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Mısırda büyük tank savaşı oluyor 

____ * ___ _ 

Mihver mev zileriotle 
açılan ~edik büyük 

-*-

' 

Suikast sıırhılrır111da11 iiçiiniin reddi hakim talebiyle karşılasan Ankara afjıı· ce.:a nuıhkcmcsi heyeti 
Eğer böyle olmasaydı 
İngiliz tanlıları harelıe· 
te geçemezdi deniliyo Suikast davası yeniden bas adı 

.) Kahire, 4 (A.A) - Mısır sahili bo
yunca ileri mevzilerdeki Avustralyalı~ 
Iı:ı.r mihvercilerin batıdan ve doğudan 
yaptıkları hücumlara rağmen sıkı dur
maktadırlar. Diinkü Kahire tebliğinde 
bahis mevzuu c<iilcn mühim iforleme 
müttefik piyade kıtalıın tarafından bir 
kaç kilometre olarak kaydedilmiş ve 
Sidi Abdurrahmandan ~enuba doğru 
giden patika yolu üzerinde Tel-el-Aka
kirde bir tank muharebesi verilmiştir .• 
Bu,. general M,mgomerinin kumandası 
altında sekizinci ordunun taarruza baş
ladığı günden beri yapılan en büyük 
rank muharebesidir.. Piyade kuvvetle-

A 

ı u ar 
ak·m ta eb 0 nde b 

Her işte 
---·*---

insafı elden bırak- · 

n1anıak, ölçüde im
kanları hakim kıl

mak lazundır 
-*-

HAKKI OCA.KOGLU 

Milli Şefimiz İsmet İnönilnün son 
nutuklarında temas ettikleri en mühim 
noktalardan biri de şu olmuştur: 

•Bizim gördüğümüz en tehlikeli has
talık, iki seneden beri t.-e.miyefuniz için· 
d.e cümhuriyet hükiimetlerini muvaf
fak etmemek için estirilmiş olan zehirli 
havadır. Bu zamanda hiç bir memle
kette ağır mahzurları olmıyan bir ted
bir tılsımı yoktur. Milletlerin sıkıntı
hıra maruz olmaları çaresizdir,n 

Filhakika adetleri ne olursa olsun, 
bir lasun vatandaşlar, gerek ruhi ha· 
Jetlerinin tesi.ri aJtmda ve gerek gözle
:tini bürüyen kazanç hırsiyle cümhuri
yet hükümetlcrinin tedbirlerini muva!· 
lak kılmamak yolunda müessir fanliyc1 
snrfeylemekten bili k!llmamışlardır. 

Bu vakıayı daha iyi bir şekilde kav
rıyabilmek için harp yıllarında hükü
metin takip ettiği iktisadi politikanın 
l>azı safhalarını gözden geçirelim. 

Merhum Re(ik Soydam kabinesi ba
yat pahalılığını urhrmamak için fiyat
ları muayyen bir se\•iyede tutmak esa· 
sına dayanan bir iş ınogramına ehem
pıjyet vermişti. B:ı~langıçta iç piyasada 
bu hususta bazı muYaffakıyctli netice· 
ler de alındı. Fakat sonraları dışarıdan 
gelen mallara b3kim olunamadı. Teda· 
rik ve nakliyat zorlukları, ithalat em· 
feasınm yükselmesini intaç etti. A vru· 
ı.adan gelen mallaruı fiyatlan arttı. 
Mahsulat.muz ifo diğer ihtiyaçlarumz 
arasmda bir fiyat müvazenesi kurula· 
maması hayat paltalılığını doğurd~. ~~ 
yiizdcn istihc:al roasrarJarı da alabıldıgı· 
ne ~·iikscldi. 

Toprak malısulll'riuin bir kısmının 
{Jyat1annı muayyen bir seviyede tu~
hilnıek gayretiyle c) konma yoluna gı· 
rildi. Yani zorla fiyatlan tutmak gay· 
retinc ehemmiyet verildi. 

İktisadi hareketlerde münhasıran taz· 
yikin miisbct netice ,·erebilmesi imkfuıı 
)oktur. Tersine olarak tabii icaplann 
nazara alınmaması daha fena ncticclc· 
re varılması ihtimalini ku~ıctlendirir .. 
Nitcldm ö~·lc olmuştu. 

İstihsal masraflarının duumırla fiyat. 
farla satı~ fail lıi ,.e 1rn yolJalU kararlar 
bir ~ok maddelerin kara borsalara inti
kalini tcYlit e~·lcmişti. 

Her h:mgi bir madde haldunda el 
koyma kararı ''crilmisse o madde piya
ısadan henıen lr..a) bolm·ennişti. 

Bu vaziyl't memlekette ayrı bir ıstı
uıp kaynağı te~kn eyledi. 

Bilhassa huğda)· fiyatlanm :-·i.iksclt
nıemek hususundaki ısrar. ekimi azalt· 
tı. Ciftçi huğda;1 mı fopr:ık altına göm· 
inek \'C knrak olarak satmak yoluna 
döki.ildü. . 

Silfıhlı adnmların himayesinde de' e 
katarlart bir bfügl'den diğer bir h(ilgc· 
ye buğday naklediliyordu. 

Ru ~ekildcki bir hareket elbette ka· 
!?•bıı.lıkla karsılanaınındr. 

(Sonu Sahife 3, Sühm 3 te) Amerikan tanklan Muıın:la ate§ hcıttı na sokulmadan kontrölden geçiriliyor 

Bu hususta hir karar v~rmek iizrre dos
ya "Keskin,, AAırcezasına gönderildi 

Ankara, 4 (Yeni Asır) - Fon Pape
ne karşı suikast davasındaki hükmün 
temyizce bozulması üzerine Ankara 
ağır ceza mahkemesi bu sabah (Dün sa
bah) bu dava ile yeniden meşgul ol
muştur. 

REDDİ HAK.İM TALEBİ 
Basta Pavlof olmak üzere suçlular

dan üçü reddi hakim talebinde bulun
muşlar, bu sebeple temyizin bozma ka
rarına uyulup uyulmaması hükme bağ-

Milli Şefimizin son nutku 
(Sonu Sahife 4, Sütun 1 de) 

Gıda maddeleri kontrolü sıkı 

Toptan satış li· 
yııtları dtiştıyor 

Bir Isveç gaZetesi "Bu 
nutku biz de dikkatle 
okumalıyız,, diyor ••• 

MISIR HARPLERi 
---·*---

Aln anyada 
endişe var 
deniliyor ---- ----

Be1ediy.emiz harici' yapılan satışları 
büyük bir itina ile kontröl etmektedir. 
Satış yapılan yerler belediyelerine men
şe fiyatları belediyemizce bildiril
mektedir. Bu usulün daha şimdiden 
müsbet neticeleri görülmüştür. 

Belediyemiz borsada yapılan gıda 

maddeleri satışlarını da büyük bir itina 
ile takip etmektedir. Toptancıların elden 
ele zencirleme satış yapmaları .sureti 
katiyede men edilmiş bulunmaktadır. 
Zencirleme satış, mahiyeti . itibariyle 
ba§tan başa bir suç mevzuu olarak ele 

(Sonu Sahife 2, Sütun 4 te) 

rtTürJı oPdusu Jıendine it Urmet ettiPecelı ve sıPa• 
sı gelince mühim rol oy nıyacafı 1ıudrettedfp .. u 

,,e şöyle diyor: 
İnönü tarafsızlık yollannın dikenler-

le örtülü olduğunu söyleııüF ki bu 
bizim tecrUbemi.ze de uymaktadır .. İs
b'kbal tehdit bultıtlariyle kapalıdır. Va-

-*Gazetecilere inDizlePin 
taaPruzu ve açtılıları 

gedllı hafıfıında blP şey 

Stokholm, 4 (A.A) - Aften Bladet 
gazetesi Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin açılışı münasebetiyle yazdığı baş
makalede akıllı ve azimli bir devlet re
isi olan ismet İnönünün İsveç milleti 
tarafından da dikkatle okunması lhun 
gelen bir nutuk söylediğini kaydediyor 

söylenUrnemis 
tiyetin Ani olarak değışmesi her daki- • Stolichohn, 4 (A.A) - '.berlinden 

(Sonu Sahife Z, Sütun 1 de) gelen h&berlere bakılırsa Elalemeyn 
------------------------------------------------------------ muharebesi Ahnanyada oldukça endi§e 

JAPONLARLA HARP Staıı·ngradda durum aynı· :a:ı=~i!:'~ı~~fille:a~tı: ~ ---*--- safhaya (;::~ ;:ı.;;;\~;;:; :~~ 
Büyük bir .Japon 
kruvazörü da- Kafkasta JW al~ıkl~ 
ha isabet aldı &oN DA ıKA 

iKi TARAFLI TAARRUZ 
---·*·---

Amerika donannıa· 

Guadeıııan:.-daııi .ıapon kasabası yanıyo 
me11zileri hauadan ve 
fıaradaff bombardı

man edildi ... 
Vaşington, 4 (A.A) - Salomon ada

larında büyük h.ı· Japon kruvazörünün 
daha hasara uğratıldığı resmen bildiril
mektedir. 

JAPONLARA YENİ HÜCUMLAR 
Melburn, 4 (AA) - Orta büyüklük

te müttefik bombardıman uçakları Bo
vin mıntakasında Japon gemilerine hü
cum etmişlerdir. Neticeleri müşahede 
etmek kabil olmamıştır. 

Guadel kanalda Henderson tayyare 
meydanının doğusunda J aponlarm as

( Sonu Sahife 3, Siitun 2 de) 

• 

• • 
Almanlar Batarnun şimalinde KaPadenlze in· 
mefı istiyorlaP • Ruslar Volganın Batı Jııyısına 

asfıep çılıaPdılaıe-
Loncira, 4 (A.A) - Royter muhabiri- Londra radyosundan: Royter muhabi-

ne göre Sovyetler Volga .sahillerinde rlnin verdiği habere göre hafif makineli 
cüretli bir asker çıkarma teşebbüsü ya!>" tüfenklerle mücehhez Sovyet kuvvet.. 
mışlarclır. Bir Sovyet cüzütamı Volga- lerl ateşler içinde olan Nalçik kasabası
nın doğu kıyısından küçük gemilerle na akın ederek dİi;,cmanm bir çok topu
nehrin batı kıyısına çıkarılmıştır. Rus- nu tahrip etmişlerdir. 
lar Almanları gafil avlıyarak buraya Tuapsede Ruslar bir kaç mevzü al
milhim mikdarda kuvvetler gönderme- mışlardır. Şimdi ustaca kıskaç hareket
ğe zorladıklarını haber vermektedirler. leri yapmaktadırlar. Dağlık arazide Al-

Sovyet tebliği Nalçikte ağır müsafaa man hUcum1an püskürtülınüştür. 
savaşlarından bahsetmektedir. KAFKAs'I'A HARP 

ŞtnDETI...ENDı 
Londra, 4 (A.A) - Moskova radyo

sunun bildirdiğine göre Nalçik bölge
sinde ve Tuapsenin şimal batısında car
p:ı.,.<mıalar gittikçe daha ziyade şiddetlen
mektedir. Alınanlar Nalçikte, Batumun 
şimalinde Karadeniz kıyLsına doğru bir 
ileri harekete teşebbüs etmektedirler. 
Bu teşebbüste maksat Kafkas dağları
nm batı bölgesini müdafaa eden Sov
~t kıtalarmm arkasını kesmektir. 

(Sonu Sahife 3, Siltun ! de) 

Müessif b·r tren 
kazası -old 

--*--
! 8 hafif, üc ağır 

•••••••••••• 

Mısırda muha
rebe vaziyeti--

sını Japonyaya, or· 
dnsunu Almanyaya 
karşı gönderebilir -·-1 * Çunking, 4 (A.A) - Çin hariciye 

ngillzlep RePledllıle•fnl :nazırı Su Ong, müttefiklerin taarruza 
ve Mihverin ~elılldijlnl, geçmeleri . ~~da sorulan bir suale 

Aı ı d h .. J karşı demıştir kı: 
inan tir G ucum tiri • - Bu hususta muhtelif fikirler 
püslıürttüJıferlnl vardır. 

söylfyorfar.. Amerik~ e~ela Avrupada ~! 

Londra, 4 (A.A) - Taymis gazete
s:inin asker! muharriri düşmanın Mısır 
cep_hesinde çekilmekte olduğunu bildi-
riyor. 
İNGİLİZ TEBLİÖİ 
Kahire, 4 (AA) - Orta Şark İngi

liz karargahının tebliği : Kıtalarımız 2, 
3 son teşrinde ve dün yeniden ilerle
miştir. Şimalde sahil kesimi hariç ola
rak dü.şınan Sidi Abdurrabmanın batı
sına atılmıştır. 
Düşman cenuptaki mevzilerini ve Hi

meymatı terketmiş ve buralannı kıta
larımız işgal etmiştir. 

Bütün ağırlık sahil boyuna çekilen 
düşman üzer!ne teksif edilmiştir. 

ALMAN TEBLi(rt 
Berlin, 4 (A.A) - Alınan tebliği : 
İngiliz sekjzin~i ordusu dün de Ela

lemeyn cephesinde muazzam bir topçu 
kuvvetini ve hava filolanru harekete 
getirmek suretiyie yüksek sayıda tank 
l~uvvetleriyle durmaksızın hücumlarda 
bulunmuştur. 

yoksa Pasifikte mı harekete geçecegı 
soruluyor. Bence hareketleri ayn ayn 
yapıhnasına lüzum yoktur. 

Amerika donanmasını Japonyaya, or
dusunu Almanyaya karşı kullanarak 
taarruza p-e"Plıılıı .. ıı 

Nctayici de memleket hl'snbma hii- ı 
Jiik f<'hlik<- teskH edebılirdi. ·ı . 'merikan bahriyelileri Japonlarla karada dövii.şiir1cerı. 

görülmemek için böyle garip kı11u.fetlere giriyonar 1 

yaftalı var 
Dün Gazemir isyasyonu civarında 

bir mar~ treni ile biı: otoray çar
Pıltılar.. Ti&ilAtı 2 inci eahifemiıdedir. 

Alınan - İtalyan zırhlı ordusu şiddet
li bir muharebenen sonra düşman ham
lesini yeniden pilskürtmüştür. Ameril.-an ııalıliue W)J'!)arclcrme dc>

nfrasu·ı 11erlern götii.Yecekleri mo
törHi 1.'<ıstta1arı ,,mdrni1'kett (~onn Sahife 2. Sütun G dal 



SAHiFE 2 

TARİHİ ROMAN Yazan : $ahin Ahdum<1n 
-- 2' ·---

-- Benli ~, osma k 1'I • ,.ı• ' arceş~nuıv. 

----------- ---- -· --- - ---
Köse Hamza, Tosun beye Benli Yosmanın Pı;m 
oldrı...,. anlatnlı$ ve bu neticevP- vnrmı.~~· .... 
Ço~uğu: kucalımda hoplatarak. tu- Fakat Tanrının takdirine kim muha-

haflıklar yaparak bir az teskin ettim. lefot edebllir? .. Allah kr7.ln sol;:aktan 
Yuluma devam e<lerek Kale kapısın- geçen bu yolcu tarafından göri.i lnıesini 

dan geçtim. Kahire şehrinin sokakları- ve bu adamın onu alarak evine göitirlip 
11a daldım... biiviitınesini takdir bm·uı·muş olacak!. 
Çocuğn şehrin içinde, sokaktan ge- işte iş böyle oldu! Yolcu onu _gördü 

çenler tarafından görülecek vaziyette ve kucağına aldı hemen oradan u-~aklaş
kalabalık bir yere bırakmağa karar ver- tı! .. 
miştim. Henüz sabah olduğu ve vakit - Peki. sonra ne oldu? .. Sen bu ada
pek erken bulunduğu için Kahire so- mın pe~i sıra gitmedin mi? .. Korkarım 
kakları tamamiyle tenha görünüyordu. ki o ufak kızın bunclan sonraki hayatını 

Şehrin daima tenha olan semtlerin- hic takip etmemiş olacaksın? .. 
den uza~tıktan .son:-a vali konağının Köse Hamza itiraz makamında ba"-m: 
bulunduğu mevkie doğru :'jrürüdüm.. salladı: 

Burada dört yol ağzı. gündüzleri ga- - Hiç takip etmez olurmuyum. be-
~·et kalabalık ve işlek bir nokta vardı.. yim? Ben bu kızın hayatını adım a~ım 
Sabahın alaca karanlı~ında her taraf takip ettim... Bugün nerede o!duğunu 

ıssız, bom boş bulunmakta idi ... Etrafı- ve ne yaptığını da pek iyi biliyornm .. 
rna bakınarak beni bir göze1tleyen ol- - Peki, bu kı.ı nerede? .. 
madığına kanaat getirdim... _ Şimdi yine Kahirede oturuyor onu 
Vicdanımın sesi o dakika da bdna sid- sokakta bulmus olan adamla birlikte 

dctli itablarda bulunuyordu. Buna ~ğ- yaşıyorlar. Bu a"damın ·adı Emin ağadır 
men kucağımda taşıdığım çocuğu ora· ve eskiden Nilde 'kayıkçdık yap.1rd1 .. 
da, herkesin görebileceği bir yere bırak. Tosun bey o dakikada uhnine gelen 
tım... müthi~ bir şüphe tesiriyle sap scırı kesil-

Böyl~ diyen Kö.se Hamza yeniden di ve titrek bi rsesle: 
durdu. 

Bu meraklı macerayı dinlerken Tosun 
beyin bütün benliğini çok derin bir te
essilr sa.rmıştı o kadar ki blL zavallı yav
ruya kal'Şl yapılan haksız muamele kar· 
şısında ruhunda sezdiği nefret duygu
sunu aç1ğa vurmaktan kendisini alama
mıstı: 

..:. N.e iena bir hareket!.. Ufacık bir 
çocuğa karşı hiç bu kadar ağır, çirkin 
bir muamele yapılır mı? ... Bu talihsiz 
yavru kendisinin hiç haberi olmadan 
anası tarafından yapılan bir fenalıktan 
öti.irü nasıl mesul tutulabiliydr? .. Onun 
bu işte ne suçu var? .. 

Ey, sonra bu kız ne oldu? .. Belkide 
onu sokaklarda dolaşan köpekler parça
lamışlardır? .. 

Köse Hamza siddetle söze atılarak 
cevap verdi: . 

- Sen beni bu kadar duygusuz, yü
reksiz bir adam mı sanıyorsun?.. Ben 
onun köpekler tarafından parçalanma
sına meydan vermemek için icap eden 
bütün tedbirleri aldım ... Bir köşeye giz
lenerek yolun üzerinde bırak.hğım. yav
ruyu uzaktan tarassut etmeğe koyul· 
muştum. .. 

Bir az sonra yolun üzerinde bir adam 
belirdi. Çocuğu bıraktığım köşe başına 
~oğnı yUrüyordu. ben gizlendiğim yerde 
büyUk bir heyecan içinde kalmıştım .. 
Tanımadığım hu yolcu çocuğun yanı

na yaklaştığı Slrada, birden bire zavallı 
yavru a.ğJamağa başlamasın mı? 

Ben o dakikada bu işin Ulu Tanrı ta
rafından yapıldığına kanaat getinni.ş:
tiın. Eğer çocuk ağlamasaydı, be,.1.kl de 
bu yolcu onu göremiyerek yoluna de
vam edecekti! .. 

- Sakın hu kız benim Babüzzevile
deki kahvede raks ederken gördüğüın 
meşhur çengi Benli Yosma olma sın? .. 
diye haykırdı. 

Köse Hamza ~ını salhyarak: 
- Evet beyim! .. Pek. güzel buldun, 

dedi. ~<rte babası tarafından sokağa atılan 
bu kız bütün Kahirede büyük bir şöh
ret kazanmış olan Benli Y o.~manın ta 
kendisidir! .. 

Tosun bey o dakikada ba..~ıııı önüne 
doğru eğerek derin bir dü~Ünceye da
lar gibi oldu. Delikanlı bir az dü~iindük
ten sonra basını kalch•dı. O dakikada 
gözleri kafas1~1 saran müthiş bir dii<:ün
cenin yaptığı tesir neticesinde keskin bir 
ışlk gibi parıltılar saçmağa başlamı!,!h' 
Köse Hamzanın yüziinc derin, mam:ılı 
bir bakış fırlattıktan sonra ağır bir ta
vırla ve titrek bir sesle dedi ki: 

- Sen şimdiye kadar uzun uzadıya 
anlattığın bu maceranın içinde en mü
him bir noktayı kapalı geçtin. Benli Yos
ma burada doğduğu vakit bu köşkiirı sa
hibi kimdi? Sen o vakit kimin yanında 
bulunuyordun? .. O zaman efendin o1an 
bu adamrn adı nedir? .. 

Köse Hamza bu suale hemen cevap 
vermek istemiyerek bir az durdu, dü
şündü ... Sonra bunu mutlaka Tosun be
ye haber vermek lazım geldiğine karar 
verdiğini anlatan ağır, metin bir tavn 
takındı ve dik bir sesle dedi ki: 

- O zaman yine aynı efendiye hizmet 
ediyordum. Efendim senin baban olan 
tbrahim pa.5a idi. Bu kız çocuğunu Nil 
kıyısına ,götürüp bırakmak emrini ba
na o verdL. 

- BİTMEDİ -

Milli Şefimlıin son nutku 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

ka mümkündür. İsveç gibi Türkiye de 
enf!Asyotı cel'eyaniyle mücadele halin
ciedlr. Şu farkla ki Türkiye, hakiki bir 
sefalet teşkil eden yiyecek yoksulluğu
nu ve ıstıraplarını çekmiyor .. 
BİR BENZENTME 

\ardır : Dahild<:! ve hariçte hazırlıkları
m ve b:rliklerini tam tutmak ... 

VL<öi, 4 (A.A) - Hu~usi muhabirimiz 
b:ldiriyor : (Deha) gazetesinde Pi:>·e:r 
Bennüs Ti.irkiye cümhuriyet:nin yıldö
nüınünden balısedeı·ek Atatürk ve ha
lefi İnönü taraftndan kurulun eseri ha
rı:ıretli tebrikler;e alkışlıyor. Muharrir 

Stokholm, 4 (A.A) - Stokholın Tid- diyor ki : Atatürk yersiz bir ist'.li hır
rıigen adındaki İsveç gazetesi Tiil"kiye s.nın kendisini mağlubiyete sliri.ikliye
c.ümhurreisi İsmet İnönünün mühim ceğini takdir etmek gibi müstesna bir 
nutkunu bahis mevzuu ederek bunun- ıeka göstererek memleketinin budut
ln Finlandiya cüm.hurreisinin geçenler- larını Türk unsurunun işgal ettiği yer
ele söylediği nutuk arasında göze çar- !erden uzaklara götürmemiş ve bütün 
par benzerlikler görüyor.. Tü.rkiyenin komşularına dostluk elini uzaLmıştır. O 
farafsız kalmasına ve Finlandiyanm vakitten beı·i Ti.irkiye daima uyanık 
harbe iştirakine rağmen her iki reis davrandığı Için Türk ordusu bu~ün 
ay;ni tehlikelere ve ayni meselelere işa- harbin başlangıcına ni.sbetle daha kuv
ret etmişler Ve gelecek hakkında ayni vetlidir. Bu sebeple harp nihayet bu
hükümlere varmışlardır. Her iki reis luncaya kadar kendisine hürmet ettir
büyük devletlerın anlaşmazlıkları kar- mesi ve şırası geldiği gün mühim b!.r 
::;ısında barış istiyen ve harpten uzak rol oYııaması pek muhtemeldir. 
kalmak için bütün kuvvetlerini sarfe Radyo gazete:;inden : İsmet İnönünü.n 
mecbur kalan milletlerin noktai nazar- BüyiU< Millet Meclisi açılış nutku Av
Icırmı mUdafaa etm~ler ve gelecekte nıpada derin yankılar uyandı.rmağa de
taraflardan hiç birinin hegemonyasmı vaın ediyor. Bu cümleden olarak bu 
tesis edebilmesine inanmadıklarmı be· ~})ah (Dün sabah) Alman radyosu 
yan etmişlerdir. ı;unları söylemiştir. 
İSTİKLALİN ŞARTI • - Rei<>:cümhur İsmet İnönünün 
Türkiye ve Fmlandiya büyük devlet- Büyük Millet Meclisinin açılışı müna

lerin harp bölgesi yakınında kalan mil- scbetiyle söyledikleri nutuk Vilhelm
k:tlerin maruz kaldıkları haksız mah- ı-trasede alfıka ilp takip edilmiş ve hat
rumiyet ve zorlukların birer misalini tit bu husus1a vaziyet alınmıştır.. Bu 
~rzediyorlar. Bu milletlerin istiklalleri- ııutukta bitarafhğın sıkı sur~tte mu
n: muhafaza etnıeleri için bir tek çare . h;.faza edileceği bildirilmektedir.• 

1 

ıı üj de 

Salih Palas Salonları 

Cumartesi q-Üni:. fevka a~ıe 
bir orkestra ile acı acaktır. 

o 
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YE.Nl~SIR 

Türkiye - Al
manya ticareti 

~~~--1r·~---

Y eni Berlin ticaret ata• 
~enıiz izmirde ıetfdJr· 

ıerde 'bulundu 
B-=rlin ticaret ateşeliğine tayin edilen 

B. Mahmut Feyda yeni vazifesi başına 
hareket etmeden evvel, ticaret vekaieti~ 
nin te~bbüsiyle İzmir ve İstanbul tica
ret ı>lemlerinde tetkikat yapmağı fayda
lı hıılmuş ve şehrimize gelmiştir. 

B. Manmut dün mıntaka ticaret mü· 
dürlüğüne gider~k Türk - Alman ticare
tinin inkişafı ahkamları üzerinde alaka
dar1aria temaslarda bulunmus, tacirle
rin bazı dileklerini dinlemişti;. Türkiye· 
Almanya ticaretinin ciddi inkiııaflara 
milzhar olması şayanı ar7u görülmekte
dir ve yeni ticaret ateşemiz faaliyetini 
bu nokt~va hasn'!decettir. 

B. J\fahmut dün gece lstanbula hare
ket etmiştir. Orada da tetkikat yaphk
tı1n rnnra hafla başında hava yoliyle 
Berline hareket edecektir. 

--~ ......... -.._.......~~~ 

P;va~ada ~ahte 

kininler var ---·---
Bir düJtJuinda 20 pafıet 
~üpheli "'addefer 
bıdundu ••• 
Kuzuoğlu çarsısında kırtasiyeci Ya

k up Yekenin Akhisarda İbrahim adında 
bir sahsa kinin koprimesi yerine ni
~esteden mamul bir madde sattığı Akhi
sar müddeiumumifüHnden telle bildiril
miş ve Yakuhun dükkanı aranmıstır. 
Dükkanda 20 paket nişesteli madde bu
lunmuştur; Yııkup Kinin sattığı bu mad
•ll"leri seyyar baharatcı Şevki T omekten 
:1ld ığını söylemiş, Şevk i de tutulmu!'.llur. 

-d!\----
Mildnofua.rı 

24 Üncü Milano enternasyonal fuarı~ 
mn 12 2 7 Nisan 94 3 tarihinde açılarak 
faaHyet göst~receği ve bu fuara İzmir
de1'.1 tüccar ve sanayicilerden iştirak 
edenlere her türlü kolaylıklar gösterile
ceği belediyemize bildirilmiştir. -----·----Yeni .,aıamıı~ tipleri 

tesbi:t edildi.. 
Dün öğleden sonra saat 15 te ticaret 

müdürlüğünde ihracat baş kontrolörü 
B. AH Ernrenin nezdinde toplanan pala
mut tip heyeti yeni palamut tiplerini 
e~.hit eylemiştir. 

Yeni tiplerde geçen seneki tiplere 
nazaran yalnız renk unsurları ba.lıamın
dan yüzde S nishetinde bir yi:rksek lik 
kabul edilmi~tir. Boy ve ağulak uruw.r
ları bakınıından geçen seQeki tipler mu
hafaza edilrnistir. 

Yeni palarn"ut !ipleri hu ayın 1 6 sın
ı:f•tn itibaren y~irfülüğe girecektir. ----·----lPazlt:ı fi1'atla satış 
ve et;&et ltoı:ınaınaıı 
SU!:Jarı •• 
Alsancakta kepekçi Hüseyin Suphi, 

dükkanında mevcut arpa ve k.alın ke
pe~i yüksek fiyatla sattığı, Şehitler ca.d
desinde bakkı~.l Hasan dükkanında mev
cut mallara etiket koymadığı iddiasiyle 
· u tulmu~lardır. · ----·----l!İR BEYGİRiH 
Aya~ı 1ıırıldı •• 

b Kapdar caddes.inde geçmekte olan 
oför F ehminin idarsindeki kamyon, 

Abdullah oğlu Kadri Irmağın araba.siyle 
çarpışmış ve beygirin ayağı kınlmı~hr. 

TESEKKÜR 
Zevcim Hafız Ali Ye~hirli oğlu 

·-'efatı münaı;ebetiyle gerek çenaze me
ı·asimine ve gere:k evimize kadar ihti
yan zahmet edare.k taziyeye gelen }~i
lün akraba dost ve ehibbaya teşekkür 
icin birer birer k:endllerini göremiye· 
CE-ğimden gazetenizle kendilerine can
dan teşekkürlcrim'.7..i ilan etmenizi say· 
~larımla rica ederim. 

Zevrcsi Mebrure Yenişchiı·lfoğlu 
Bacanağı Tevfik Fikret Serter 

- =---· 1 - ... - • • -

•• 
Uzüm s·atışları hararetli geçiyor 

Fiyatlarda yeniden ba
hir yükselme var .•• • 

rız 

Dalailde üzüm sarfiyatı artıyor • B. Atıf inan ve 
B. llalaip Ozyijit Anlıaraya gittiler ... 

Tüccar birlikleri umumi katibi B. Atıf dilmiştir. Bunun sebebini, üzüm mahsu
lnan ve kooperatifler birliği umum mü- lünün hu sene bir iç piyasa metaı olma
dürü B. Muhip ÖZyeğit ticaret vekaleti· sında aramak lazımdır. 
nin daveti üzerine dün s.aıbah Ankaraya Şeker tedarikinde karşılaşılan bazı 
gitmişlerdir. zorluklar üzaine Anadolunun muhtelif 

* Dün 'borsada üzün. sa~ları gayet ha
raretli geçmiş ve fiyatlar yeniden hari2 
bir yülcselme göstermiştiı:. 9 numara 
üzümde 4 - .S kuruş bir yükseklik kayde· 

yerlerinden gelen tacirler borsadan v~ 
tacirlerden mühim miktarlarda üzüm sa• 
tın almaktadırlar. Bu üziimlcr helva, 
bulamaç ve diğer yiycek maddeleri 
İmalinde kullanılacakhr. lstanbulda da 
üzümlü helva yapı1mağa ba~lanmıştrr. 

Müessif b~r tren kazası oldu 

8 kişi hafif, 3 kişi de 
surette yaralandı -agır 

Dün Gazemir istasyonu civarında bir marıan· 
diz treni ile bir otoray çarpıştda1'-

Dün sabah Gaziemir istasyonu civarın
da cok müessif bir tren kaz.ası olmuş ve 
sekiz kişi hafif surette yarala~, üç 
kisi de vücutlarının muhtelif yerlerin· 
de~n oldukça ağır yaralar a1rruşlardır. 

Hadise etrafında bize verilen tafsil~t 
şöyledir: 

_ Dün sabah 1zmirden hareket eden 
Marsandiz treni saat 10,30 da Gaziemir 
istasyonuna yaklaştığı sırada, Ödemiş
ten hareket etmiş olan Otoray da karşı 
istikametten aynı istasyona yaklaşmış 
bulunuyordu. Bu telalriyi müteakip her 
i.1ü servis yQllarına devam edeceklerdi 
Makasçı büyük bir zuhul neticesi ola

rak Gaziemi:rde her iki trene birden yol 
vermiş ve yolları açılan. iki tren. hi.rihi
riyle şiddetle müsademe ·etmL5lerdir. 
Makasçınm hatasından doğan bu kaza 
neticesinde 11 kişi yaralanm.ı.ştır. Ancak 
bunlardan sekizinin yaraları hafiftir. 
Yaralananlar, Otorayda seyahat eden 

GtD\ MAOOELERI KON· 
T~OLÜ SiKi 
(Ra:~far:.ft l inci Sahtff'de) 

alındığından zencirlcme satış yapanlar 
ve ticart emtia ile gıda m~ddelerin.i el
den ek geçirenler mllli korunma mah
kemesine verilmektedir. Dün bu şekil
de bir hadiseye el konularak tahkikata 
başlanmıştır. 

FfY ATLAR DüŞüYOR 

Fasulye, Nohut, Mercimek gibi gıda 
maddelerin.in toptan satış fiyatlarında 
tenezzül başlamıştır. Dün Fasulye 63 
kuruştan 58 kuruşa düşmüştür. Nohu
dun k.ilo fiyatında da 4 kurU§ bfr tenez
zül vardır. 

tzmirde belediyenin mürakabesi altın
da kurulmuş olan kuru sebzeciler şirke
ti şeker tevziah yapmakla beraber Fa
sulye, Nohut, Sabun gibi maddeleri de 
perakende olarak halka satmaktadır. 
Pirinç satışına 155 kuruştan devam edil
mektedir. Yakında bu şirket zeytin yağı 
satışına da baş1ıyn{'aktır. 

ŞEKER !I·rrtYACI 

yolculardır v~ şunlardır: 
lzinli asker Tahsin. Toprakçı başından 

hafif, Çeşmeli rençber Salih Gürşen ba
sından ve kolundan hafif, Bayındırlı 90 
yaşında Fatma Polat başuı.dall. hafif, Ba
yındırlı Bn. Feride sol kolundan hafif, 
ödem.işli lokantacı Cafer başından ha
fif, Bayındırlı kahveci 67 yaşında Meh
met Gençer göğsünden ağır, Kahraman
larda Abdurrahman Vardaı· elinden ha
fif, Asansörde 17 yaşında Mahide Özer 
basından hafif Alaçatıda Salih kızı 13 
yaŞmda 'Naciye kasığından ağır, Çıplak 
köyü halkından Yusu.f oğlu Hamit kar
nından ağı.r surette yaralanmışlardır. 

Hafif yaralılara pansuman yapılmış, 
ağ.u: yaralılar hemen 1zmire getirilerek 
memleket hastahanesinde ve içlerinden 
biri evinde tedavi altına alınmışlardır. 
Kaza tahkikatına devam edilmektedir. 

Kazada makinelere bir şey olmamış-
tır. 

MtStR HARPLERi 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

bir netice beklendiği söyleniyordu. 
Almanlar, Elalemeynde adam ve·ma

kine itibariyle İngiliz üstünlüğünün ağır 
bastıgını itiraf etmektedirler. 

Alman sözcüleri, irı.gr1izlerin mihver 
mevzilerinde açtıkları gedik haberini ne 
tekzip ve ne de teyit efmeml~lerdir. Ta
arruzun püskürıüldüğün~ dair yine ilk 
de.fa olarak gazetecilere malumat veYil-
memiştir. 

-----·--~--Yeni l.ti.r nebati alıar 
yaJııt yapdıyor .. 

Llzbon, 4 (A.A) - Porrkiz iktisat 
nazırlığı yerli maddelerden çıkarılan ve 
Vejatalin adı verilen nebati bir akarya
kıt imaline müsaade etmiştir. Bunun esas 
glikoz ve seıbilozun ispirtoya tahvilidir. 
Ham madde olarak odun ve meyve kul~ 
lanılır. V cjatalin istihsali için fabrikala-r 
kurularak bir kaç aya kadar işe başlana
caktır. 

ARA SIRA ... -..... 

.Her işte ___ * __ _ 
Jnsah t-fd, .. n lırrak· 

maına k, ölçiide iıu· 
kanları hakim kıl-

mak Jazı nıd ı r . 
-*-

(Baş fa rafı I ınei Sahifede) 

Sara~oğlu kabinesi bunun tamamn 
ter.ine bir politika takibine karar l"tt~ 
di. Reisicii:mhurnmmmn da ~ok vım'"h 
bir sckilde isatet buyurdukları gibi 
ziraat rnahsuJİermin fiyatlarını makul 
bir hadde çıkarmak, bu sUl'etlc dünya 
pahalılığınm yiikünii yalnız köyfünıii
:zün yiikkıımrnıcsi lazJın gcldi~i esası· 
na da:rnnmak icap ediyordu. 

Sara~oğlu l'Xlyle hir iş program.iyle. 
Bii.yük l\IiDet 3-ledisinirı huzuruna çıktı. 

Bu politika millet4;e arzu edilen yo
hm ta kendisi idi. Bidayette memleket· 
te bayram havası estrrtli. Çünkü nelas
lerimize soracak olursak hatırla~ lô 
lara borsa faaliyeti ka~ısmda ~u dile
ği fa:har eyliyordnk: 

.. nevfot bu i.ı;;leTden etini ceksin. l\'lem· 
lekette her s~y yoluna gi~cektir. 

Belki birın; pahalılık olacak, fable 
;ıradığımLZt biı labileceğiz .. n 

Saraçoğlu da ;,. progrumını izah eder· 
ken bu esasa day:uıdı. . 

Fiyatlann kara bonalan.n dununda1 

fakat de··det fivatJannuı Ustünde olaca· 
~mı sarnhatle ·ifade eyledi. 

Zira o tarihteki devlet Ciyatlan haki4 

katen gayri maknldu. Köyliiniin kal· 
l.ınması şöyle dursun ezilmesi ihtimali 
kuvvetli idi. 

Hem köylüye kaUunnıa imkinın.ı 
\ 'Crmel\, hem de kara borsa faaliyetini 
önlemek için gidilecek en emin yel Sa· 
taçoğlumm iş p:rogrammcl:nı daha baş· 
ka bir ~ey olamazdı. 

Bu giizcl ve isabetli kararı da maa• 
lesef ~mutsuz bir ticaret havası, hakb 
sebeplere dayaıımıyan pahaltlık belisı 
,.e nihayet va?Jyeti ele bir da:ha g~m~ 
fırsat sayan hatak~ı çiftlik ağası zihni· 
yetini sabote elmiş bulunuyor. 

Bunlara zamimeten bazı İstanbullu· 
arkada.'?lanmızın pahahltk v~esiyle 
yaptıkları tahripkar m~şriyat memleke
timizde hiç arzu edilnıiyen ve neticele
ri itibariyle bayat ve istiklalimiz için 
tehlike teıtkil eyliyen bir dW'um yarat
nuşhr. Tiiccarın kazanmasını isteriz. 
Çiftçinin kazanmasm1 isteriz. Matbua
tın hakb sebeplere ve makul esaslara 
tfayanan en geniş maı.ıada tenkitlerde 
lmlunmasnu ııtukaddes bir hak tanırız. 

Fakat bu her üç arnı ve hak memle
ketlere zehirli bir hava yaratacak biı 
§ekil alırsa, nıilli birlik ve bü.tµnlüğü~ 
mi.lzii bomuıya kadar -varan netfoeleı: 
doğurn:ıak iehlikl'Sİni yara.tırsa bu bk· 
clirde de-vletiu mnumi ıueul-aatler adına 
en sert ve en şiddetli kararlan alması· 
m islemek en tw.şta gelen vazüemizi 
teşkil eder_ 

Hel' hangi me'•zuda olursa olsun im· 
Unl:ı..rı göz önüNle bulundurmak. iu
safı e]den hll'lıknıamak kati bir zaru
rettll-. 
Şuursuz bir ticaret hayatı, insafsızca 

topraf( mahsullerinin tiyaflannın yük
&eltilmcsi. bu memleket için en büyük 
ıstırap o1ur. JJu ıstırabı istismar edecek 
yıkıcı ve zehirleyici neşriyata l:alkaş
mak, bu şuursm ve insaf~z1arla ortak 
olmak demektir. Hükümct, bu üç başh 
yılanın memleket havasına dökeceği 
zehirleri izale etmek vazifesiyle mükel
leftir. 

Bugün bunu istiyen ıstırap içinde 
bulunan halkımızdır. 
Rcisicümlıummuzun da i~arct ettik

leri direktif budur. 
HAKKI OC:A.KOOLV 

• WW& 'sıa 

Belediyenin elinde şeker mevcudu 
ı:ıek azalmıştır. Bu itibarla ancak ecza
hanelere ihtiy~ç sahiplerine cüz'i mik
darda şeker verilmektedir. 
Akşam vilayette vali B. Sabri Öneyin 

reisliğinde belediye reisi B. Reşat Leb~ 
lebieioğiunun iştirakiyle bir toplanh ya-

Açık Şarap 
pılmış ve şeker ihtiyacı görüşülmüştür. 
tzmire getirilecek olan tkinciteşrin ayı 
~~ker kontenjam 40a tondur. Bu şeker
ler, belediyen.in sat.ti ve tevzi müessese
si olan Mısırcılar sirketi adına verile
cektir. B!J hususta~ alfudar makama 
mıl!'uzatta bulunulmuştur. 

-------:ıt*ıı::------
Cümhıniyct halk partisi ocak, nahiye ve kaza kongrelerinde delegeler mem

leketin bir çok ihtiyaçlarına temas ederek ehemmiyetli dileklerde bulundular. 
Bunların içinde acele tedbir almağı istilzam ecl'enler ele var. Bunlardan bir 

tanesi de aç.ık p.rap satıl:masmın yasak edilmesidir. 
Bir çok defalar bir çok vesilelerle tekrarlanmış olan bu mevzu hakkındaki 

düşündüklerimizi biz de bu sütunlarda bir kaç sahrla ifade etmeği faydala bu
luyoruz. 

Göstttilen rağbet \'e ıı mumi arzu üzerine 
TÜRKÇE SÖZLÜ - ŞARKILI - BtİYfiK KOROI,U 

Mahalle bakkallarından köşe başı tütüncü dükkanlarına kadar adım başma şira 
ve boza gibi bardakla şarap satılması mektep çocuklarından yetmişlik ihtiyar
la-ra kadar bir çok kimselerin kolayca alkol almalarına ve tedricen de alkolik 
olmalanna sebep olmuştur. 

On, on~ kuruş verinı: ~ a•·-.k üstü kolayca temin edilebilen ~al'abın müpte
laları gÜn geçtikçe artmaktadır. LE).-l A FiLMiNiN YENİ PROGRAMiMtZ 

~ 

.1. --
FRANSIZCA SÖZLÜ 

2 -- ÇALINAN SAADET FİLMfLE 
Bir KAÇ GÜN daha gösterileceği ui sa1Jll m.ijşterilerim.ize anederiz 

MATİNEl...ER: LEYLA : 1.15 - 3.45 - 6.41 - 9.35_. 
• ÇALINAN SAADET : 2.:15 - 5.25 - 8.Ztq. 

Cumartesi 1.(JO de... Paz ar ız.oo DE B A Ş L A. R.
BU PROGRAM Pazartes i akşamına kadardır ... 

.TA\ YARE Sineması TEL: 36·46 

Alkolik dilenci üç kişiden beşer kuruş koparınca soluğu köşe başındaki şa
rapçıda alıyor. Gündeliğinden on beş, yirmi kuruş artıran mektepli evine d ö
nerken p:ra.p bayiine uğrayor. Aldığı maaşı geçimine yetiştiremiyen mütekait 
şanp tezgahından sarhoş dönüyor. 

Şarap bu şelcilde satışa ariedildiğl gündenberi sÜTÜmü ne kadar arttı ise 
müpll'!.Iaları da o kadar çoğaldı. 

Bir taraftan sıhhat vekaletinin alkolun tahribatını gösteren afi~leri, di~r ta
raftan Y eşilayın propagandası, ikisinin arasında da bardağı on kuruşa seırbe.qt, 
açık şarap sabşı nastl bağdaşabilirler anlayamıyoruz. 

Şarabı; köıte ba~ı tütüncü dükkanında; mahalle arası bakkalında her k~eye 
elverişli ayak üstü içkisi olmaktan kurtanp büyük kapalı şişeler içinde yemek 
sofralanna getirmedikçe sağLlc. ve sosyal zararlarının önüne geçmeie itnka:r.ı. 
yoktur. 

Şarabm açık satılma.sının sürümü arttırdığı ve binnetice inhisar varidatım 
yiilı:selttiği bahıs mevzuu olabilir. 

Fa.1cat bu varidat artışının küçük, fakir ve ihtiyar bir çok alkolikler doğurdu
.ğu da meydanda ..... Memleketin sosyal ve sağlık iyilikleri için şimdiye kada 
biç bir fedakarlık.tan çekinmemiş ve kaçtnm~ olan cümhuriyet hükümetim' 
zin ıuhhat ve maarif vekaletlerin.in müştereken çalışarak içtimai bünyemizd 
detinleşmek istidadını gösteren bu şarap iptila.ınnın ($nüne geçmek için en ac 
tedbirleri en kati şekilde alacaklarına eminiz. 

MURAT ÇINAR 



§ Sontes.-;n Persembe ıg..ı2 YENi ASJR 
L 22&2S &SC!2 --

Konu~malar 
···••••E••• 

lmralı adası mahkiimları 
--~ ---- - ------------

7 50 ağır ceza mahlıümıı lıendilerine verilen işi 
canla ba~ıa yapan çalı ~lznn insaıdar oldular. 

Y A Z A N : S. SIRRI T A R C A N 

!ık 41ap1lıyor. Zonguldak ta i.se mfi::lcn
lerde amelelik ed~yorlar. 

Bi.itün Ti.irkiyede bunlar gibi ağır 
hapse mahkum yedi, sekiz bin kişi var
dır. Bunların hemen yansından ziyade
si ceza senelerini yeni usulde cezaevle
rinde gcc;rınektedirlcr. 

™ 

MISIRDA BOYUK TANK 
SAVAŞI OLUYOR 

(Baştarafı 1 ınei Sahifede) 

ı·:mız mayn tar;aları, müstahkem isti
rıat noktaları v .J diğer manialar ara
~mdan kendi<;in.: bir yol ac:mağa muvaf
fak olrnu.ştur. 

Kaı·sı<lHki düsınan kuvvetleri Alman 
ve İtalyanlarda~1 mürekkep muhtelit 
kuvvetlcl'dir. San.ldığına göre esir edi
len m'hver askerlerinin sayısı yüksek
tır. Faaliyet :.·alnız cephen:11 . bu ke:-i
ınİnc inhi:-ar etr.ıemiş, fakat oütün ccp-
1.e boyunca dev.ım eylemi~lir. 

Bu taarruzda iknci safha zırhlı ku\'
\ r.tler arao;ında <:arpış111u safhasıdır. 

Bu :o:afh:mın b.ıc;lamı~ olına~ı ordunun 
manevra icin iliz.umu kadar arazi ka-
7;;nmıs olduğunu ispat eylemektedir. 

Borsa 
ÜZÜi\l 

1558 Yaşat <;iL'. 52 59 
875 Albayrak 54 57 75 
454 S. Erkin 55 92 
-145 M. İzıniroğlu 45 60 
444 İnhü:aı·lar .51 50 54 
367 M. H. N .ızlı 55 60 
353 Süleyman Adam 53 50 5G 
351 İ. Barmuimun 55 55 50 
312 İnan sır. 52 56 
277 S. Celanl'n 55 56 
270 A. Galliya 53 50 55 
270 Ser\'et .'\lgın 53 54 
215 Fadıl Ötyurtscver 54 25 54 25 
214 Hüsni\ Baki o. 56 53 50 
214 S. Süleymanoviç 52 50 56 50 
198 Akseki Ban. 55 50 57 

Ne yazık ki nıedenı insanlar arasında 
hiddet, tehevvi.ir, kıskançlık. intikam gi
bi hislere kapılarak hemcinsinin haya
tma kı) an. onu ya~amak hakkından 
mahrum eden gaddar, zalim, katı yü
l'P kli olanlar da var. Bu gibilere cemi
yet cani damgası vurur. kanun yakala
rına yapı~ıı-. işledikleri fenalığın dere
cesine göre hapse konur. prangaya vu
nılur veya darağacına gönderilfrler. 
Yalnız çarpıldıkları cezanın mahiyeti ne 
olursa olsun: bu zararlı mahlukların 
k~ndileri de manen ve maddeten ölmüş 
~ayılırlar. On beş, yirmi sene zındanda 
kaldıktan sonra tekrar içimize uslan
mış. akıllanmış olarak dönmezler. Cün
kii hapishanede geçirdikleri teınbe1 ve 
atıl hayat onların enerjilerini öldürdi.i
~li gibi, kendilerini insanlıktan da uzak
Ja~tırır. Uzun müddet demir kafeste k31-
mış vahşi hay\•anlar gibi ilk serbest kal
dı klan gün ka11a susamış oldukları gö
rülür. Cezasını bitirip hapisten çıkanlaı· 
arasında çok geçmeden gene bir cana 
kıyarak tekrar kodesi boylıyanlar az de
ğildir. 

Ba~vekil bi.itiin ağır ceza mahkı'.'ımla
rını asri cezaevlerinde toplamak arzu
sunda olduklarını söylediler. 

Bu mahkümlal'ln içinde sanat sahibi 
oilınların cezaları yarı yarıya indirilir. 
Mrc:ela otuz giin altmış gün sayılır. 
Amele ve rençberlerin otuz günü kırk 
beş gi.in !;ayılır. Ayrıca bu çalışan mah
kumlara 25 kuruş gündelik verilir. Bu 
rJaranın bir kısmı nıahkCımun hesabına 
ı)~nkava vatırılır. 

TANK HARBİNİN' OLDUGU YER 
Kalıire. 4 (A.A) - Sekizinci ordu

nun umumi kac.:ı1gahı ııe~dindeki Roy
ler mnhabirinin dün akşam bildirdiği
ne göı-e btiyük wnk muharebesinin ce
rı::yan etmekte olduğu El Akakir tepesi 
Mısır cöli.iniin u.-num sc\•iyesinden 30 ' 
ır:etre kad<ır yüksekte ve Sidi Ahdm-

172 j. Kohe:l 52 57 
141 Mehmet Orenat 52 50 54 
134 Emin Seyrek 53 50 56 
117 Süleyman Sırrı 54 54 
112 Ali Akar 52 57 
129 Mehmet Doğu 53 · 56 50 
99 N. Üzüınci.i 51 50 55 
87 S. Akım.,;ar 55 55 
82 Muamm?r Uslu 52 52 

* 
Bu mütereddi mahlUklara insanlık. 

ahll\k, terbiye mevzuları üzerinde kon
feranslar veril!'le belki yola gelirler: di
ye hazan düşünür, sonra bunlara söz kfir 
etmiyeeeğine hükmeder, bu fikfrden vaz 
geçerdim. 

Bir gün Başvekilimiz sayın Saraçoğ
lu Şükrünün adliye vekili iken lmralı 
adasında tesis ettiği cezaevini gidip gör
dilm. Vapurda giderken gözi.imün önün
de korkunç bakışlı, katil cehreli cana
varların hayaU canlanıyordu. tstanbul
dan iki buçuk saat süren bir deniz yol
culuğundan sonra Marmarada Bozbu
run karşısında, sahilinde beyaz taş bi
naları yamaçlarda çam ve zeytin ağaç-
1arı bulunan adaya çıktım. Beş, altı yüz 
kadar kara bahltı zavallı ile karşılaş
'tıtn. Kafaları dipten traşh bu mahlftkla
r ın gözlerinde vahşetten ziyade pişman
lık hissini okudum. Ben bu ı551z adada 
kale gibi yüksek duvarlar, demir par
l1ıa kl ıklı kapılar, süngülü jandarmalar 
nihayet boyunlarında. ayaklarındaki 
prangaları şakırdatarak dolasan katiller 
göreceğimi zannediyordum( Halbuki 
ı-iındi karşımda ziraatle sanatla kendi 
halinde yaşıyan bir köy hafln vardı! Bu 
kanlı kati.ller ilç dört idare memuru ile 
bir kaç jandarmanın nezareti altında 
- tıpkı bir komun halkı gibi - sessiz, 
sakin işleriyle, kücleriyle mesgul idi-
ler. ~ , 

Mildüriln deUlletiyle bu ceu evini 
gezdim. İ§te demirciler, işte marangoz
lar, işte inşa.at ustaları, işte inekçiler, 
işte sardalyacılar, işte çiftçiler. Hepsi de 
büyük bir şevk ile i§lerine dört el ile 
sarılmışlar, köylerinin imarını vazife bi
len bu beşeriyet tortuc;unun faaliyetine 
hayran oldum. 

* Okumuş, yazllll§, yüksek tahsil gör-
müş bir mahkum bana şunları söyledi: 

< - Bura.c;ı ellerinden her nasılsa bir 
kaza çıkmış in.c;anları, yeniden beşeriye
te faydalı.yapan bir müe~esedir. Belki 
i:Hkkat.inizi çekmiştir. Yedi yüz şu kadar 
ınahkUrnu yalnız dört beş jandarma ko
ı·uyor. Sizi temin ederim, onlar da al
ın.asa gene bir vukuat çıkmasına imkAn 
~·oktur. Buna sebep nedir biliyor musu
nuz? Çalışmak! Bu milessir silah en 
kuvvetli blr terbiye vasıtasıdır. Bu gör
ô.üğünilz binalar, şu atelyeler. şu tepe
leri süsleyen bağlar, şu harman yerinde 
dövülen ekinler hepsi onların ellerinin 
emeğiyle meydana çıkmıştır. Burada 
geçirdiğimiz fili hayat ile elde ettiğim.iz 
neticeler hepimizi hu adaya bağladı. Bir 
aile gibi yaşıyoruz. dersem belki şaşırır
sınız. 

Bu gördüğünüz yolların, parkların 
plfüılarını acizane 'bendeniz çızdım. 

Bu sundurmalar da başka fel~ket 
kurbanı arkadaşımın eseridir. 

Ben mahk\ımiyetimi bir buçuk sene 
sonra bitiriyorum, inanır mısınız, bu ar
kada.,1 arcfan a~rrıJacağıma üzülil~·orum.> • Müdiir de bana şu izahatı verdi: 

« - Adliye vekilimizden aldığımız 
direktif dahilinde çalışıyoruz. Hedefimiz 
gUnlerini dolduran mahkfun19n daha iyi, 
hiç olmazsa daha az zararlı olarak ce
miyete iade etmektir. Vasıtamız şiddet, 
ceza değil, sevgi ve hiisnü muameledir. 

Burada 750 ağır ceza mahrumu var
dır. 

Muhterem Başvekilimiz I.spartada, 
Zon°"lı:takta da böyle asri cezaevleri te
~i.s ettiler fspartadaki cezaevinde halıcı-

r.:±1t•s• FP 

LALE VE TA 

Size. uf;k bir hE"sap vereyim. Bu mah
kumların gayretiyle geçen yıl dört bin 
kilo zeytin topladık, bu yıl 15 bin kilo 
mahsul alacağız sanırım. 

Haftada bir gi.in istirahat ederler. halk 
tliı küleri, halk raksları yaparlar. 1çle
rinae güzel bağlama calanlar Yar. Bazı 
aksamlar müsahabeler tertip ederi~. 
Bunlardan da çok fa;rda gördük. Bu 
ağır ecza mahkumları hakkında kanaa
tim ~udur: KendiSine verilen isi canla 
ba5la yapan çalışkan, gec;imli in~anlar!> 

* Daima Avrupada gördüği.imiiz iyi .~e:v-
lere imrenir. niçin bizde böyle değil? 
diye söyleniriz. işte bir eser ufak him
metle büyük netice elde edildiğinin en 
büyük misali Cümhuriyct hükümet.imi
zin. bilhassa adliyemizin bu eseri göi'!i.is 
kabaıian bir muvaffakıyet değil midir? 

STALINGRAOOA DURUM AYNl 
(Ba~tara{ı l ınci Sahifede) 

Moskova. 4 (A.A) - Tirnocenko Sta
lingradda aldığı yerleri tahki~ ediyor. 

KAFKASYADA 
Nalç.ikte şiddetli savaşlar neticesinde 

Almanların cenuba doğru bir yol açmak 
istediği anlaşılıyor. 

SOVYET TEBLtGLERt 
Moskova, 4 (A.A) - öğle tebliği: 3 

Sonleşrin gecesi kıtalarımız Stalingrad 
çevresinde ve Tuap.senin şimal doğu
siyle Nalçikin cenup doğusunda dii'i
manla savaşmıştır. Di~er kesimlerde de
ğişiklik yoktur. 

Moskova. 4 (A.A) - Sovyet tebliği
ne ektir: Stnlingrad çevresinde kıtaları
m1Z taarruzları püskürtıneğe devam 
ederek düsmana insanca ve malzemece 
ağır kayıplar verdirm.i.şlerdir. Stalin
gradm şiınal batısında Rus kıtaları mev
zilerini kuvvetlendirmiştir. Kıtalarımız 
Nalçikin cenup doğusunda müdafaaya 
devam etmişlerdir. Tuapsenin si.mal do
ğusunda kıtalanmız Almanl~rı bazı 
mevzilerden çıkarmışlardır. 

Şiıiıal batı cephesinde bir Alman ala
yının 15 tankla yaptığı taarruz püskür
tülmüştür. Di.işrnan 300 er ve subayla 8 
tank kaybetmi~tir. ----·----JAPONLARLA H·RP 

ı :ıhman b()]ges'.nin cenubw1dadır. El 
!.\k<ıkir TelE!I İsdliln 11 kilometre hatı
s·nda \'C Sidi Abdurrahmanın 11 k:lo
metre cenuhund·.i bulunmaktadır .. Bu
;·.,da dc\·aın ed~n çarpı~ınalar şiddetli
dır. 

25 KİLOMETRE İLERLEME 
Ne\'york, 4 ( !-\.A) - Mısır cephesin

deki harekfitı takip eder. Amerikan ga
zetecileri El AkaJCr etrnfındaki tank 
savaşlarını bildırn ken İngiliz kuvvet
lerinin l'vlihver müdafaa sist~mi dahil 'n
deki ilcrlcmele~·aıi 25 kılometre tcıhınin 
elınektedirler. 
İNGİLİZ DENİZ BİRLİKLERİ
NİN HÜCUMU 
Iskender:ye. -! (A.A) - Deniz tebli

ğj: 

Son hafta içimle sah.il deniz kuvvet
lerimiz diişman hatlarının gerilerindeki 
bölgelere karşı harekatt:> bulunmuştur. 
SuhiJ müdafaa1an ile ateş teati edil
mistir. Düsman ucaklan kuvvetlerimi
ze .hücum ~ylemisl~rdlr. Birliklerimizin 
hepsi hasarsız '"' kayıpsız üsleme dön
mfr::lerdir. 

Kah:re, 4 (AA) - Orta ~rk İngiliz 
kar-:-,,,.ahmın tebliği: 

Mihver hava kuvvetleri ancak iki de
fa taarruzda bulunmuştur. Birinci hare
kette dü!"man bombalarını atarak kaç
mışbT. ikinci hüoumda muharebeye zor
lanan dii~manın 9 uçağl düşürülmüş, l 3 
uça/tı da hasara uğratılmıştır. 

Bütün bu hareketlerdeen 15 uçağımız 
kayıptır. 

AMERİKAN UÇAK HÜCUMLARI 
Kahire, 4 (A.J.\) - Ül'ta şark Ame

r;kan tebliği: 
Birleşik de\•le.lere mensup Amerikan 

hava kuvvetleri '!'obruk limanına hü
cum etmişler v~ limanda bulunan va
purlara tam jsaoet]erle bUyük yangw-
1..ır çık;:ırınışlardır. Uçakların.uz. aYrılu-
lc>rken vaptu·lardan çıkan ycıngınların 
dwnanlarının bin metre yükseld:ğini 
tesbit etmişlerdi:-. 

Orta büyükii.ikte bomba uçakları 
düşman hava ıneydanlanna ve toplu
luklarına h.ücum etmişler ve bir hava 
meydanında yerde en az yedi tayyare 
tahrip etmişlerdı.r. 
Boınba uçakl.:n ımız üç düşman tankı

tlJ tahrip etm:şll?rdir. 
İNGİLİZLERIN HEDEFİ 

(Baştarn{ı l ınci S.ıhifede) Londı·a, 4 (.A} - Bel1i başlı gaze
ker ç1kannağa m.ıvaffak oldukları bül- leler buglinkü ba~ yazılarım Mısır ınu
geye ka~ı müttdik uçakları taarruz- h;;rebesinin geli:şmelerine tahsis etnlİ~-
larda bulunınu::lardır. ı lt-rdir. 

İki son teşrin sabahı Amerikan d;s- Deyi Meyl diyor ki: 
!ı·oyerleri Gua<lelkanalda N:;tan:kao •Büyük b:r +.mk savaşı başlamıştır .. 
~hrinin batısında bir mevzii bombala· Bu sa\•as lehimızde inkişaf etmektedir .. 
tnı!21ar ve kara iıücumlanm da destek· Düşman hatları::ıda büyük bir gedik 
!emişlerdir. · açılmasaydı sekWnci ordunun tankları 

Kokoda J.ıpon tayyare üssünün zap- harekete .geçemezlerdi,. 
tından sonra müttefikler Oibige yaklaş- TA YMISE GORE 
mışlardır. Rumaya asker Çlkarma te- Tayın:s diy.>r ki: 
ı-ıebbüsünde tahrip edilen bir Japon ge· «Hedef Rorm:l kuvvetlerini Mısır 
misinin hala yanmakta oldu~u göri.il- hududunun öte:mıe atmaktan ibaret de
müştür. ğildir. Asıl hed(!~ onu tahrip için uzun 

Oven Stanley çevresinde çekilmekte müddet faaliyette bulunmaktadı.r. Düş-
o1an düsmanı tak:p ettik. man üslerinden çok uzakta iken onu 

JAPON KAYTPLARI kati netice veıecek bir muharebeye 
26 ilktesrinde deniz ve hava muhare- zorlamaktı.r. Romelin inatla çarpışacağı· 

belerinde düşmar.a verdirilen zararlal' na şüphe yoktm·. Fakat takip ettiği.ıniı. 
lıcltkında son alınan raporlar evvelki hedefin büyüklüğünü Almanlar da tak
lebliğlerde şu tashihlerin yapılmasını d:r etmektedirler.» 
g~rektirm!ştir: Ağtr bomba isabet eden Londra, 4 (A.A) - (Taymis) gaze
bır zırh1ı değil, bafü bir kruvazör ol- tesi yazıyor : Mısırdaki harekit plam
muştur. Mavay sınıfından büyük bir na ait bazı te{e .. :cüat az çok aksamış 
k!uvazöre de ağır bombalarla dört isa- o1abilir. Fakat umumiyeti itibarile plan 
bet kaydedilmiştir. iyi tatbik edllmiştir. 8 günde elde edi-

---~·-• len netice az değildir. Şimal Afrikada 
KlBRlS IJZERJ.NDE kazanılacak parlalc bir zafer başka cep-
Bir tayyare u~tu helerd: de derhal tesirini gösterecek ve 
Lefkoşa, 4 •(AA) - Bu :hah bir Akdenız yolunun tekxar açılacağı günü 

d .. k ·ıf w K h d .. . yakınlaştll'acaktır. Bundan dolayı bu 
uşman eş uçagı ı rııı a ası uzerın- .f, • 

de yüksekten uçmu:ıtur. Uçak savarlar za .. erm. za~anı ve yolu ne olursa olsun, 
faaliyete ge<:mi .. Jerdir Bomba t 1 - muttefıklcrın kara ve denizlerdeki ta~ 

. " · a ı ma d b . . 1...- l .._,1 arruz ar esının uaş angıcını teŞKU 

edecektir. mıştır. 

• 5 

* 
SINEMALARINOA 

Londra radyosundan : Taymis diyor 

Bütiin İzmiriıı geçen bir haHada zevkine doyamadığı 

k: : "Mısır muharebesinin ikinci saf
hası birincisinden daha mühim seyda
·bilir. Her ne kadar çarpışma hfila ge
neral Romeijn derin ve fevkalade müs
tahkem mevzileu içinde cereyan et
m~te ise de sekizinci ordunun düşınan 
mudalaa mevzilerinin mukavemetini 
p,evşekleştirdiği ve hiç olmazsa mütte
Cık:lerin manevra serbestisini artırdığı 
muhakkaktır. Britanya taarruzwıun 
umumt plAnı on günlUk tC('.riibe devre
sini muvaffakıyetle atlatmıştır. Sekizin
ci ordu teşebbüsü elinde hıttuğu gibi 
tazyiki artırmağa da muktedirdir. Cep
heden yapılan hücumlarda b:J çok 
foemli bir noktadır.• 

TOHKCE DEt"İ! . TAC .. 
Umumun isteği üzerine bu h;;fta da gösterill!celdil' .. 
LALENİN 2 inCi filmi.. ! TANIN 2 inci filini .. 

.. ÇETE PEŞİNDE ~ Kadın Hikimiyeti 
Uc Sil.a.bşor kovhoylann en son 'ı (God's Country And Woman) 

ve en yeni zaferi George Brent - Bcverly Roberts 

SEANSLAR 
Demir Taç : 13.25 - 16.35 -.19.50 ·\Demir Taç: 14.40 - 18.10 - 2L40 
Çete peşinde : 15.20 • 18.30 - 21.45 Kadın 118.. : 13.00 - 16.30 - 20.00 
Cumartesi ve pazar 9.15 te başlar Cmnartcsi ve Pazar 11.10 da başlar 

O i K K A T : Sinemruarımızd a ft İLK DEFA• olarak ıösterilmekte 
ofan filim1erimiz İzınirde ba5ka lıiç bir sinemada gösterilmiyecektir .• 

~:---~~-== ....... ~n:nmaı::ı ...... 1111 ........................... ımı .. •sa::oıaam•~ 

SÜRATLİ İNKİŞAFLARA DoGRTT 
Deyl Meyl diyor ki: .. Sekizinci ordu 

l'-uvvetle tahkim edilmiş mevrilerp, kar
:ıı cepheden taarruzunda askeri hare-

26 A. Papagno 52 52 
70 Cevdet Alanyalı 55 55 
89 M. j. Taı anto 63 63 
65 Mustafa Şeker 53 50 54 25 
66 Cemal Alişan 52 65 
60 A. Nuri Erdur 56 50 56 50 
55 Özlürk s!r. 55 56 
49 İsak Şemi 54 50 54 50 
49 Şükrü Ugur 53 56 
45 H. Ali Kaptan 52 50 52 50 
38 Yusef Lereah 53 50 56 
:~4 Hilmi Uyar 59 59 
29 l\fo:z Rozans 56 50 56 .SO 
26 M. Arditi 52 53 
26 Kaptan Kemalettin 58 58 
38 M. Beşikçi o. 54 75 54 75 
19 M. Ali Kardeııler 52 53 50 
14 Nec~ti Börekçi 52 52 
16 Y. I. Talat 50 50 
11 Y. E. Bencuya 56 56 
10 Mustafa Tabak 54 54 
10 ismnil Çakır o. 58 so 58 50 

7 E. R. Roditi 57 50 57 50 
-4 Fikri Öncil 62 62 
4 Tahir Erdem 62 62 · 

8800 Yekfuı 
167219 Eski yeklı.n 
176019 Umumi yekfin 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

İNCİR 
265 M. İzmiroğlu 
157 Hilmi Uyar 
103 Faik Soydan 

95 Şükrü Uğur 
75 H. Levi 
20 M. j. Taranto 
19 Ali Çelik kap. 
10 Ahmet Kaptan 
6 H. Baki cğlu . 
6 İ. Taranto rnah. 

756 Yekun 
18108 Eski yekCı..n 
18864 Umumi yekfuı 

ZAHİRE 

59 
55 
63 
68 
71 
74 
68 
71 
79 
75 50 

5 ton susam 77 50 
15 lon Susam çuvallı 80 
31 çuval Burçak 45 
65 ton kendir tohu 50 
23 ton keten tohumu 80 

140 ton Pamuk çekir. 20 

52 
53 50 
59 
59 

70 
64 
70 
68 
71 
74 
68 
71 
79 
75 50 

77 50 
80 
45 
50 
80 
20 

Al'jantinde de Demofı· 
rasııer!e 1Jlrle$11mesl 
isteniliyor-
Boynes Ayres, 4 (A.A) - Burada İn

giliz ticaret odasında bir nutuk söyleyen 
eski reis Gorl neler gördüğünü anlat
mış Ye demiştir ki: 

< - Ben ve arkadaşlarım sulh iÇin ve 
Arjantinlilerin refahı için ~ıyoruz. 
Fakat bu gibi şeyler harbin ananelerine 
sırt çevirmekle ger~kleşemez.. Arjan
t1nliler vaz.ü'ele.rini kendi arzularile ka
bul etmelidirler. Bu vazüeleri Amerika 
kı~sında yaşıyan müşterek. menşe 
muşterek ümitlerle bağlı bulunduğumuz 
kardeş milletlere karşı da kabul et.mi§ 
bulunuyoruz. Bir Demokrat millet s.ıfa
tiyle Demokrasi d!\-asına hizmet etmek:t:n kaçınmak bizim için eM.rete muadil
dır. Eğer Demokrasiyi müdafaa uğrun
?a ':azifeın.izden kaçınırsak bununla Ar
Jantin milletinin şerefine bir hakaret 
sillesi indirilmiş olur.• 

ketlerin inkişafı bakımından en güç bir 
~aziyetle karşılaşrmştır. Maamafih bun
can böyle daha sUratli hareketlere ve 
daha mühim neticeler verecek hamle
lere intizar edebiliriz .. • 

KATi NETİCELER 
UZAK DEÖİL.. 
Deyi Hera1d Mısır seferinin muvaffa

kıyetle devam ettiğine ve katt neticele
re ulaşması kuvvetle muhtemel oldu
ğuna kanidir. 

Deyli Eksprese göre şimdiye kadar 
müdafilerin çöllerde ricati akıllıca bir 
hareket sayılmıştır. Fakat bu sefer ri~ 
cat Romel için pek te arzu edilir bir 
şey değildir. Alman generali bir kana
clıru denizin ve diğer kanadını Kattara 
bataklığının himaye etmesinden fayda
fonaı-ak kendisin: emniyette hissettiğin
den sekizinci ordunun hamlelerine so-
nuna kadar mukavemet etmesi beklen
ıneJidir. 

* 1T AL YANLAR HOCUMl.ARI 
POSKORITOK DlYORLAR 

Roma, 4 (AA) - Tebliğ: Elale
meyn cephesinde mihver kıtal.arının esas 
b ve kmlmaz mukavmcti dün de dü,
manın ,iddetli hücumlannı püskürtrnÜf" 
tür. 

Alman uçakları Maltayı bombalamiş 
ve bir düşman avcısı düşürmüştür. 

SAHİFE J 
~.rA7...l"'..r~7J"'.J"~;.-.r..r..r_.-,r-:-:-:r..r.r.r...:;:-" 1 L A N 

i Ankara l(adyosll 1 Halkapınar Şe.tı.itlcr caddesinde inhl-
8 - ~ sarlaı· .şarap fabl'ikasından sartnamecle 
~ BUGUNKU NESR1YAT § yazılı yerlere gönclerilecek ~e beheri 
~~'!IO"'~~..r~.r~ takriben 75 şer kilo ağırlığında dolu bi-

7.30 Program ve tnl'mleket f:aat aya- ra sandıklariyle ;\ine bu mahallerden 
t·~, 7.32 Vücudumuzu ç:alışhralım 7.40 fabrikaya iade edileeek ve takriben 50 
Ajans haberleri 7.55 - 8.30 Müzik (pl.) şer kilo ağırlığında boş bira şişelerini 
12.30 Program ve memleket saat ayarı, havi bira sandıklarının ve Halkapınar 
•12,33 Müzik (pi.) l2.45 Ajans haberle- istasyonundan :fabrikaya nakil edilecek 

dört tonluk bira tanklariyle fabrikadan 
r~ 13.00 - 13.30 Müzik : Karışık ma- Halkapınar israsyonuna nakil edilecek 
J,amlardan ~arkt.lar 18.00 Pr-.ıgıaın ve bos tanklann kamyonla nakliyesi açık 
memleket saat ;:ıyarı. 18.03 Müzik: Çif- eksiltmeye konulınushır. 
tı: fasıl Hl.00 Konu.,nıa (Ziraat saati..) tsteklilerin sevkiyat mahallerini ve 
19.15 Müzik pl. 19.30 Memleket saat ~artları anlamak i.izere fabrika müdür
ayarı ve ajans 1-.aberleri 19.45 Serbest H.lğüne ınüracaatlan ve muvakkat temi-
10 Dakika rn.55 Müzik : Şarkı Ye tür- nat akçası (15-0) lirayı makbuz mukabi
küler 20.15 Radyo gazetesi 2-.45 Müzik ~inde fabrika veznesine yatırdıktan son-
21.00 Konuşma (E\·:n Saati..) 21.15 ra diğer li.izumlu vcsaikle beraber 
M'i.izik : Mi.izik rnhbetleri 21.45 Müzik: 15/11/ 942 gününde fabrikada müteşek
Hadyo senfoni cı:rkestı-ası 22.30 Memlc- kil komisyona gelmeleri ilan olunur. 
ket saat ayarı, <.jans haberleri Ye bor- · Müdüriyet 
swar 22.45 - 22.50 Yarınki program ve 3, 5 7, 9 6242 (2830) 
kapanış .. 

F~.,,..r..oocacaQ~~ 

l~"coôK"ft"KiMAL~I § KARŞIYAKA 

IS O~MAN BOZKURT § ~ ~~~:8ULE ~E0!AR~ ı· i lUcmI k t II , . ~ D.Kış ) uıdunda ka~ ıt d_.aın edt-
zm r e e asLanesı 0 B d ·r ··n·· ı··-·· Asah· . ··t h S yor. eş ay a maarı mu. t:r ugun-
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: arşıya a ercqçıpaşa 

ll~....ocr..r...ıer~~~_,.._,...,,.....ı:-w....-#....o~ R Sokak No. 5 

1ZMIR BELEDfYESiNDEN: 
Münhal bulunan belediye zabıta me

murlukları için 10/11/ 1942 günii miisa
baka imtihanı yapılacaktır. 

Oı·ta mektep ınezwnı veya muadili 
derecede tahsil görmü~ ve askerliğini 
yapmış olan taliplerin, tahsil ve asker
lik vesikalariyle birlikte zabıta müdür-
lüğüne müracaatları. 6290 (2852) 

* - Belediye muhasebesinde münhal 
bulunan 20/60 lira maaşlı vazifeye mü

ti 28 - 1 - 5 - 8 t2790) 
~o~...-~J"~...41 

DOKTOR 
SÜLEYMAN ÇORUH 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Birinci Reyler Sokak 4Z Sayı
TEL. 294.6 

Evi İnönü caddesi (Göztepe} 836 
sayı ... TEL. 4.436 1 - 13 (!OIS) 

sabaka imtihaniyle memur alınacaktır, --~------------
İmtihana girebilmek için en az orta okul 
mezunu olmak ve fili askerliğini yapmış 
bulunmak şarttır. İsteklilerin 9/Teşri
nisani/942 Pazartesi günü saat 10 da 
belediye hesap .İ§}eri müdürlüğüne, tah
sil ve askerlik vesikaları ve nüfus cilz
danlariyle mi.iracaatları ilan olunur. 

:o:r~...coe~~:ıo.:::ıoc~ıccıooıQOll::CX 
DOKTOR - OPERATÖR 
RAİF AKDENİZ 

Doium ~e Kedm l:lastalıklan 
mütehassısı .• 

Hastalarını her gün Birinci BeyJer 
sokak No. 42 de muayebanesinde 
kabul eder. TELEFOFN : 2923 
Evi: Karşıyaka Barika sokak No. 30 

1-13 (1166) 
~.....:~-=-... _,,,_ ----....,!"~~...-~J.ıOr..I"'~~ 
1ZMlR StCtLt TİCARET MEMUR

LUCUNDAN: 
Reşat Kebare ticaret unvaniyle İzmir:

de Birinci belediye caddesinde 12 nu
maralı mağazada mısırcllık, fasulye ve
sair her türlü mahsulat ve emtiai tüc
cariye alım ve satımı üzeı·ine ticaretle 
iştigal eden Reşat Kebarenin işbu tica
ret unvanı ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 4668 numarasına kayıt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

6287 (2848) 

1ZMlR StC!Lt TiCARET MEMUR-
1.UôUNDAN: 

Antalya pazarı thsan Özturan ticaret 
unvaniyle tzmirde Halim ağa çarşısında 
20 numaralı mağazada kuru yemiş ve
sait mahsulatı aniye ticaretiyle iştigal 
eden lhsan ört.uranın işbu ticaret unva
nı ticaret kanunu htikümlerine göre si
cilin 4667 numarasına kayıt ve tescil 
edildiği. ilan olunur. 6284 (2850) 

DOKTOR 
Salahettin TEKAMD 

ÇOCUK DASTALIKLA.RI 
MCTEL '\SSISJ 

Hastalarını her gün öğleyin saat 
1 den itibaren Numan zade sokak 

- 23 umarada hususi muayenehane-1 sinde kabul eder. Telefon : 4342 

<~ E~! .~!~!·-·- -·-·- -·-·- -·-
DOKTOR 

RİKME'J' ALADAC 
Kadın bastalıklan operatörü ve 

DOGUM l't'IÜTEHASSISI 
Memleket hastanesi nisaiye ve veli

diye servisi muavini.-
Birinci Kordon Tayyare sineması 

bitişiğinde No. 206 .. Telefon: (032 
ııxıcr~..r..o:ır...eocrA":ı:v"~ 

Askeri Hastane 
ASABİYE MÜTEHASSISI 

Doktor • Nöroloğ 

HİLMİ DEMİRONA!' 
Hastalarını her giin öğleden sonra 

ikinci Beyler sokak 19 No. da b
bul eder. TELEFON : 27!7 

1-13 
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Tralıtör 3oförü 
aranıyor •• 

Tecrübeli bir Fordson traktCıü şofö
rü aranıyor. Taliplerin ellerindeki ve
s~ikle Bayındır (YILDIZYA0) fahri-
kalarına müracaatları.. 1-3 (2838} 

s. B. Nazilli Basma falJrlftası Müdürlüğünden : 
Fahrikamız için aşağıda yazılı evsafı haiz olmak üzere bekçi alınacakm. 
1 - Türk olmak 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanını ve iyi hal kağıdını hamil bulunmak. 
3 - Askerliğini yapmış olmak. 
4 - Okur yazar olma.le <ilk mektep tahsili olanlar tercihan alınır. > 
5 - Fabrika doktorluğunca yapllacak muayenede sıhhi durumu hu vuife

d~ istihdamına mani olmamak. 
NOT : Aylık ücret 40 - 50 liradır. Aynca senelik iki kat elbise iki çih k.un• 

dura veya ç.İ.z.me ve iki senede bir kaput verilir. 3 4 5 6235 (2835) 

İzmir Defterdarlığın dan : 
Nadire İsmet Hikmet ve Nimetin borçlanma bedelinden Karşıyaka şubesine 

mevcut 288 lira borçlarının temini tahsili zımnında haczedilmiş olan Kaf'lıyaka 
Donamnacı mahallesinin istasyon caddesinde kain 84 ada 7 parsel sayıda mu
kaYY.et 29 numarah ve 1152 lira luymeti mukayedeli evlerinin kati ihalesi. için 
müzayedesi tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 1 O gün daha temdit edil
miştir. 

Taliplerin kati ihale günü olan 10/ l 1 / 942 tarihinde saat 16 da vilayet idare 
heyetine müracaatlan ilin olunur. 1 5 6162 ( 28 15) 

İzmir Defterdarlığından: 
Halit oğlu Raşidin borçlanma bedelinden yeni şubeye mevcut 240 lira bor

cunun temini tahsili zımnında haczedilmiş olan Umur bey mahallesinin 1494 
ncu sokağmda kain 1439 ada 2 7 parsel sayıda mukayyet 13/ l 5 numaralı ve 
1440 lira kıymeti mukayyedeli evinin kati ihalesi için müzayedesi tahsili em
val kanunu hükümlerine tevfikan 1 O gün daha temdit edilmiştir. 

Taliplerin kati ihale günü olan 10/ 1 1 /942 tarihinde saat 16 da vilayet ida-
re heyetine müracaatları ilan olunur. 1 5 6161 ( 2616} 

Gizli çiçek 
Eczacı Kemal K. Ak

taş'ın en son eseri 
(Altuııiiya) kolonyasının ciddi ra

kibi zevk, sanat, bedayi hep bir arada 

hı J al t c.zanesı 
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il arp vaziyetlerine asker bakış g()ziiyie «BERLIN)> E GORE 
---*----

ısırda durum tank Bitarafla-
rbiniıı neticesirie bağlı rın da vazi-

Rndyo gazete~ine göre Mısır ceph;.-;:;dirmektedir. lngilizler ise, harbin f e 1 eri var 
sine dair gelen gayri resmi haberler, İn- durmadan inkişaf ettiğini ve 12 muhte
~iliı: hareketlerinin inkişaf ettiğini bil- lif mihver tümeninden bir çok e5ir]er 
dirmektedir. Şimal kesiminde takriben alındığını bildirmektedirler. 
25 kilometre derinliğinde ve 25 metre Bu tank muharebesinden başkn. El
genişliğinde bir gedik Jngilizler tarafın- alemeynin batısında Seydi Abdtirrah
dan açılmıı; olması ve büyük tank b:rlik- manda sahil bölgesinde miihim mihver 
}erinin Elalemeynin 25 kilometre derin- kuvvetlerinin çevrilmiş olduğu ve bun
lı-rinde E.lahakirte mihver zırhlı ku,·vet- farın kurtulmak içir. yaptıkları teşebbü~ 
leriyle çetin bir harbe tutuşmuş olması, ferin akim kaldığı da bildiriliyor. 
Jngüirierin hı. ~ir ha.fta içinde mayn AU\l \N _ RUS 1 IARBı 
tarlalarında genışcc bır yol açtıklarını 1 

/-
1 

röstermektedir. Fakat bu gedik mihve- Alman - So .... -yetler harbine gelince; 
ri şimdilil:: büsbütün mağlup edecek ma- Kafkaslarda Nalçık cenup doğusunda ve 
hiyet ve kıymette değildir. Asıl muvaf- Tuapse şimal batısında çarpışmalar git
fakıyct ve zafer E.lakakirde cereyan et- tikçe daha şiyade şiddetlenmektedir. 
mekte olan tank muharebesinin netice- Nalçıkta biiyük bir çevirme hareketi ya-
6ine bağlıdır. pan Alman kıtaları Alo~ri zapt ederek 

Eğer bu tank muharebesi kazanılırsa Viladi Kafkasa bir çok daha yaklaşmağa 
o zaman lngilizler için büyük bir muvaf- muvaffak olmuştur. Bı.. seri hareketin 
fakıyet beklenebilir. Akııi olarak bu Sovyetleri zor duruma düşürdüğü sanı
tank muharebesini kaybederlerse o za- lıyor ve Sovyetlerin daha. evvel bir plan 
man İngilizlerin sahilde sıkı~tırılarak im- dahilinde Viladi Kafkasa çekilmiş ol
has tchli~esi de baş gösterebilir. Her iki ması pek zaif bir ihtimal telakki edili
taraf ta bu tank muharebe~ine büyük yor. 
Önem vermektedir. Stalingradda taarruz ve karşı taarruz-

Alman reıı.mi tebliği Alman zırhlı lar durmadan devam ediyor. Buradaki 
kuvvetlerinin çok "iddetli bir muharebe durum bir az karanlık gibi görünmekte
den sonra lngillzleri püskürttüklerini dir. 

Almanlara göre H.usyada dururu 

StaliDgra 
hücuınları 

da us karş 
·urtüldü •• pus 

-Bedin, 4 (A.A) - Alman tebliği; 
Batı Kafkasyada ve Terek kesiminde 

şiddetli muharebeler devam ediyor. Sa
vaş uçaklarımız Tuapse limanıru mu
vaffakıyetle bombalamıştır. 
STALİNGRADDA 
Stalingradda temizleme muharebeleri 

devam etmiştir. Sovyetlerin karşı hü
cumları püskilrtülmüştür. Pike uçakla
rımız Volga kıyısının batısında düşman 
topluluklarını t>ombalan:uştır. Düşman 
bu kavsin şimaı!nde yaptığı muvaffa
kıyetsiz bir ihraç teşebbüsünde •bir top 
~eker daha kaybetmiştir. 

DON CEPHESİNDE 
Don cephesinde Macar kıtaları düş

manın nehri ge~ım?k için yaptığı bir 
çok te~ebbüsler~ mani olmuş ve mevz!i 
bir kaç hücumu püskürtmüştür. 

VORONEJDE 
Voronej yakınında Sovyetlerin bir 

savaş grubu göğüs göğüse yapılan şid
cıetli bir muharebede imha edilmiştir. 

LADOGADA 
Ladoga gölünde Alman uçakları ro

ınorkör yedeğinde giden iki mavuna 
kafilesini ve bir yük gemisini batır

mı~lardır. 

Suikast davası yeniden başledı 
(Baş tarafı 1 inci Sahifede) 

!anmadan önce bu cihetin halli icap et
pıiştir. 

CEL.5E AÇILIRKEN 
Suçlular tam saat 9 da salona alındı

lar. Hepsi neşeli görünüyorlardı.. Ha
pishanede bir kaç kilo aldıkları belli 
idi. Pavlofun ayağındaki aksamadan 
eser kalmamıştı. Bastonsuz dimdik yü
r\iyordu. 

Bir milddet sonra Sabri Yoldaşın re
isliğindeki hAkinıler heyeti, müddeiu
mumi Cemil Altan, baş muavini Kemal 
Bora salona girerek yerlerini aldılar .. 
Tercüman Eşref Demircana yemin etti
rildi. Barodan kaydı silinen Abdurrah
oıanın vekili avukat Şakir Ziya bittabi 
}·oktu .. 
TEMYİZİN İLAMI 
Suçluların hazır oldukları görüldük

ten sonra temyiz birinci ceza dairesi
nin namı okundu. ilAmın baş tarafında 
temyizdeki ilk mürafaadan, Pavlofla 
Kornilofun bu mürafaalara çağırılma 
volundaki taleplerinin kanuni sebepler
le reddolunduğundan bahsediliyordu. 
f'fımın diğer kısımlarında evvelce bil
cirmiş olduğum bozma sebepleri z.ik
redilmekte idi. Temyiz ilamı ile ağlr 
ceza mahkemesinin hükmü yalnız usu
le ait noksanla:-aan değil, esastan da 
bozulmakta idi. Mahkeme Pavlofla 
Komilofu Ömer Tokadı bu suçu işle
tneğe azmettirdikjerinden dolayı Ab
durrahmana ve berber Süleymana na
Earan daha ağır cezaya mahkum etmiş
ti. İlamda ezcümle deniliyordu ki: 

•Ayni mefkurtnin saliki olan suçlu
lc.r t.asa\-vur olunan komploda Ömerin 
bu işe daha elverişli bulunduğu kana
ııtinc varrnış olunmakla beraber ledel
hacc Abdurrahnıandan istifadeyi de dü
şi.inerek ona silah talimi yaptırmışlar
dır. Nitekim Abdurrahman hazırlık 
l.-ıhk:katında ıÖmer teklifi kabul et
meseydi kendi:;:nin tereddütsüz kabul 
eclcccğini • ifade etmiştir. Bulgarların 
Üskübü işgalle: ınde nişanlısı Cemile
r.in ırzına tccavü:l"Jeri Ömerin infial ve 
iııtıkaın hislerini körüklem~tir.• 

Nctirc itibariyıe temyiz kararında 
u;nsen su· a hazır ve amade bir ruhi 
halette olan Ömerir. aynca auça az-
mettirilmesine lüzum olup olmaması 
keyfiyeti tetkike muhtaç görlilüyordu. 
REİSİN İLK HİTABI 
Reis dedi ki: 
- Temyiz ilfunının birer sureti, lü-

7.ı.. 'tllu derecede .. ·e vaktinde anlamama
ları ihtimali di.işünülerek usulden ol
madığı halde suçlulara verilmiştir. 

Bozma sebeplerinin ayrıca tekrar 
izahını 'stiyorlru· mı? 

Tercüman Rus suçlulara reısin sua
h~i tekrarladı .. Suçlular ilfun suretini 
'aktınde ııldıklarını ve kendi vasıtala· 
nylc .. tercilme ettirdiklerini ~<.iylcdiler. 
MUDDEİID.IUMİNİN TALEBİ 
Bunun üz~rint! müddeiumuminin mü· 

lal5ası .c;oruldu. Cemil Altan •Bozma 

kararına uyulmasını talep ederim• de
di .. 

Reis, suçlulara da bu hususta ne di· 
veceklerini sordu. 
· Abdurrahman, ıTemyiz kararma 
uyulması fikrindeyim• cevabını verdi.. 
Berber Süleyman aynen şunları söyle
di: 

- Temyizin bozma kararına ben de 
işfüak ederim. Yalnız bir ricam var .• 
Ecnebi memlekette doğup büyüdüğüm 
:çin Türkçeyi iyi anlıyanuyorum .. Bana 
da Yugoslav dili bilen bir tercüman tu
tulsun .. 

Sıra Pavlofa gelmişti. Suale cevap 
vermeden önce arkadaşı Kornilofun 
elindeki Türkçe kağıdın okunmasını is
tedi. Reis: 

- Temyiz kararına uyalım mı, uy
mıyalım mı? .. Önce buna cevap veriniz 
dedi .. 

Pavlof temyiz kararlarına itirazları 
olduğundan da bcllsetti. 

Reis: 
- Temyiz ilamlarını tenkit ve nok

ı:anlan üzerinde münakaşa etmek ağır 
ceza mahkemesinin vazifesi dışındadır .. 
Siz şimdi bozma kararına uyulup uyu} 
mamak hususundaki talebinizi söyleyi
niz. dedi .. 
REDDİ HAKİM TALEBİ 
Pavlof cevaben şöyle dedi: 
- Ben şuna kaniim ki mahkemenin 

verdiği kararın temyizce nakzı icap 
<'derdi. Fakat mahkemenin değişmesi 
!Rzımdır. 

Reı.c; Sabri Yoldaş sordu: 
- Yalnız reism mi, bütün heyetin 

mi değişmesini istiyorsunuz? 
Pavlof citirazım hepsinedin dedi. 
Rei~ dedi ki: 
- Bu heyeti istemiyorsanız kanunen 

reddi hakime hakkınız vardır. Fakat ka
nunda red sebepleri muayyendir. Se
bepleri serdediniz. 

Pavlof şöyle cevap verdi: 
- Usul kanununun buna dair mad

delerini biliyorum. Beyanatımın da bu
na uygun olduğu kanaatindeyim. Bun
dan evvel Kornilofun Türkçe olank 
hazırladığı yazının okunmasın rica ede
rim. 

Reis - Madem ki reddi hfı.lcim mese
lesi mevzuu bahistir. Evvela onu hal et
mek mecburiyetindeyiz. Red !lebeplerini 
söylen iz. 

PAVLOFUN REDDi 
HAKiM SEBEPLERi 
Pavlof: 
- Mahkeme tahkikatı doğru yürüt

memiş, usul kanunlarını miitemadiyen 
ihlal etmiştir. Bazı ifadeler ve vesaik 
~azetelere geçtikten so"nra ,ahitler din
lenmiştir. Böylelikle oahitler ifadelerini 
önceden hazırlamışlardır. Daha ilk celse
de burada kendisi hazır olduğu halde 
berber Süleymanın hazırlık tahkikatın
daki ifadesinin okunulmasiyle iktifa 
edilmiştir. 

Rei!l dedi ki: 
- Söyledikleriniz duruşmanın ba,ın-

--k
Bi~affGf men lel!etlerin 

danberi tekrarlıyarak temyize dahi 
\'ermiş olduğunuz müdafaa ve itirazlar
dan ibarettir. Bunlar temyizce de red
dolunmuştur. 

Pavlof: 
- Heyeti hakimeyi ne için reddetti

ğime dair delillerimi ve mütalaaalanmı 
muhakeme dinlcmeğe mecburdur. Bun
lar dinlenildikten sonradır ki red se
bepleri taayyün edecektir. 

MüDDE1UMUMlL1CtN 
MüTALAALAR.I 
Reis, iddia makamının mütalaasını 

sordu. 
Kemal Bora, muhakemenin usul ka

nunlarına riayet gösterdiğini, ve saiki 
aleni celsede okunduğu cihetle matbua
tın bunları neşretmeğe hakkı olduğunu, 
bu itibarla Pavlofun matbuata vaki ta
rizinin yerinde r;Jmadığını söyledi ve ha
kimlerin reddin~ dair maddelerin suç
lulara tercüman vasıtasiyle okutturul
tna-;ını, afaki sözlere nihayet vereceği 
için bunun fa~·dalı olduğunu söyledi, 
mahkeme icabını düşündü. Suçlular bil
diklerini söylentl§. olduklarından bu 
maddelerin tekrar okutturulmasma lü
zum görülmedi. 

PAVLOFUN DELlLLERl 
Pavlof delillerini saymağa ba~ladı ve 

şöyle dedi: 
- Berber Süleymanın ilk ifadesi 

okwımak suretiyle ne şekilde ifade vere
ceği kendisine anlatı1mış. duruşmada 
ehli vukuf dinlenmiş, bu suretle ceza 
usulü muhakemeleri kanununun 47 n
ci ve 244 ncü maddeleri ihlfil edilmiştir. 
. Tahkikat daha nihayetlenmeden he
yeti hakime kararını vermis bulunu
yordu ki adalete uygun değildir. 

Mahkeme kararında istinat edilen de-
1: ller de dosyada yoktur. Katar, tahki
kat neticesine de uygun değildir. Şa
hit olarak dinlenen şoför Fahri Uçarın 
söylediği renk ve şek.ilde Sovyet sefare
tinin bir otomobili mevcut olmadığını 
tahkikatla anla~ olduğu halde mah
kem<) bu ifadeyi kabul. etrn.i§tir. 

Mahkeme, kararlarını gayri kabili 
münakaşa şekilde sabit olmuş vakalara 
dayaması lflzımhn aksine hareket 
ebniştir. Mesela Komilofun 941 Eylü
lünde Ankarada olmadığı sabitken ka
reroa Eylfil 1941 de Süleymanla Anka
rada tan~c;mış olduğu kabul edilmiştir. 

Bende şu kan3at vardır ki mahkeme 
tahkikata bir fikri sabitle başlamış, bi
zi mücrim telakki eden bu sabit fikir 
karara kadar devam etml§, mahkeme 
her vesile ile bitaraflıktan çıkmıştır. 

AVUKATA DAİR 
Burada kayıt1ı olmadığı halde Sov

yetlerc aleyhtar sözler söyliyen avukat 
Şakir Ziyanın celselere iştirakine mü
saade olunmuştur. 

Reis burada Pavlofa cevap vererek 
avukat Şakir Ziyanın barodan kaydı 
s:lin<liğine dair tamimin duruşma bit
tikten sonra alındığıru, nitekim Şakir 
Ziyanın şimdi mahkemede bulunmadı
tı nı söylemistir. 

Pavlof uzun olan sözleri sonunda, 
verdiği kararın mahkemenin bitaraf ol
madığını göster.resi dolayısiyle hakim
lerin red hakkını ku11andığını tekrar
lamıştır. 
KORNİLOFUN SÖZLERİ 
Bundan sonra Kornilofa söz verilmiş

tir. Kornilof ta aşağı yukan Pavlofun 
E.özlerini tekrarlamış, ayrıca müddeiu
mumi baş muav:ni B. Kemal Boradan 
da bahsederek onun da celselerde bu
lunmamasını istemiştir. 

Kornilof, ceza muhakemeleri usulü 
kanununun 135, 236, 237, 244, 245 ve 
247 inci madde!crinin açıkça ihlal edil
cl:ğinden bahsey!emiştir. 

Suikast f'snasmda öfanin Ömer To· 
kat olduğu dahi ispat edilmemiş oldu-
1'.:unu iddia eylemiş, cesedin karnında 
:>meliyat yarası bulunduğu halde ya-
1;.ın akrabasının dahi Ömerin ameliyat 
r;ccirmediğini söylediklerini, bir hoca
mn oğlu olan Ömerin sünnetsiz olamı
racağını iddiala:-ına ilave etmiştir . · 

Kornilof, mahkeme reisi B. Sabri 
Y old::ı.c:la aza B. Emin Bükenin ve bay 
Reşat Bayramoğlunun isimlerini zik· 

---o---
B. ıız11eıt Ş fi ciimltıır 
ref~ini yine ~ağırdı.. 

Santiyago (Şili), 4 (A.A) _ Ameri
ka büyük elçisi, devlet reisi Riyosu zi., 
yaret ederek Birleşik Amerikaya gel
mesi hususunda B. Ruzveltin dAvetini 
tekrarlamıştır. 

·ıo-~~~ 

Amerilıan fııtalaıeı 
Filistine geldi.. 

Londra, 4 (A.A) - Royter ajansı
nın Kudüs muhabiri tarafından bil
dirildiğine göre Filıstine Amerikan 
kuvvetleri gelmiştir. 
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rederek bunların iştirak etmiyecekleri 
başka bir mahkemenin bu davaya bak
masını istemiştir. 

Kornilof Türkçe yazılı bir kAğıttan 
okuduğu bu sözlerine şu noktayı da 
eklemiştir: 

- Benim kaçarken yakalandığım ile
riye sürülmüştür. Halbuki pasaportu
mun tetkikine bile li.izum görülmemiş
ti~ 1 

ABDURRAHMANIN VE 
SÜLEYMANIN VAZİYETLERİ 
Abdurrahman hAkimlerin bitaraD.ı.-

ğmdan şüphesi olmadığını, reddi ha· 
khn talebine iştirak etmediğini söyle
miştir. 

Berber Süleyman ise red talebine , iş
tirak etmiştir. 
MÜDDFİUMUMİNİN MÜTALAASI 
Bundan sor.ra ,ddia makamından mü

tcl.aa.;ı sorulmuştur. 
Müddeiumumi B. Cemil AJtan de

miştir ki: 
- Ceza muhakemeleri usulü kanunu 

bfildmlerle zabıt katiplerinin retleri is
tenileceği hakkında sarahati ihtiva ey
lemekte ise de müddeiumumilerin red
di caiz olmadığı açıkça bildirilmektedir. 
fsinaenaleyh suçlulardan Kornilofun ar
kadaşım Kemal Boranın reddi hakkın
daki talebi yersizdlr. 

B. Cemil Altan reddi hakim husu
sunda ileriye sürülen sebepleri esassız 
bulmakla berab"1r mahkemenin bu hu
susta karar vermeğe salahiyeti olmadı
ğından salahiyetli mercie gönderilmek 
üzere dosyanın müddeiumumiliğe ve
rilmesini iste~ir. 

MAID<EMENiN KARARI 
Mahkeme hey~t müzakereye çekilmiş 

ve neticede dosyanın reddi h8k.im tal'· 
bi hakkında bir karar vermek üzere 
tetkik merciine gönderilmesini teminen 
müddeiumumiliğe tevdıiDe, duruşmanın 
da bu cihetin hruline intizarenl bu ayın 
18 inci gününp bırakılmasına karar ver
miştir. 

DOSYA KESKİNE 
GÖNDERİLİYOR 
Öğrendiğime ~öre evrak, Ankaraya 

en yakın ağır ceza mahkemesi olduğu 
için yarın (Bugün) Keskin ağır ceza 
mahkemesine gönderilecek ve redoi ha
kim talebi hakkında bu mahkcıııcce bir 
karar veri!ecektiı-. 

Mll$tahsil bögeler belf?41 iyelerile m tehlilı böl· 
geler belediyeleri arasında yapdacafı q IJirll!)i 

Ankara, 4 (Telefonla) - Ticaret ve
kaleti belediyelerin fiyat tetkikini ne şe
kilde yapacaklarına dair alakalılara yeni 
bir tanılın gönderilmiştir. Bu tamimle 
belediyelerden şu hususlara itina edil
mesi isteniyor: Müstahsil bölgelerdeki 
belediyeler mahalli toptan satış fiyatla
rını muntazaman takip edecekler ve her 
haftanın Perşembe gününe ait mahalli 
toptan sat~ fiyatlarını ticaret vekAl.eti
ne ve Ankara, 1stanbul, İzmir belediye
lerine telgrafla bildireceklerdir. 

Bu suretle bildirilecek fiyatların pi
yasada en çok muamele gören haklın 
oevilere ait mürakabe ve takip netice
sinde teşekkül etmiş fiyatlar olmasına 
azfuni dikkat gösterilecektir. 

Belediyeler bu haftalık fiyat bildirme 
f§lerine devam etmekle beraber ayru za-

manda her hangi müstehlik bir merkeze 
yapılacak olan toplu sevltiyata dair ma
Himatı, mikdar, fiyat, satıcı ve alıcıyı 
o mahallin belediyesine ayrıca bildire
cekler ve müstehlik bölgelerdeki beledi
yeler bu malumat üzerine mahalli fiyat 
teşkillerini mürakabe edeceklerdir. 

Müstehlik merkezlerdeki belediyeler 
kendilerini menşe fiyatlar ve toplu mal 
sevkiyatı hakkında muntazaman malu· 
mat vermiyen istihru bölgelelerinden 
bu hususun teminini icıtiycekler, kendi· 
!erine malumat verilmediği takdirde key• 
fiyetten ticaret vekaletini haberdar ede
ceklerdir. 

Hangi vilayetlerle hangi belediyele
rin ne gibi maddeler üzerinde çal!)arak 
fiyatlan bildireceklerini gösterir bir cet
vel tamime eklenmiştir. 

Sovvet sefiri 
·' 

"Ankara,, ya 

Ankara, 4 (Yeni Asrr) - Bir müddttenberi memleketinde bulunan Sovyet 
sefiri iki gün sonra Ankaraya avdet etmiş bulunacaktır. 

DENIZAL Ti HARBi 
---*·---

Almanlar deniz-
altımız çok 

diyorlar 

«ŞILI)) VE MİHVER ____ * __ _ 
Şili l\'lihverle 
münasebetle-
• • 

rını kesmiyor 
~*~ ~·~ 

Bir iddia : Alınan deniz Amerilıa mihveıe cmus• 
altılaıeının te.slıei İngiliz ıaıeının Şilidefıi f aallye· 
yemelı dolaplarında da tine dair bir muMıPa 

görüfeceıı-· cılıaracalı •• 
Berlin, 4 (A.A) - Gazeteler deniz- Boynes Ayres, 4 (A.A) - Şili Ra~ 

aJtı savaşının son neticelerini belirti- dikal partisi yeni reisi bir Arjantin ga
yorlar. zetesi muhabirine şu beyanatta bulun-

Doyçe Algemanya Çaytung diyor ki: muştur: 
. . • - Bugünkü şartlar içinde $ili Mili-

•Denizaltılarımız Hınt okyanusunda 'Ver devletleriyle siyasi milnasebetlerini 
faaliyette bulunuyorlarken ayni . za- ·kesmiyecektir. 
manda şimal Atlantikte faaliyettedirler. Sorulan bir suale karşı reis, parti ara
Bu, Almanyanın bütün denizlerde kul- smda Mihverle münasebetlerin kesilme
lanacak kadar denizaltısına malik ol- sini isteyenlerin bulunduğunu, fakat 
ciuğunu göstermektedir .. • bunlann ekseriyet ~kil etmedikleri 

Börsen Çaytung : •İngiliz gemi ka- cevabını vermiştir. 
yıplan İngiliz sanayiinde olduğu gibi * 
her İngilizin yemek dolabında da tesi- Şll..tDE ALMAN CASUSLARI 
rlııi ~ttirecektir.• Londra radyosundan: Amerikan mah-

Dedikten sonra mütalbsına şöyle filleri şimal ve. cenup Ame~kadaki Al-
devam ediyor man casus teşkil~tırun Şilinm Valparezo 

• . . · şehrinde gizli bir radyo istasyonunu kul-
cİngilizler batırılan vapurlarla kay- !andığını iddia etmektedirler. Bu gizli 

bolan malzemenin ve yiyecek maddele- istasyon tarafından verilen 1'1 mesaj lşi
rinin yokluğunu acı acı hissedecekler- ti1miş ve şifreleri çözülmUştür. Aynı 
dir. Alman denizaltılarının Hint okya- mahfillerde teşkilAtın başı Şili Alman 
nusunun kapıJannda görünmesi harbin sefareti hava ataşesi olduğu söylen
sevk ve idaresi bakımından Anglo Sak- mektedir. Alman konsolosluk memur
r.onların en emniyetli tel!kki ettikleri larından bir şahıs Şilide tevkif edilmiş-
yolu da tehlike altına koymuştur. De- tir. ; 
niz muharebelerinin sıklaştığı bir sıra- Montevideo, 4 (A.A) - c.Şilide Alman 
da Amerikan donanmasına yeni vazife- casusları> adlı bir Amerikan muhtırası 
ler yüklenmesi her halde kolay olmıya- Amerikan müdafaa komisyonunun ka
cak.tır. Zire bugün Hint okyanusunda rariyle neş:redilecektir. Şili sefiri bu 
sefer eden kafile]erin harp gemileri ta- muhtıranın neşr{'dilmemesini istemiş ve 
rafından himayesi icap etmektedir.• kararı protesto etmiştir. * Muhtırada Amerika hariciye müste-

Radyo gazetesi teknik sebepler hase
biyle Hint okyanusunda Alman deni
!r:altılarının faaliyetlerinden mühim ne
ticeler beklemek doğru olmadığını, bu
~unla beraber müttefik deniz kafileleri 
için bu denizlerde Alman denizaltıla
r.nın bir rahatsızlık teşkil edeceğini 
söylemektedir. 

--~--,-tt----~ 
Alınanya~a işçi gönde· 

ıeilmernesi için 
ıezaflüıeler yapılmış 

Bem, 4 (A.A) - Müstakil Fransız 
Ajansı bildiriyor: 

İsviçre haberlerine göre Fransız işçi
sinin Almanyaya gönderilmesi aleyhinde 
Fransada büyük tezahürler yapıldığı 
sırada Vişi hükümeti Fransa ve İsviçre 
arasında telefon muhaveresini kestir
miştir. * Clennon Ferran, 4 (A.A) - Ye
ni mütehassıs FranS17. L"?çisi kafileleri 
dün Poatyeden Almanyaya hareket et
miştir. 

---o---
Ameıe·hanın Jaaıep mas· 
ıeafr ayda s . .s milyar 

dolar! •• 
Va§İngton, 4 (AA) - Birleşik dev

letler üst üste ikinci defa olarak · harp 
gayreti için bir ayda beş buçuk milyar 
dolaT sarfetmiştir. ,T emmuzdanberi dört 
aylık harp masrah yekunu 20 milyar 
250 milyon dolar olmuştur. Temmuz ve 
ağustos · ayı masrafları ortalama 4. mil
yar olduğu halde eylülde bir milyar do
lar daha artmıftır. 

şnrı B. Sumner Velsin iddialarını tev
sik edecek hadiseler vardır. Amerika
daki Alman casusları da tesbit edilmi~
tir. 

Santiyago, 4 (A.A) - Ctimhurreisin 
tasdik.ine arzolunan bir kanun 1Ayihas1 
harpte bulunan bir devlet hesabına ca
~luk yapacak kimselere çok ağır ceza-
lar tayin etmektedir. . 

l
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811 l~ar ordusu 
si la~ ~~ında ... 

S Budapeşte, 4 (A.A) - Macar 

§8 hükümetinin. resmt organınm Sof
S yadaki muhabirine Bulgar harbiye 
~ nazırı Mişof demiştir ki: 
N c - Bulgar ordusu yeni Avru
~ pada kendisine düşen vazifeyi ifa 
~ için silah başındadır.> 
ö~~..oC".,,..,,...o'"~..co'°/~J:r ........ ...--~ 

YUGO LAVYADA 
Çe~e faaliyeti 
Devam. ediyor .. 
Belgrat, 4 (A.A) - Panat polis mü

dürü neşrettiği bir tebliğ ile tarlalarda 
saklanan çetecilere karşı şiddetli taki
bat yapılacağı bildirilmiştir. E&ısen Ba
nattaki çeteler bundan epiyce zaman 
evvel ahalinin- i~birliğiyle dağıtılmıştır. 
Şimdi tarlalara dağılmacıı ihtimali üzeri
ne çetecilerin imhcıSı için halktan da 
yardım istenmektedir. Tutulacak her 
çeteci için 3000. her çete reisi için de 
25000 dinar nakti miikMat vaadolun
maktadır. 


