsine lilzum yok. Elmasları buraya ge· 
tirlrlz. Kasanın hangi duvarda gizli ol. 
duğunu ben biliyorum. 

- Ya! Siz d e mı blllyorsunuz? 
Bu sözleri polis hafiyesi söylemişti. 

İçine doğan şiiphelerı sesinden belli Ct
memeğe çalıştı. Ve tabii bir tavırla : 

- PekfılA Mösyö Lund. dedi. Haydi 
beraber gidelim. 

- Hay hay buyurunuz. 
Kamaraya indiler. Basll'in cesedi yer· 

de yatıyordu . Kanlar içindeydi. Gö;derl 
de cam gibi olmuş. s::ıblt bır noktaya bı! 

~--• \'a.r.ao: n·eıner E. Hıntz - ·~-
kıycrdu . Bu feci manzara karşısında Es
ten Urktü Ve sınlrlendt. Hesscn dikkatle 
oııa bakıyor, hcrhaiinl inceden inceye 
tetkik ediyordu. 

- Kasa ne tarnfta? 
Esten eğilerek duvarların blrlndekı in. 

cecik bir çatlağı gösterdi. Kilit o şekilde 
gizlenmişti ki. ilk bakışta duvarın oy· 
ınalarının arasında göze çarpmıyordu. 
Pol is hafiyesi biraz tetkikten sonra : 

- Bu kilidi kırmak güç olacak. Bu iş· 
ten anlayan mahir bir işçlyı çağırmak 

llızım Yoksa duvar har~p olacak. 
Dedi ve elile duvardaki kllidi yokla. 

mnğa devam etti. Fakat bir an sonra· 
- Buna lüzum kalmadı, galiba! dedi. 

Şu yerde dura n kasanın anahtarı değil 

mi? ElbettP. öyle ' 
Bu sözler! söylerkczı yere eğildi ve a . 

ııahtıtrı aldı. Kilide sokar .sokmaz kasa 
cıçıldı . Esten kasanın ıçınc baktı ve: 

- Bomboş. diye haykırdı. 

Hcssen omuzlarını silkerek: 
- Bundan şüphem yoktu. Tabii boş! 

Cınnyctin sebebi de meydanda ... Hırsız· 
lık! Prescse habt>r verelim. Elmasları ça. 
Jınmış . Acaba bundan dolayı çok mu mü. 
teessir ohıcaktır Ne dersiniz? 

Esten kaşlarını çatarak: 
- Korkarım ki, evet, dedi. Bu mü· 

cevherler ellerinde kalan son servetler i 
idi. Bunları satarak Amerikada geçinme· 
yl ümit cdiyorlnrdı. Şimd i ne yapacak. 
lıır? 

- Belki de bu elmasları bulmak müm 
kün olur. · 

Polls haflycslniıı bu sözlcrlr.c Esten hiç 
cevap vermedi. Beraberce kaptanın ka 

Kaptan Slcmsen çok sinirlenmişti, 

- Affedersiniz Prenses. Fakat bu söz· 
!erinizc çok teessüf ediyorum. Ben vAkıa 
vapurun kaptanıyım . Fakat her bir yol· 
cunun hareketinden mesul tutulamam .. . 
Burası vapurdur. Bilet alan buraya biner, 
.stedlgi y{?re sehayat eder. Bu feci clna· 
:•ete ve hırsızlığa sebep. sizin düşünce. 
slzill!inl1.dfr. ~eden kıymetli mücevher. 
lerınlzi vapurun kasasına emaııet etme. 
d iniz? Yolcuların bı: şekilde hareket et· 
mcsi için her duvt>.rda nizamnameler a · 
sılı Bunları okumadınız mı? Allanta 'nın 

büyük bir demir kasası vardır. Oraya 
konan para ve mücevherlPrl hlc bir hır· 

(Devamı vllr) 

~~~~~~~---~ 
iki kumaş 
muhtekiri 
yakalandı 

Avru-~adon getirdikleri 

kumaşları depoların' 
gizlemişler , 

5ııı 
Dün Millt korunma mahkefl'IC~ 

mühim bır ihtlkA.r vakası ıhbar cıır 

mıştır. Fıncancılarda kumaış tUC ~·· 
lığı yapan ıtaıyan tebaası Jozcf :rJol' 
hum ile lspanya tebaasından ıcıl 

Nahum Avrupadan ldhal ettiklerlı.rıtıl 
mıı~ları bır çok tUccarıara SP. 11,rı gıbl fatura tanzım ederek bu rrı 11 

bodrumlarına saklamışlardır. 1 cıııı 
Mal almak için yapı lan mura ~ 

ıere meydanda gorünen maııar111 ,. 

tılmış olduğu cevabını vermcl<tcd~ 
ler. Bu vaziyet şUpheli gorUterclt us8 
bıtaya haber verilmiş, mallar JJI ,.ııı· 
dere edilmiş ve ihtikar yaptığı 6 ı;t 
lan tUccarlnr Milli korunma mı.ıJl 
mesine sevkedılmişlerdir. 

Kuru üzümün : hracat 
rüsumu yüz e 5 e 

indirildi 
tıl' 

Itaıyaya ıoo ton kuru uzum sııııı ( 
mıştır. 9 numara çekirdeksiz ıır. ~tı 
malı olan bu üzümlerin satış fi) r 

ı ıı 
78 kuruştur. Ingllizlcrle de yen ıct' 
UzUm nıübayaası etrafında mU~1411· 
reler cereyan etmekte olduğu ıırıl 

• I< 
rllmektedlr. Ticaret Veklıletı. d'" 
Uzum ihı·aç rüsumunu yüWe 10 
:S e ind irmiştir. 

r- T .A ~< V ! f\~ _., 
5 İKlNClTE~RiN 1912 

PERŞEMBE 
8
, 

AY 11 - GUN 309 - nııır JzS 
RU.l\11 1358 - Birincıte~riıı ,,5 
HİCRİ 1361 - ŞEVVAL " 
\ ' . ıı' . ZF' 

ı .:ı4 GÜNEŞ 7.36 
ÖGLE 12.58 

6,56 

lKP~Dt I J43 
g,4Z 

AKŞAl\l 18,01 ız.oo 
YATSI 19.35 

ı,SS 

İ:\lSAK 5,56 ıı.65 
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~SAı7 BOIPAN 1 

F • ti t b•t <~ 1 laelcle) //// 1 için Kornllofun yazdığı beyanatın noktayı taSTlh etsin ve 15 dakika 
ıya arı es 1 ve gırmiş ve bundan evvelki duruş- okunmasını istiyorum. bittifl için de daha soyliyeceii var. 

ma.larda da seçtiği yere oturmu~- - Şimdi biz beyanat fllA.n dlnl!· sa çabuk bitirsin. 

k b ı 
tur. Belh kı Ankaranın havası Pav yemeyiz. Mademki, reddi hakim Pavlefa reisin ihtarı 

mura a e 1• ş erı· !ofun styatiğine lyi gelmiş. talebinde bulunmuştur. Rcd se- Reis bu sırada ayak ayak üstunc 
Kornilaf biraz şişmanlamış. Sü· beplcrlnl kendtsl söylesin. atmış olan Pavloia, doğru oturma-

~U ve Mısır cephelerin· ieyman yeni bir elbise giymiş bu- - Pekfıla söyliyeylm. sı ihtarında bulunduktan sonra 

~rp vaziyeti M h 1 b 1 1 'unuyor Abdurrahman ise biraz 1 · Mahkeme tahkikatı gayrıka. KornıloC sözlerine devam etti: 
üsfa Sİ Öge er belediyeleri, rılosof bir tavırla kaderine razı nunl yapılmıştır. Muhakeme usul· _ Ömcrin parçalanan adam ol· 

ılmuş görünüyor. lerı kanununun muhtelif maddele. 
li t hml ttl,.. 1 lıH f f ( ı Temyizin bozma kararında maz· rı ihlal edllml,.tir. Şahitler dinlen- madığı faraziyesi ileri sürüldüğü 

n a n e ,,ım l l'eç C, to fan sa ış ı• af v k A t " halde. babası hoca olan bu adamın 
Almanlar 'talln,.radda yeni- p y ar 1n1 e a e e I tunların Temyizdeki duruşma su· meden deliller tetkik edilmiş, bu .. . I d h kk d .. 

4 "' . •. . sunnetsız bu un uğu a ın a mu 
tn taarruııı ba. .. lamıslıırdır. ı\Jman- • ' k 

1 
1undc vekıl gondermedıklerl için deliller gazetelerde yazılmış ve şa· 

1 
da "k dil 

r • • lstanbu , An ara, zmı·r beledı·- ' cmylz tetkıkatı yapıldığı yazılı. hı tlcr de bu }'·azılanlara göre mah- tehas51s raporkarrn ldzı ret en 1ı:In hlr tek çıkar yol ~·ardır: Ya 
1 

noktalara mah eme a ırış e me-
h~lingradı Uratlc zaııtetmek veya vor ve ondan sonra da bozma se- ı kcmede ~hadette bulunmuş ar., Ö . 11 
"il h bepleri zıkrediliyordu dır. Halbuki şahitleri evvelce din- mlştlr. Akrabası1nınd k~erıhn damtlc •

1 ..,_
11 dir<ıc~I gerlsJne çekilmek. Al- y~lerı"ne er hafta bı"Jd"receklcr 1 . . . ıyat olmadığı yo una ı şe a cer ""lllllr binnclsınl tercih edl ... orlar. - f Pavlofa soruluyor !emek lazım gelırdı. 

1 1 
t Mah 

" Lavıha okunduktan sonra reis 2 : Mahkeme daha duru~ma nın nazarı lt bara a. ınmamış ır. l ~ 
'1ı lluna mukabil Ru!llar da yeni taar- Ankara, 4 (Vatan) - FiyaUarın tesbit ve mllrakabesl işleri hak- Sabri Yoldaş tercüman vasılasilc başında kanunsuz hareket etmiş. keme bir noktaı nazar: s:p tn?rt~ 
t,:u karı;ıılamak için \'olgadan kol·- kında bir müddet evvel Ticaret VekAletince bütün vilAyet ve belediye- maznunlara şunları söyletti: lir. Süleyman burada olduğu hal- dalma o noktada hare e e mış ~· 
~il ;e~·lrmcğc muvaffak olmur:tardrr. lerc bir tamim gönderilmiş, bu tamimde belediyelerin fiyatları ne şekil· - Pavlof türkçe b!lmediğini. de onu dinlememiş, hazırlık tahkı- Binaenaleyh nakız davasına re s 
t~ tJrPtıP, Statıngradın sokaklarında de nezaret ve murakabe altında bulunduracakları bildirilmişti. Ticaret Kornilof da az türkçc bildiği halde katı sırasında verdiği ifadeyi okut. Sabri Yoldaş, aza Emin Böke. aza 
~ P.\lf!rtnde gene mllthl' çarpı-:ma- Vekdleti belediyelerin &fağıdakl ~ekllde fiyat ttı$bit etmelerini yeni bir bu dili layıklie anlamadığını SÖY- makla iktifa etmiştir. Reşat Bayramoğlundan mürekkep 
t t ulaeak ,.e belki bu •~fer Stalin· tamimle istemiştir. !emektedir. Temyiz iliımlarrnın Reis Sabri Yoldaş, burada Pav. heyeti hAklmcnln bakmaması icap 
ttad ~a tamamlle Almanların eline MUstahsil bölgelerdeki belediyeler malümat üzerine mahalll tiyat teşek- birer sureti kendilerine tebliğ edil. !ofun sözünü kesti: eder. Ayrıca bu Türklerle nasıl ta-
tl;e..:Pk 'e.)·a u1.un mildılet Rusların mahallt toptan satış fiyatlarını mun. küllerini murakabe edeceklerdir. MUs- miştir. Bu ilamın mahiyetini anla· - Bunlar red sebepleri değil , nıştığımızın lsbat edilmemiş ve ha-

ilde katar.aktır. klkat kabaca tahrif edilml~tir. tazaman takip edecekler ve her haf- tehlik bölgelerdeki belediyeler kendi- mışlar mıdır? Yoksa kendilerine dedi. Bir nevi itirazdır. Bu itiraz· 
l!talıngrada Alman taarruzu başla- tanın perşembe günUne alt mahalli terine menşe fiyatları ve toplu mal anlatılmasını isterler mi? tar yazdıkları müdafaanamelerin. Reis tercüman vasıtasile sordur-

hııca, Maresat Timoçf'nko şehrin ,i· toptan satış fiyatlarını Ticaret Ve- sevkiyatı hakkında muntazaman ma. Pavlof ve Kornilof şu cevabı de de vardı. Tcm,_·ız mahkemesi du: 
llıır \e <'enu

0

bundıtkl kun·etıerle yan kdletine, Ankara, Istanbul ve Izmlr lümat vermlyen istihsal bölgelerin- verdiler: bunları reddetmişti r. Kend isinlıı - Kaba tabiri bizde !~na mana. 
~rtoıtarıH ı:irl'?mektc herhalde geç belediyelerine telgrafla bildirecekler- den bu hususun teminini Lstiyecekler. - İlamı aldık. Herşeye vakıfız. işi olmayabilir. Bizim islmiz var. ya gelir. KornlloC bu kelimeyi söy. 
,,1 dir. Belediyeler bu, haftalık fiyat bil- I Eğer kendilerine malOmat verilmezse Herhangi bir izaha muhtaç değiliz. Böyle boş şeylerle vaktimizi alma- !emekle neyi kasdetmek i.stlyor? 

l'llıyaeaktır. dtrme işlerine devamla beraber aynı keyfiyetten Ticaret VekdleUni haber- Bunun üzerine rel.s. Müddelumu s ın. Yalnız red sebeplerini söyk-
'llafkaıı,·ada, Almanların Alaglr- zamanda herhangi mUstehllk bir mer- dar edeceklerdir. Ticaret Vekti.lctl bu miye 'lordu: sin. Bir tercüme batası 
~ Sok~m 1 tlkametlnde ilerlemek keze yapılacak olan toplu mal sevki· yeni tamimine hangi ''ilfı.yetlerde han- - Temyizin bozma kararına Pavld( şöyle mukabele etti: Tercüman bunu Kornilofa sor· 
ıı'n dag bofaunı 7.orlıyacaklarına lh· yatına dair malOmatı da miktar, ti· gi belediyelerin ne gibi maddeler Uze· uyulsun mu? _ Hakimler beyanatımı dinle. du. o: 
~a.ı verlyorlal'. ırakat bl7ce yanı yat, satıcı Ve alıcı olarak o mahallin rinde çalışarak fiyatları tesbıt ede- Cemil Altay· «Uyulsurıı,, diye mek mccburiyetindedirln. SClyll. 

tf larınıJa bulunan Vlfııll KaCka!I ~e_h· belediyesine a:,Tıca bildirecekler ve ceklerinl gösteren bir cetvel 6klemlş- ""\•ap verdi. ğ ı d n d 
•I " " yccc im söz er arasır a re sc· 

,, tehdit etmf'lerl ve dolayısıle mUstehllk bölgelerdeki belediyeler bu tir. Su"'leymana soruluyor d b·ı· ı ur beplerini istihraç c e ı ır er. 0
lny ııetrol ııahasmı <'enuptan ııar- A)•nl sual maznun St'lleymana b' ltı•ı Mahkeme heyeti kısa ır müza. 
arı daha muhtemelıllr. A soruldu. Süleyman: .uyulsun• de· kereden sonra şu kararı tefhim et. 

!it .\lnıan genelkurmay ba,kanının m e rı· k ada n te •sız 1 e mekle beraber: 
tı-,tığı ,.e Alman orduo;unun doğu l - Bir şey rica edeceğim, dedi. ti: ~Pavlof usulün 21 ve 23 üncti 

~Phesınde kışın da hareklita ıltwam <Başı ı incide) xx l solosumuz da kendi e\·lnıle Türk ,.a- Reis «3 cele etme,. diye cevap maddelerinde yazılı red sebepleri· 
M- k dan vük k b' ··h 11 d ti verdikten sonra Süle'-·manın sözle. Ak f ld ır. n beyan ttlğln 
~~eğı söyleniyor. Zaten Ruslar ış .r e ır şo ret \l'I itibar kur. tanda,ıarı e o" arımız için bir ka- "' ne v .. ı o u5 u u e -

mu ... tu l\f ı · 1 t rlni daktiloya yazdırdı ve sordu· d b b 1 ı s " leme in ka tbj aç&<'aklar, ve bllhııssa Kafkas- . r. ' ebe a 1086 t'n~lnde ba"- bul re.,m yaım11' ır. en u ı;e ep er oy s e -
>"lda ve ~talln"'rad bo··ı .. estle Don cep- ka bazı mlllctler muahedelere da~- Amerikanın bütün ,ehlrlf'rindekl - Ne istiyorsun? rar verildi." 

"' ,. .. nan taahhüt! ı ı - Türkçem zayıf. Yugoslavca T k k disı·ne anlatıl e ~ ı-r n apaçık bozarken Türkler de bayramı kutlamı"llardır. e rar en . an v tsınde muharebeler \ereceklerdir. Türkiye no,.azlara alt muah('delerln · b ilen bir mütercim istiyorum. söz verilen Pavlof: ~ ,.. Bu mera .. ımln en güıellerlnılen biri 
ıı.. ı ır t'f'phesinl'I gelince, tnglll:r or· tadili l~·ln afükalı devletleri :U:ontrö- Baıtlmor kolejinde olmu,. F.<ıkl Ame- Ayni sual Pavlofa soruldu. Bu - Ben, dedi. Dinlenmemi lstl-
• ..,u fcı ,.e d k f muhakemenin bütün celselerinde · ı · bltt'kt 1• Cf'nupta da taarruza geçm . c on erans hallndrı toplamağa da- rlkan tkaret ata,eo;ı Glaspi'nln kızı, yorum. Soz erım · en sonra 
~tleıne~·p ba,ıamıştır. Mlh,·er kay- ,·et etmiştir. Türkl~e <'Ümhurlyetı Tllrk bayrakları ile u .. ıenml" bir sa- ltirazcıbaşı olarak tanılan PavloC. bunların hangisinin red sebebi ol-

kları, c·ephen1n şimal Iasmında., harlfi işlerinin devamlı ,.e muttarit !onda bir eğlen<'e tertip rder~k Turk yine duruşma havasında bir kasır. duğunu mahkeme tetkik etsin. Ha. 
'tıııtıarf'benin çok ıılddetl~ndlğlnl ve bir şekilde ılürü~tlük \'e iktidarla lda.I tatlıları ikram etmı~tır. Bıı toplantı g<ı koparttı: kimler beni dinlemek mecburiye· 
~~lan kuvvc>tli gediğin an<'ıık aman· re edlldlğlndc>n dolaJ 1 Türklyenln A· I için ;\fl<ı Gla!!pl llkön<'e bir imtihan - Bu hususla mütalaam vardır. tin dedirler. 

'· •a ti ı d k patıldıtı m Jk d ıt ı Yalrıı mahkemenin vaktini alma· 1 l\ı \·aşlar ne <'l'!I n e a .. . • Pr .. a a yara ığı mü"'lalt lntlbaJarı yapmı,, kendi bildiği on yıl marşını Re s: 
la lıııcıırmı,ırrdlr. Bekl<'nen buyılk hugun ifade etmekle hahtiyarltk du· kemanla çalarak arkada.,ıarına öğ- mak için bcniın mütalaam yerine - Kendisini dinlemek mecburi. 
ı.... ~!( nıuharebcı.l başlamıştır. Jnglll7. I ~'Uyorum.» retmiş 'e mar,ın glifte!>lnl oh.un trk· Kornilc;!un türkçe yazmış olduğu yetinde değiliz, dedi. Yalnız söyll-
.""' k ti ı ı ııı taarrn:r.unu beyanatın okunmasını rica edlyo- ki 1 k d ·· ? lılj UV\·e er• ng z · Bu metnin harl<'lndekl sii:r.lere ge- rar edebilenler toplanhnın da,etıM ycce er ne a ar surer . 
t l'IUc ölçilde clesteklemektedlr. Bu lince, nııı.ır , lılr gazetttl heyf'tl bu ~ayılmı-:ıardır. rum. - 15 dakika sürer. 
t•ıta ı ııı ı ı d a ile •imal I · Pavlof nutuk mu lrad etmek 1 • b k ı ~ ng 1 er n onanm " şekilde Aınerikııya ziyarete gelmekle Amerika.da )aııtı~ımı7. tur h!ttl, - Peki söy esın a a ım. 
ttrılllerıne yeni bir ihraç hareketine bw nc\1 gnyrlresmi sefaret 'azlfe~ı • .Sew-York'a ılöndilk. Burada bir haf- 1 Iı;t:yor Pavlof saatine bakarak: 

~nıesı de muhtemeldir. 1 gördüğlınü \e tı<h·le bir tema!lın iki 1 ta kadar kaıaeağız. Sonra ndet "O· ~u sözlere reis şöyle mukabele - Yalnız, dedi. Benim söyliye· 
.\ ı · " ettı· t~ nıaşılı)·or. ki General Montı;ome- , memleket arasındaki anıaı:ma ve sa- lunu tutacağız. · ceğlm 15 dakika sürer. Bu müd-

- Belki bir tercüme hatasıdır, 

dedi . Bundan kasdlm kanunların 
ihlal edildlglni söylemektir. Ayrıca 
pasaı.x.rl meselesinde de tahrif 
vardır. Ben kaçak olarak Türkiye. 
den hareket etmedim. Bu pasaport 
ıki sene evvel Hariciye Vekfıletin
den alınmıştır. Bu mesele ile de 
heyeti hfıklme meşgul olmamıştır. 

Kornilofun sözleri bitmişti. Reis, 
Abdurrnhman ve Süleymana rcd· 
dl hakim talebinde bulunup bul.ın
mıvacaklarını sordu. Abdurrahma. 
r.1~ böyle bir talebi yoktu. Süley· 
man ise reddi hakim talebine işti
rak etti. Sebep olarak da şunu söy· 
ledi: 

- Abdtirrahman ve Omer bakkın
da memleketlerinde tahkikat yaptı

rıldığı halde benim hakkımda tahki
kat yaptırılmadı. 

Heyeti hakime ınti7.akere oda•una 

çekiliyor 

Bunun üzerine müzakere odasına 

çekilen heyeti Mkime on dakika 

sonra tekrar yerlerini işgal etmişler 

ve reis Sabri Yoldaş şunları söyle-• ı h ta k'- ı Nutuk irad etmenin s: rası t .. · 1 h ı ti ,1 "fl' lı lhtl)atlarını ve n ... nnı 1 m mlyetı arttırmak bakımından fay- Yalçın, Eııınc>r, Da\.er, det en tercume ış ar ç r . 
~tllldı nıulıoreheye okmuş ve taarruz d:ı.Jı olduğunu AmerJkanın temmu7. Sertel, Yalman var. Şlmdf şu roktaya cevap ver· Reis buna da milsaadc ettikten mlştir: 
li llhl!!!lnl renuba doğru genişletmiş- bayramına mü a,.1 olan ml1lf hayra- mek lfızımdır: Temyiz kararına sonra Pavlo! söze başladı. - MUddelumumill~in mütatAasına 
~ ~are-:ıal Rommel de taarruzu krr- nıımızın bilyiik bir gün olduğunu sı>- Ç k ' f • uyulsun mu, uyulmasın mı? Söy· - Tahkikat gayrikanuni yapıl. iştirak edilerek red talebinin salllhl· 
~ta talı-:maldaılır. Fakat şimıllye nelerdenherl çalkanan bir dUnya lc:ln- ana Ça.J !rmaSl fl a iiycceğlni !ionra dinleriz. mıştır. Sü.leymanm ifadesi mahkc· yetil mercide tetkikine ve ondan son-
, dar )11pablhll~ı şe~·. lnglllr. taarrıı- rle Tiirklyenlıı dürii<•t lyasetlnln bir ·ı 11 Pavlof: nıede dinlenmemiştir. Bu hal usu- ra duruşmaya devam edilmesine ve 
~rıun 'iiratıı- lııkl,afına ıııfınl olmak- l"tikrar lırnlll "a~ıreslnl gördi.iğlinil VCrJ en ÇUV3 ar Temyizin bozma kararının lün 244 üncü maddesine muhalif· bu sebeple de duruşmanın 18/ 11/ 942 
\t" ibarettir. Yani lnglllz ordusu bu iya-.etın herkc!I i('ln tlers ıılına<·ak (Ba..'}ı 1 lnrlde) /X/ bazı nc;ktalarını uygun buluyo- tir. F.hllvukuf duruşmaya çağırıl· saat 9,30 a bırakılmasına karar ve· 
n lh\'erın a'lıl muhorf'he hattını ha7.ı tarafları lıulundu~unu, Amerikanın mışlardır. Tevziatın yapılıp blr rum, dedi. mamıştır. Bu da ayni • maddeye rllmiştir. 
t;ktaıarda a~mış, mUdafn:.ı hatlarımı da bugün hir takım ıırrnslplere bağ- sona varıldığı duyulunca, tevziat- Türkçe yaz 41 ' 11 beyanat muhaliftir. Heyeti hılkimc tahki- Ru5 hukuk müşaviri geliyor 
Jı.tttıı., 'e muharehcyl tlhrnr me\ZI· lığını lli'nt• etmekle kalıııadığım, ııe- tan istifade edemiyerler Ofise mü· Hangi noktalarını? ı kat bitmeden karar vermi~tir. Bu Ankara, 4 (Vatan) _ Sovyet Rus-
~111e göfürınüştilr. ~tllıver ordu'lu nelerılenherl hu pren'>lpl('rle hareket racaat etmişlerdir. Bunlara verilen - Ayni mevzuu· tekrarlamamak da adalete mugayirdir. yanın Ankara bUyUk elçlsi Vlnogra· 
tı' ltıukahll hllrumlarına rağmen in- ettiğini, ~kiden nırır .. ık Amerlku·a cevapta Ofis in keyfiyeti gazeteler. için Kornllofun tiirkçc yazdığı be- Reis Pavlofun sözünü tekrar kes def yarın fehrimizde beklenmektedir. 
'elle orduı.unu cerl ııüııkürtrme.nılş ka~ı nıw c ve uz.aklık duyan ~e- le ilan ettiği bildirilmiş ve • Btz yanalın okunmasını rica ederim. ti : Oğrendiğiınlze göre Fon Papen'e ya-
~ 0nu ilk çıkı me\lllerlnc kadar nubı 'e merke7i Amerika de\letleri- tüccarız, mü~tcri bulunca malımı- - Canım beyaratı sc;nra dinle· - Bunları temyiz iUratmda da pılmak ıatenilen suikast dAvasında 
~rı atamamı.,tır. ne bu .. ayede ltlma«I telkin edildiğini, zı satarız,, denilmiştir. rlz. Temyizin bozma kararında söylemişti. Moskovadan Kornllof ve Pavlof'la 
,lrnıunııJet itibarile ,·atiyet Jngf- Monte' ide konferanııın«fa ilan edilen Bir mal, elbette, satışa arzedıl· hangi noktaları fikrine uygun bu- Pavlof devamla: mUşaverede bulunmak üzere g6nderl-

tlil esasla t Jldl luyorsa onu söylesin. - Mahkeme hükmü 257 nci 'rln lr.hlnedlr. ~imal cenahta sa- rın nmamlle g<'rçekle~tlr - mek için getirlllr. Mesele, bu sntış len ve mahkemenin kararından sonra 
bıı ile d 1 1 d ki l\llJı\·er j;'lnl \e Amerikanın Flllplnl i tlklı\lı- - Ben rusça yazdım. Okuyup maddeye uygun değildir, dedi. Çiln Moskovaya avdet eden hukuk mUşa-
~\ cm ryo u ara"m a ' ne ka,uşturıııakln premılplerlnln filli kararından bütün alıcıları alfıka. tercüme ettirmek vakit alır. Onun kil kararda serdedilen deliller dos- vlri Şlmln de bir kaç güne kadar şeh· 
~lı lllerı \e kunetlerl yakın bir teh· bir örneğini orta~a ko;\duğunu, J.on- dar etmek meselesidir. için Kc;rnilofun okumasını istlyo- yada mevcut değildir. Binaenaleyh rlmize gelecektir. 
b t\·ıı nıaru7. hulıııııı~·or. Mareşal ılra iktısııt konreransı akamete uğra- Tacirler, bundan evvelki tevzi- ruın. hey-e ti hakime bu delillerden bazı · 

1 <Ba ı 1 incide) (-) t'.tı 
lır 11 knrşı taarruzları akim kalmış-

"{)ltı 1 hile ı 1 k Ba,_ka muhakeme de mi rörülecek . t . t' K t h nıeı tahmin ettfğlııı z 'et ~ ıııeu Y onı':ıılıık esasına dayanan atla bu cihete riayet edildii;i halde Jnrını ıca t e mış ır. ararın. a -
llııı• - h 1 ı 1 - Hala ne söylüyor! Eğer cevap 1 .. k kt Ç" "abıı taarruz ,·apm1, ise ele hu va· nıua P« e ere lktısa«li müna'>ebetler son tcvziatta aliıkadarlar1 haber· kikat ncticeslle a " ası yo ur. un 
" · · ı ı ıı· ·- t vcrmiv. ecckse söyle.siu zapta "erir· h 1 U ö 1 "Jetı ı h ı an !: n t ıru" ,-e kar~.ılıklı c:ı~ırlar aç- dar etmenin akla bile gelmcdig- ini, 0 ~ kü ~ahit şoför Fa r çarın s ye· tlli:r.eıtrmemı .. ıır. Yen a~ ıy ~ tcHm. " 
bJi,.u · m:ığa \'nlıştıi;ını ı.ii;\leıll. Hıı'lım tora- halbuki bu işin ithalat ve lharacat diği gibi Sovyet sefaretinin kırmı-
1\4~. k nıııharehe Ilı· ~·Hlıle uınulını~an fm ı.;öz.Jerlnlıı hlçlılr kıJmı-tı olmadı- Birlikleri Umumi Katipliğine hat. - Nakız hadiscsıni tamamile zı bir otomobili olmadığı resmen 

1~"11·r cılııbllir. 1 ğı için kendileri ile ınti:r.nkc>re )ollyle ta telefonla bile ihbar edilebilcce- kabul ediyorum. Yalnız ben .sui- Hariciye Vekaletine bildirildiği ve 
ı bar sn 1 kasdın vuku bulmadığını, Ömer, A k t ı ------------- 1 1 

• rnrına' imkanı olmadığını, ğinl söylemektedirler. Zira, tc\'Zi şoförün sözünün hil .. fı ha ika o -

Ş d ıl ü .. ünlile ı 1 Abdurrahman ve Sülcymanı tanı. ti · h ld h Ork Ceph ll!.o.sı'n e . n ııren" ı• l'r a~nen ı;-erçekle- edilen çuvallardan bir kısmı tiftik. duğu tahakkuk -e t gı a c ma • 
"' ı ı k d ·· madıg- ımı isbat etmişken · Tem'-·iz ş m· .le a nr mııe.adelne ıle\'am eıll- d iğeri de hububat ihracatında kul- .: keme bu ifadeyi kabul etmiştir. 

leceğlnl. hunun için nıilttcflk de,·ıetıe- tanılan çuvallardır. İki buçuk lib. mahkemesi bu yolda bir araştırma Ayrıca, mahkeme kararı usuliln 
rln hu pren"IJılr.rl a k yapmamı<:tır . Bu sebeple Temyiz 1 d ynen ıtbul ettikte- relik olan zahire çuvallarının res- "' 26 ncı maddes ne e uymuyor. 
1 1 sö7.lerını · t t ki kararına ltira·ı etmr kle beraber. k r n • · u a"ll arına emnly,.t mi fiyatı 140 • 150 kuruşken bu- Çünkü bu maddede mahkeme a · 

q\'llır Sovyet sava~ grupu Voronej tlu.) duğunu, hiil le hlr r.nınlyet dul:u;. gün p iyasada 350, tiftik çuvııJları- karara uyulması r ı istiyorum. rarının Is bat edilmiş delillere dıı-
~ atında göğils göğüse 3''apılan bir ı mıyıwıık olur!ilt e us knıelln ııarsıl- nın da yine piyasada halen 750 ku- - Temyiz ilamını tenkil etmek. yanması yazılı olduğu halde karar, 

va.ta · lştl Jacn""'nı anlatt n k 11 noksanları olup olmadığını müna- • · ı ., n sonra yokedıtm r. 1 mış 
0 

."'' , '.' aş,e ı mlı: ruşa satıldığı haber verllmektcdir. snblt olmayan vakıalara göre verı • 
., Aıoakovn, 4 (A.A.) - Sovyet teb· ile llarfı:ı) e \ eklllmıuı elıinılnrının kaşa eylemek .Ağırceza mahkeme- miştir. Mesela Kornllofun 941 sc· 
t... 1 1 1 t 11 Bir kısım ihracatçı ve tacirlerin sinin vazifesi dıcındadır. 
' e ek: blldlrilıııt-. n eı · " nes inde Ankarada bulunmadı~ı Is. 
St tevziattan hatta haberdar bile ol- - Ben münakaşa etmek istemi- . ı •. •lingrad bölgesinde Sovyet kıta· l\lllli bayramıııı11 nıünasehetlle A- bat edllmişken heyeti hakıme bu 

""1 .. hl ma c:la ına •e a edilmeyi.:lerire yorum. Ancak riyaset makamı mii· 1 t "llşınan tıuırruzlarını pUskUrtme- rııerlknda hii~ ilk r se\'gl ve •IAka yı,, r ' Y .. iddiayı da k&bu etmi~tlr. 
•. : devanı etnıi"lerdir. Dlişman insan 1 gfü.tı-rilıııb . lı .\an harld)·c en<'ümenı mukabil. mesela Çanakçalt Ilrma· talaamı sordu. ona cevap veriyo. · · 
'• ın ., ı · k ti k ruın. Ayrıca nakzcdilen bu dava. Pavlofun sözu kesillyor 
Ilı aJzenıece ıı~ır kayıplara uğra- reisinin nutku c;ok dik 8 çr ınl<ıtır. sına 18 bin, Alcmdarzade ve Kına. h · Reis Pavlofun sözünü tekrar 
",'.nır. Stalingrnd'ın batı şimalinde ::-oefaretlınizde hii;tiik bir kabul resmi nın başka bir mahkeme eyetı ta· 
11v.,.,, 1 1 hl d cızadelcre 3 er bin çuval tevzi rafından rüyetini isterim. Temyizin kesti : 
ıı.. ~ et kıtalıuı mevzilerini sağlama- için 600 davetı;ye gönder im"' n e.n H" b' d 
~ .. d 1 ti Bil edildiği, Çanakçalı firmasının aldı· de bozma kararında zikreyledlği - ıç ır maznun arka aşına 
~·· evam etmişlerdir. Nalçık'ın do- fazla nıliıntar. mi•oflr gelnı ş r. - ,·ekAlet edemez. 
" ~ · B ğı 18 bin çuval r s · f" at t b gibi bu mahkemenin hatalı kararı " la. "Cntıbunda bUytlk müdafaa savaş- yiik elçlınlL Miinir t;rtt>giın , .e ayan c mı ıy ı a u-
•ı "Ünkü pı·ya~ r· t nd IA beni bu talebe sevketm"ıştlr. Ye- Pavlof şu mukabelede bulundu: lh.
1 
<>lınaktadır. Tuapse'nin do~ şi- Ertcgün misafirleri biiylik bir neza-. 0 • .,a ıya ı arası a .. a-

" " j ııı kal 50 bin 11 fa k b 1 nd ~ 'd nlden bakılacak dava yeni bir mah - Ben vekfılct -etmiyorum. Yal. tr ~•de kıtalarımız dUşmanı mevzi· ketle ııt'lrlanıışlardır. Biifelrrde m ı ra r u u ugu ı -

Mahrukat Ofisi 
Müdürü çekildi 

( ea,ı ı Ilı elde) «> 

gal kömürü fiyatları da yilkseltile. 
cek ve vurguncular bu suretle yüz 
binlerce lira vuracaklardır. 

Söylendiğine göre halen Çerkez· 
köy istasyonunda 3.5. Sineklide 
1,5, Midye iskelesinde 1,5 milyon 
kilo kömilr bulunmaktadır. Bu 
stoklar iki üç kişinin elindedir. ls
tlhsal mevsimi geçtikten sonra bu· 
gün narhı kaldırmak bu adamların 
yukarıda da kaydettiğimiz gibi ek· 
meğlnc yağ sürecektir. Bu doğnı. 
daıı doğruya bu adamlara istedik. 
terini yapmak lmkfınlarını vere· 
cektlr. Şunu da ilave edelim ki: 
bu kömürlerin başka mıntakalara 
gönderilmesi ihtimali de mevcut 
değildir. Çünkil bütün civar böl
geler kömilrlcrini bu sene temin 
etmişlerdir. Bu vaziyet dahilinde 
bu kömürlerin 1stanbula gönde rli · 
mesl bir mecburiyet halini almak-t~llden (1ıkarmışlıırdır. Batı şimal 

1 

yemek ,e lçkllerlınh: bil~ iik bir yer dia edılmektedir. keme heyeti tarafından görülmeli- nız Kornllofun 941 de Ankarada 
ı,"lıesınde 15 tankla desteklenen bir tutuyor \C ~ok beğenillyordu. Davet Ticaret Ofisi . yeni ve nlsbeten dir. bulunmadığı kabul edilecek olursa tadır. 
., f'rı k k f ' - Pavlof yalıfız reisi mi , Y. oksa' benim \'e onun vasıtaslle diğer suç· Hal böyle iken nar hı kaldırmak ~n~tan olayının yaptığı taarruz. pUs- be;ıtcn ~·edlyc karlar olduğu halde ona yü sc ıyatlar uzcrinden çuval 
~ UtınuştUr. DUşman 300 subay ve kadar amlmi bir hala içinde deom tevziatına devam etmektedir. heyeti hakimcy! mi istemiyor? !ular Abdurrahman ve Sülcymanla bilyOk bir vurgunculuğa yol aça-

S tank kaybetmiştir. 1 etmiştir. Ayrıca ::-ı.·ew-\'ork başkon- Heyeti bakimenln defi mesl tanışmadığım tahakkuk eder. Bu caktır. Ofisin yapacağı en kestir. 

f"" Sinema dleınlmlzde en hıı.) uk rekoru 

--~ Tlrkçe 

R TAÇ DEM • 
1 

Filmi kınyor. . . Bir haftadanberi 

SiNEMAS INA ALE 
burmadan akan binlerce haJk filmi tılgınc·a alkışlayor. Fakat slne
llıa)·a girememiş ve görememiş keza on lılnlf'rce müşteri de saatlerce 
kılı•ı önUntle ıııra bekliyor ... 

FlLl'tl BİR HAFTA DAHA GÖSTlmlLF.CEKTlR 
Geceleri yerlerin IOtlen telefonla kapatılması rica olunur. 

Telefon: •8595 

Al K isteniyor misali onun için veriyorum. Mah-
m an Urmay - Ben heyeti hakimenin değiş- keme heyeti daha ilk günden iti· 

Ba 4ikanı mesini istiyorum. baren sabit fikirle hareke t etmiş, 
- Temyiz mahkemesi, kararı bu indi ve hisst hareketini muha

(Ba.şı 1 lnride) <+> bozduğu zaman iste ·eydi, dosyayı keme esnasında her vesile ile or
Stalingrada karşı taarruzlara de. 
vam edileceğini gösteren başka de· 
llllcr vardır. Ayni zamanda KaC
kasyaya karşı Alman taarruzu şid
detlenmiştir. Almanlar Batum is
likametiııde qcrleyebildlklcrl tak· 
dirdc Suriye ve Iraka karşı bir te
şebbüse geçmeleri beklenebilir. 
Böyle bir pl~n. tam bir hezimete 
maruz bulunan Rommel ordusu 
üzerine yapılan baskıyı hafiflcte· 
cek mahiyette görülürse derhal 
tatbik edilebilir. 

başka bir mahkemeye gönderirdi. taya koymuştur. Binaenaleyh ve. 
Aksi takdirde maznunlar tarafın. rilcn karar adalete uygun değil· 

dan heyeti haklmcyi rcd sebepleri dir. Ayrıca kanuni salahiyeti olm:ı 
kanunda sarih surette yazılıdır. dığı holde Abdurrahmnnın miıda
Pavlof bunları biliyor mu~ Bili. fil Şakir Ziyayı duruşmaya kabul 
yorsa heyeti haklmeyi red sebep· elmiş, onun mahkeme huzurund;ı 
!erini söyles in. faşist ve antisovyellk propaganda 

- Kanunu biliyorum. Yapaca- vapmasına müsaade etmiştir. 
ğım beyanat bu iş i anlatacaktır. · Bu sözlere karşı reis dedi ki : 

- Yalnız vazıh sebep gösterme· - Şakir Ziyanın yazıhanesi ol· 
s i l~zımdır ki, başka bir merci bu ıpadığından dolayı Barodan çıka

işi tetkik edip karar versin. rıldığı bize muhakeme bittikten 
- AyDJ. mevzuu tekrarlamamak sonra bildirilmiştir. Pavlof bu 

me yol bu stok kömiırlerln nakil 
vasıtası temini s11retlle lstanbula 
naklidir. 

Bugün kömtir narhı 10,5 kuruli· 
tur. Bu da normal bir fiyattır. Ni
tekim Ayazpaşa Vakıf ormanla· 
rından hertürlü masraf dahil ol
mak üzere bir müteahhit 7 kuruş 
16 paradan Mahrukat Ofisine 5,5 
milyon kilo kömtir taahhüt etmiş
tir Demek c. luyor ki 7 kuruş 16 
pa~alık bir fiyat bile milteahhidc 
kifayet etmektedir. Bu açık vazl. 
yeller karşısında Kömür narhını 
kaldırmak herhalde iyi bir neUce 
vermemektedir. Bu hususta Vali
mizin dikkat nazarını çekeriz. 
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Türkiye ve harp 
( 8a9ı ı lııcide) il 

süratle Üzerlerine çekerler. Vata· 
nın üzerinde hakiki kuv'1ctlerıml. 
zl, sağlıım vazlyetımızı bulandırıp 

gölgelendıren bır manevi teli1ş ""' 
ıstırap havnsı esmekte. Milli Şefı
mlz, bu sözlerile bize harici bir 
tazyikten ba hsetmıyor, bizden bah 
sediyor. bizi hastalıklı bir mlllet 
halınc düşürmek isteyen Beşlııcı 
kolların propagandalarını ve bun. 
lara kapılmakla. harbi üzerimızc 

çekmiş olacağımızı haber \"erıyor ; 

bize vazifemizi hatırlatıyor. Bu 
kıymellı oğıillcrln dış pi:>lılıka ile 
bir münnscbeU yoktur. 

Türkiye, harici hiç bir tazyıkle, 

bir tarafa katılıp harbe !: İ recek 
değıJd l r . Milli Şefimiz, zaten bir 
ınsan olarak, bir millet olarak bL 
harp karşısında yüreği sızladığını 
büyük ıstırap duyduğunu söyle. 
miştir. Araya girmenin bir imkdnı 
olsaydı. Milli Şe!imlz bUtün insan
lık namına bu şerefli hizmeti de 
başarmak için can atardı. Hitabe
s inde, bu insanlık hizmetinin gü
riileccğl gilnü bekleyen ve bunu 
unutmayan büyük bir insan kalbi· 
nin dcrir:. sızısı ve endişe.si okun
maktadır. 

Milli Şefimiz, buyuruyorlar ki 
harp gelecek yıl daha çetin \"e da. 
ha insafsız olacaktır. Gittikçe şld · 
detlenen düşmanlık havası içinde, 
hcrgiln biraz daha sinlrleşen tara r· 
lnr ortasında bitaraflık polit•kas• 
gütmenı'n çok yorucu olduğunu n. 
çıkça haber veriyor. Fakat, bunn 
rağmen dış siyasetimizin gelet·~k 
günlerde de değl~miyeceğinl Milli 
Şefimiz kat'i bir lisanla bütün dün· 
yaya ıı:ın etmiştir. 

Bize dilııen vazife, birleşik ve 
dalma uyanık bulunmaktır. Dev

lete itimat etmek ve hissemize dil

sen işleri layıklle yapmaktır. B iz 

bitnraf kala.cağız, insanlığın sulhn 

ve sükuna kavuşmasını dileyoruz 

Gelecek sulhun, biltün insanlığın 

eseri olmasını arzu ediyoruz. Harp 
için değil, fakat sulh lçln hissemiz" 
bUyük ve şereCll bir vazife düştii · 
ğlinü biliyoruz ve bunu bütün tr 
mi:r. düşüncelerimizle benimsem . 
şlZdlr. 

VATA~ 

Libya cephesi~de 
(Başı ı lncJde) *-*-* 

dilnkU gUn yeniden ilerlemiştir. Ş i
malde sahil kesimi müstesna, dUşnıaıı 
Sldl Abdurrnhman'~an tardedılmış· 
tir. 

Cenup kesiminde dUşman Deyrc
langar, Manru;ib ve Hımeyrat'tak" 

mevzilerini terketmlştlr. Bu mevz 
!eri kıtalarımız işgal etmişlerdir. 

Son 24 saat zarfında milttefık taar
ruzu bfitUn şiddetile sahil yolu bo
yunca çekilmekte olan dUşman bir· 
llklerl Uzerlne teksif ed ilmiştir. Ha· 
fi! bomba \ ' C av uçaklarımız ağır 

ağır hareket eden taşıtların te.şkıl 

ettikleri nıUkemmel hedeflere devam. 
1ı bir baskı yapmışlardır. 

Bertin, 4 CA.A. ) - Reuter: 

Sekizinci ordunun, çar~mba saba 

hı erkenden, Rommel kuvveUerinir 

şimal cenahtna karşı yeniden taar

ruza geçtiğini. Alman resmi haberler 

ajansı bildirmektedir. MUtteflkler el

lerinde kalan bütün kuvvetlerle hU· 

cum etmektedirier 

Lokanta ve 
birahanelerde 

(Ba,ı ı lnMde) (/ / ı 

sUren bir toplantı yapılmıştır. DU:
sabah de aynı mevzular tizerinde g o 
rtişlllmek Uzere VllAyette bir toplan· 
t'ı olmuştur. Bu içtimalara Ahmet 
Kınık, Saffet Sezen, Necati Himler 
iştirak etmiştir. 

Vali, evvelA pazar günU halk btr
llklcrlnde yaptığı tertışlcrde ı:-ördüğtl 
aksaklıkları ve bilhassa blrllklcr•n 
kayıtlarının dUzgUnlUğU tıususund ı 

arzu edilen intizamın ar.ele temlnı için 
11.zım gelen tedbirleri almayı ark,, 
daşlarınıı 11.ah etmiştir. raşe bırlik · 

terinde kayıtları ve birliklerin tl'\"ZI 
işlerini daha sıkı bır kontrol alt:nd:ı 

yapabilmeleri için yalnız bırlıkleri 

terti~ maksadlle ikişer üçer mlıfet t ı ş
li grupların birliklere gonderilme ·i 
\'e 48 saat içinde hazırlanacak rap :ır

lara göre hareket edilmesine karar 
verllm iştir . 

Bundan sonra yeni karnelerin tev
zii ile şehrin güntUk ekmeklik unun
dan ne kadllr tasarruf yapıldığı ince
lenmiş ''e şimdiye kad:ır ye\'m•yc 
Ofısten lstanbul ihtiyacı için alın· 

mı'lkta otan 32.005 çuval un yerine 
2700 çuvallık sarfiyat yapıldığı gö
rUldOğU ve netice itibarile günde 500 
çuval tasarruf edildiği görUlmüştUr. 

Son olarak vıırguneulıık mevzuu 
ele alınmış ve başka başka ylyece){ 
maddeleri lizerlnde ihtlkllr yapan ta· 
cirlerin vaziyetleri tetkik edilmiş 
kontrolörlerin bu hususta aldıkları 
malOmat gözden geçirilerek Mılll 

korunma kanunlarına göre hakların 
da takibat yapılabllecekierln lıstclerl 
hazırlanmıştır. 

Bugünden itibaren zeytinyat, pi
rinç ve bakliyat üzerinde ya;ıtıklar 
vurgunculukla vaziyetleri mahkeme
lik addedileceklerln adları gazetelere 
verilecektir. 
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KAŞELERİ 
(/ 

Soldan sağa: ı - Hınt prensi; 
Bir hayvan. 2 - Sınlrlllik. 3 -
Bir ay; Zarf. 4 - Sıbiryada bulu. 
nur; Yapma. 5 - Falanın kardeşi; 

Nezır. 6 - Bir yemek. 7 - Uzak 
işareti; Yavaş yavaş. 8 - Aşk 
konseri. 9 - Bir hayvan: Ev; Ter· 
si: bir taraf. 10 - lslm; Olgun a. 
dam; Bir nida. 11 - Coşkun su; 
Nefıy edatı; Zamanın kısımların· 
dan. 

BAŞ, D İ Ş, N E Z L E, O R İ P, R O M A T İ Z M A 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. 

SIHHİYE \'EKALETİNİN RUHSATINI HAİZDİR. İCABISDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR. 

Yukarıdan aşağıya: ı - Hüner: 
Bir memleket. 2 - Sınlrll; Bir ye. 
mck. 3 - Gebe; Bir uzuv. 4 -
Tersi: bir taşıt; Sanat. 5 - T ersi: 
alt; Ansızın. 6 - Bir uzvumuz; 
Deneme. 7 - Ccnr.etln yarısı: Kom 
şu bir memleket halkından. 8 -
Bır hayvan; (Adalet) in harileri. 
9 - Tersi: rahne 10 - İlgi; Bir 
muslkı aleti. ı ı - istanbulun ka. 
ztılarından biri. 

O AL L i 
Soldan sağa: 1 - Tuapse. Tc· 

kc. 2 - Asli. tı. 3 - Bap. Pembe. 

4 - Ar. Nil. Ne 5 - Nekes. El. 

G - llıh·e 7 - lstakoz. 8 - Zar. 

Adıle. 9 - Kıırmcn. 10 - Fi. Esıı. 
mi. 11 - Ankaralı. Ak. 

Yukarıdan aşaJ:ıya: 1 - Tabansız; 

Fa. 2 - Usare. Sakin. 3 - Alp. 

Katra. 4 - Pi. Ne. 5 - Pis. K a· 

mer. 6 - Emel. Odcsa. 7 - İzin 

al, 8 - Tebdil. Mı. 9 - Alent. 

10 - Ki: Nev. 11 - El. Elektrık. 

Haftan:n maçları 
l st. Jl'utbol Ajanhfından: 

ı~enerhahce starlı: 

Saat 11 Brykoz • Süleymanlye. 
Hakem: A. Adem, Reşat, Faruk, 
snat 13 G. Saray • Kasımpaşa: Ha
kem: Adnan, Semih, Halit, saat 15 
ı.~enerbahçe • Ist. Spor. Hakem: Şazi, 
Mustafa, Neşet. 

Şeref staılı: 

Saat 13 Taksim - Vefa. Hakem: 
Tarık, HnyaU, Sadık, saat 15 Beşik· 
ta, - Davutpaşa. Hakem: Ferıdun. 
BUlend, l\lücyyet. 

Fatih !adı: 

Saat 9 Topkapı ·Kurtuluş. Hakem: 
Necdet. Zeki, Sabahattin. saat ıı 
Demlrspor - R. Hisar. Hakem: H. 
Galip. LQtfi, Fazıl, s~t 13 Unkapa· 
nı - Beylerbeyi. Hakem Sellmi, Rıza, 
Bııha, saat 15 Galata . A:emdar. Ha
kem: Şekip, Milnır, Ruşen. 

Karta l kaL.ll 1 no .. tancı yeni karJ.)e 
hcyf't l ihtlyarlye-lndf'n: 

Tahminen 500 metre kadar müsta
mel demır su boruları 8/11/942 pa
zar gUnU saat 9 dan 12 ye kadar açık 
arttırma ile satılacağından taliplerin 
Bostancı yeni kariye ıhtiyar odasına 
müracaatı an * Kö;>1lmüz0n Başıbüyük yolunun 
tahminen 400 metrelik mahallinin 
tesviyesi ve hendeklerin açı'ması mü
nakasaya konulmuştur. Taliplerin 
beş gUn zarfında saat 9 dan 12 ye 
kadar mUracaatlnrı. * KöyümUzUn ihtiyar odası önüne 
2 50 tul 2 metre irtifa olmak llzere 
hır çeşme inşa edileceğinden taliple· 
rın 5 gUn zarfında mUracaatıarı. 

(1055) 

IR©ı<§Jy© 1 1 
SABAH 

7.30 Program ve saat ayarı, 

7.32 VUcudumuzu çalıştıralım, 

7.40 Ajans haberleri, 7.5::i Karı
şık progrnm CPJ.) 

ÖÖLE 
12.30 ProgrAm ve saat ayarı, 

12.33 Karışık program (Pi.) 
12.45 AJans haberleri, t3.00 Ka· 
rışık makamlardan şarkılar. 

AKSA:\f 
18.00 Program ve sa.at uyarı, 

18.03 Çıfte fasıl, 19.00 Konuşma. 
19.15 Dans mUzlğl (Pi ) 19.SO 
Saat ayarı ve ajans haberleri, 
19.45 Serbest 10 dakika. 19.55 
Şarkı ve tilrküler, 20. t 5 MUzık, 

21.00 Konuşma. 21.15 Müzik soh· 
betleri, 21.45 Radyo senfoni or
kestrası, 22.30 Saat ayarı, ajans 
haberleri ve borsalar, 22A5 Ya
rınki program ve kapanış. 

l stanbul Belediyesi 
ŞEHiR 

TiYATROLARI 
BU AKŞAM 

Saat 20,30 da 
DRAM KISMI 
N U il 

Yazan: Andre Obey 
Türkçesi: Mübeccel Yarar 

Her perşembe saat 16,30 da 
tarihi matine 

KOMEDi KISM I 
ASRIJ,E~E~ RABA 
Yazan: Splro Melas 

Türkçesi: A. Hacopulos 
Cumartesi ve pazar günleri 

15,30 da mo.tine 

KURTULUŞ
B'.ÇKI ve DiKiŞ 

DER!':A;sF.~I 

~üdlre.,ı: Bayan Papaı.yan 
Haftada dört gl.in kadınlara, 

günde üçer saat b'ransız usum 
ile biçki ve dikiş dersi tedris 
edilir ve 6 ayda Maarifçe mu
saddak diploma verilir. Ferlköy 
TepeUstU 116 No. Papazyan 
apartımanı. 

ZAn 

Istanbul limanından almış oldu
ğum 9U/3544 No. lu tayfa cüzdanı· 
mı zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Sallh .oğ. SUlcyman Kaya. 

Z.\ l'I CUZDA.S 

lstanbul Belt'dıyeslnden almakta 
olduğum 396 numaralı mütekait maaş 
cUZdanımı zııyl etUm. Yenlsıni çıka
racağımdan eskisinin hUkmCl yoktur 

Belediye memurluğundan mUtekaJt 

Nuri Arpat 

ZA Yl - Bakırköy NUfus memur
luğ"undan aldığım nUfus hllvlyet cilz
danımı kaybettim. Yenlsını naklen 
Taksim nUtus memurluğundan aldı-

ğımdan eskisinin hUkmU yoktur. 1 
Va.sır oğlu Plyaml Oven 1322 ı 

~--------------------·--~ ARSENAL TAKI 
ve 

FUTBOL TEKNiGi 
6 İkinciteşrin Cuma günü saat 18 de 

Eminönü Halkavi Salonlarında 
Futbol oyunları ve tekniğ i hakkında 

B~r S~sli Film Gösterilecektir. 
l'llmc alınan takım nıe;tur cARSE:SAl.ıt dır. Teknik , e çalı":ma 

tarzı ,.e pek me,hur <ıl temi hakkında izahat \erllccektlr. 

E ütün Spor Sevenler davetlidir. 

Manifatura, Tuhafiye Müstahdemini 
Yardım Cemiyeti Riyasetinden : 

GUnden gUne değişen hayat şartları karşısında tedbir almak mecbu· 

iyeUnde kalan cemiyetimiz ı\zalanna borsa fiyatı üzerine kArsız ve ucuz 

'ıdn maddesi tevz.ı edeceğinden istifade etmek isteyen arkadaşlarım lis

teye dahıl elmaları için hemen cemiyete müracaat etmeleri lüzumu ilAn 

ılunur. 

Not: Müracaat saatleri 19.15 den sonra. 

Den~z Fabrikaları Umum 
Müdürlüğünden: 

Buhar maldnelerl. Dızel ve benzin motörleri tamiratında çalıştırıl· 
mak üzere birınci sınıf te.sviyecilere ihtiyaç vardır. Talip olanların bon
servis ve iyi hal kAğıtlarile birlikte imtihan edilmek üzere Gölcük Deniz 
fabrikaları genel mUdUr!UğUne mUracaatıarı. (1005) 

Deniz Fabrikaları Umum 
Müdürlüğünden: 

Gö'cUk Deniz fabrıkaları için dökümcüye ihtiyaç görüluUğllnden \s· 
tekhlerın iyilik kfı.ğıdı ve bonservislerile imtihan edılmek üzere ı;enel 
mUdür,Uğe mUracaalları. (1006) 

lzmit Deniz Satınalma Kom:syonu:1dan: 

inşaat ili 1 
1 - Kcşıf tutarı 4020 33, 2.;95 91, 2997.99 liradan ibaret olup gosleri· 

lccek mahalde yaptırılacak olan Uç binn inşaatı, bır şartnamede olarak 
\·e bır talibe ihale edilmek suretlle pazarlığı 10 fkınciteşrln 9ı12 salı gUnU 
saat 15 de lzmilte tersane kapısındaki komisyonda yapılacaktır. 

2 - I<'ennl ve hususi şartnamesini, resım ve projelerin!, bu gibi iş

lerle ehliyet \'e emniyet vesıkalarını hlmıl olanlar her S"iln komlsyonda 
görülebilirler. 

3 - Pazarlığa iştirak edecek isteklllerln 1442 lira 13 kuruş temi· 
natlarınr ve ikinci maddede yaz.ılı veslkalarlle bırllktc bcllı gün ve saat· 
te komisyona mllrıı.cao.tları. (1064) 

lzmit Deniz Satına!ma Komisyonundan: 
1 - Muhammen bedeli 5500 llra olan bir adet 191) Amperlik elektrik 

kaynak c1hazının pazarlığı 10/ 11/ 942 satı gUnU saat 16 d:ı Izmıtte ter
sane kapısındaki komısyond:ı. yapılacaktır. 

2 - Teminatı 82:ı lıradır. Şıırlnnmesl komısyonda görilleblllr 
3 - lstckllierın ılgılı ticaret vesıkalarını ve yukarıda yazılı teminat 

makbuzlarlle birlikle belli gün ve saııtte komisyona mUracantıarı ( ı 065) 

l ', l:;. lSA., h. 

K. TASARRtT 
ırn:sAPLAIU 

2 lklndteşrln 

Kc,ldeslne ayrılan 
ikramiyeler: 

ı adet ı 000 Ura ık 
l > 500 > 
2 > ~o > 

14 > 100 > 
o • 50 > 

.o > 25 ) 

Istanbul E .. d4 

' e_e 1y~31 1,.. l 
.:-!n. arı 

Temizlik işlerinde kullanılmak üzere alınacak ıo adet araba hayvanı 
kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 

Mccı:nuııntın tahmın bedelı ı 2000 !ıra ve ilk temınatı 900 liradır 
Şartnamesi ~abıt ve :\lunmellı.t MUdüriUğU ltalemınde gorülebllır 

ihale 20/ 111942 cuma gUnli saat 15 de Daınıi Encümende yapılaı!a'ktır 
Talıplerln ıllt temtna.t makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı l~ · 
zımge en diğer vcsıkalarlyle 2490 ~o. lu kanunun tarlfatı çevrcsınrle ha· 
zırlıyncakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar Daıml En· 
cUmene vermdcrı JAzımdır ( 10971 

M. M. V. İsla !!b ul 2. No .... $atınal 
Komisvonundan: 

Elektrik kablosu ımaı edilmek flzere 3 m/ m kutrunda Ergani Rafine 
bakır tellerden muhtelır kuturlarda tel c;ektırllccektir. 

Şartnıımcsl her gUn komisyonda gôrU cbllir. isteklilerin 11 ıklııcıtcş-
rln 912 tarihine kadar tekllflerıni kom~yona \'ermeleri, ( 1099) 

lsranbu: Gümrüklerj Başmüdürlüğünd ~n: 
Aşağıda mUfredatı yazılı mefruşatın yapt.ırılmnsı işi açık eltsııtnıe· 

ye konmuştur. Muhnmmcn bedeli 1045 lira olup ilk teminatı 79 liradır. 
lstekl!lcrin 2490 sayılı kanun ile aranılan belgelerle !l/ 11/ 942 pazar

tesi g!lnü saat 14 de BaşmUdUrlük btnasındakl satınnlına komisyonuna 
gelmeleri lldn olunur. 

Şartname her gün levazım scrvlslnde görUleblllr. (978) 

Sahih] ' e ~e.,rl,rııt MildUrü : Ahmet Emin \ ' Al,~1.\~ 
Yatan Xf\şrlyat TUrk Ltd . . şu. Vatan Matbaası 

-

5. 11 • H'.? -------
. . . . 

• ~ .. h . . ~ , 

ile sabah, Oğle ve a-<şam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

- .. 
- . ~ ~ ' · ./ • • , .: .. • : iÇ' ~' .' :• ~. • •. • • , .... \\ /-. • ~ ..,. J• '°t r ,. t{.,f ]"' 

Elektrik c..ereyanını 

i4"4~Uüts 
·augun her husus,• ta .. rruf yeptı~ınız gibi •lektrik 
cereyanını de koruyunuz. Cereyanı koruma~ için" 

parlak ışık verdiOi halde dah• ez cereyan sarfeden 
TUNGSRAM KRİPTON ampullarını kullanınız. 

TlJNGSRAM ~~o(PiJ®rxJ 

u 
M. M. V. Istanbul 2 No. lu Satınalma 

Ko·nisyonundan : . 
200 Metre Diziyemll lflstlk kablo 

1 Adet Kademhane taşı ve teferruat 
3 > Pencere camı 
6 Metre Bezli lastik 

50 Kıl o Demır cıvata mna somun 
4 Adet Pirinç levha 

20 Ton Mermer parçası 
60 Kilo Zift 
25 > Katranlı üstUbU 

250 Metre Kastamonu halatı 1.5 burgata 
1 Adet Kıllt orta ebadda 
4 > Roadansa orta ebadda 

2500 > Elektrik kaynak teli 
13 Kalem Kumaş. ipekli kordon vesalr malzenıL 
31 > Muhtelif ebadda kereste 
14 > Muhtelif bakır çivi, pul ,.e çubuk 
20 Çift Muhtelif ebatta filika klircği 

Deniz mliesseseterine ıuzumu ol!n yukarda yazılı ,n ... ızeme 
leşrın 912 cuma giJnU snat 10 da pazarlıkla satın alınacaktır. 
rın o gUn ve saatte komısyona gelmelerı. 

Türkiye Cümhuriyeti 

6 lklncl
ıstekllle· 

(1038) 

Ziraat Bankası 
K_. JflılJ :w uıı. ıEsS!!. - Sermayesi: 100.000,000 Türk 1.iruı 

ş·ıbe ve ajans adedi: 265 
Zlral ve ticari her ı:evı banka muameleleri. 
Pa.ra tıır!ktu-enleıe 28,000 Ura lkramıye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplıı.rında 

en az 50 lirası bulunanlara senede ·i defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki pliına gö;e lkramıye dağıtıhıc:ıktır. 

ı adet 1,000 liralık 4,000 lira 1 100 adet 
.ı » 500 1) 2,000 » 
4 ıo 250 » l ,000 » ı zo » 

40 » 100 » 4,000 ıo 160 » 

50 liralık 5,000 lira 

.ıo 4,800 » 

20 S,'!00 » 

DIKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşa

ltı dUşmlyenle.re ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kuralar senede ~ defa, 11 mart, 11 hazıran, 11 eylQI 

11 BirinclkAnunda çekilecektir. 

NİÇİN 

Veni T okalon 
P u d ras,ı n• 
KULLANIYORUM 

~r 

Prenses 

ALLA TROUBETSKOY 
E."babını anlatıyor: . 
ııt Onun Dır çoıt cazıp "' 

1 yeni t"nlderi vardır. 
111 o, ·..ıutün .\ullandıtı~ 

pudralardan daha tnc 
ve daha hattftlr. 

'ti Ondaki hakiki çlçeıuef1fl 
nefis kokusuna perest1$ 
ediyorum. ".'1 

~ o bütün gün sabit fatıt· 
. k~ 

Çünkü terkibinde baŞ 
hiç bir pudrada bulıJ110 mayan Krema ıcöpUO 
vardır. 

.. Yatmurlu; riı:tlrlt tı•· 
nya ratmen Yent ~ 
ltalon Pudrası ıenlrfl 
dalma terü ta.u . ınuıııa· 
faza eder .. 

.,.. Emlnlm ld her ne tıa• 
hasına olursa olıun bun· 
dan d&ha tyl bir pudr' 
bulmak lmkinı 1okt1JJ'· 

~-~ 

l'ltanbul asliye ütünrü bukUk ~· 
klmll~lnden:. il 

Fatma GUrcan tarafından t]sl< 
ı;o· 

darda Toptaşı Tabaklar KUlhaıı 

kak 22 No. da Hüseyin Atılgan aıe>"' 
il' hine mahkemenin 942/731 :No. sıı ıc· 

açılan bir kıta ihtar ilAmına 11105 • 

niden boşanma dAv~ında mUddeJ'. 1 ,. 
leyhln lkametgAhını terkeylcdlğ 

1 
yenisi belirsiz oldu~u cihetle l< r• e 
veçhlle dı'ıva arzuhali ve muhakC111

11 . , .... c 
gilnU gazete ııe ılan edilmiş muıı."ı:ı· 
olan 16/ 10/ 942 saat H de mUddC .ı· 
leyh HUseyin bizzat veyahut biJveK I"' 
le hazır bulunmadığı cihetle dAvııcJ(' 
nın talebi veçhile mUddelnleyl1 ıı•"Jl, 
kında gıyap kararı ittihaz ve 8~111 
suretle ilanen tebliği için tahkik• ıı~ 
25/ 11/ 942 çarşamba saat 14 de t~ ~ 

1 
edilmiş olduğundan f!An tıırihl11 :, 
ltıbaren beş gUn zarfında iUrllJ: ıııı· 
mC'ZkCır tarlhte mahkemede h&Zll' 

11
• 

lunmadığı takdirde tahkikat \"C ırı~· 
hakemenin gıyabında devam o~\I ,,ıc 
cağı tebliğ makamına kail!' o r1l 
Uzere ilan olunur. 19110; 942 

htantml ü~Um·ü kra nıcınurlu#'1111 

dan : !H2/73$1 I' 
dili 

Ilır alacağın temini için hacze r 
·ı . k verile pııraya çevrı mesıne 11rer 

All-a Baltık marka 633 modeli 4 ıa.11' 
" .ı\ ı.r 

balı radyo makinesi Beşıktaı, it 
retler Şair Nedim caddesı 27 N°· 6,. 
dllkkllnda 9 / 11/ 942 gUnU sııat 16 tJl'• 
birinci açık arttırma ile satııacııl< 111 
Işbu gün muhammen kıymet1"5 

dortte UçUnU bu madığı takdirde 1 • 
sıı 

11/ 942 gUnU aynı mahalde a)'1l1 

atte 2 ncl açık arttırma ııc sı.ıt.ılseJ 
~"-••••••••••••••••••••••••••~' lllln olunur. 3/ 11/ 912 


