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2inci teşrin 

~MESUT BİR YILDÖNOMO Kazablanka da Orandan 

Bugün, Mec/istoplantısında Saracoğlu . . . . . . 
1 itimat istigecek, nutkunu !.~~~~~~~'eR~lcUm~ Bızert ıstıkametınde ılerlıyorlar 

hur İsmet inonünün, Cümhurrels
llğlne ıntlhaoıııın 4 Uncu yıldöni.ı

müdür 
?l.iillt. kurtuluş ve milli kalkınma 

davamızın büyük başarıcısı ve bü
yük kc.ruyucusu olan lnönü, 18 

.~ milyon Türkün şcfı olduğu kedar, 
mlllt birlik. bütünlük ve bcraber
liğımızln de baştimsalldlr. 

• Etrafımızı sa.ran ateş, kan vıc 
binblr türlü felaket içerisinde, 
lnönünün kiyascUI görüş ve dü
rüst siyıı.setile bu badireden uzak 
kalmış bulunuyoruz. Bız, dünyanın 
fiiphe ve tereddüt içinde bunaldı· 
ğ1 bu demlerde. ona olan sarsılmaz 
sevg1 ve itimadımızta rahat ve 
mes'ut yaşıyoru?.. Hür tefekkürü
müz, serbest vicdanımız ve nih a
yet bütün düşünce ve kalbimizle 1 
-ona bağlıyız. 

Bize l~günleri yaşatan \'e ):eni 
Türk çağına parlak sayfalar katan 
l\Il!H Şefimizi, Relslcümhurlu~a 
seçildi~! günün 4 üncü yıldönümU 
olan bu ~ünde, hürmetle selamla-
rız. 

«Vatan. 

Ankara, 10 (A.A.) - C. H P . ' 
Meclis grupu umumi heyeti bu.gün 

1 
(10111/ 1942) saat 15 te Reis ve-
kili Seyhan mebusu Hilmi Uranın 
reisliğinde toplandı. 

Celsenin açılmasını ve geçen top 
Jantı zaptı hurnsasının okunmasını 

müteakıp kürsüye gelen Başvekil 
Şükrü Saraçoğlu, iktısadi duru
mun lcabeıtirdı~i tedbirler sılslle

.&lni izah ~tmlrvc bu hususla söz 
b alan hatipler müta1Aaları dlnlcdlk-
""tö d" d"' n Climhurrcı llğlne Jııtlh1lhınm or uncft ~,lını lrutlailr~ız ten sonra hükumetçe alıııoıı tedbir 

Tunus Beyi geçişe ınüsaade etti. 

Janbart zırhlısı Kazablanka limanında yanıyor 
.. 

... 

- Londra. 10 (A.A.) - Buenos-A!reıı 
' radyosunun blldırdığhie göre, bu n· 
oııh Amerikan kıtaları Tunus'a g ir· 

1 miş:er ve şimdiye kadar yalnız haW 

1 
b;r mukavenıc~:e karşıli;ımışlardır. 
Bueno.~·Alres redyosu:-un ııa·ıe ett!· 
ğıne gore. Amerikan kıtatarı Bızerte 
\'e Tunus şeh\rleri \stikamel\r.de iler
lemektedirler. 

Cezalr, ıo (AA.) - Saat 11/45 de 
Amenkan tanklarının Oran'a gırdiği 
ögrenılml,tlr. lhraç kuvvetleri bi.ıtü:ı 

şehı e bakım bulunan San ta Crour;e 
kale ve tepesini ışga etmlşlerdır. 

Oran uıptedlldl 
l.nndra, 10 (A.A .I - ı\ ınerikan kı · 

Laları Oran'• zaııtet ın i~lerdir. F r a n
sız zır.hlısı Jean·Bart Kazablanka lı· 

(~onu Sa : 3, SU: 5 de) «=,. 

...... ------ - - - ... - - ...___.._. • ............... ~~.wur~, 
~ Knoks t 
,~ d·yor ki J 

......._ ıuııtı ~r InönU (De\'amı Sa. s. !'SU. 4 de) -

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

~ A fri'ka hareki't\1 
~ il~inci cephe 

Amerika ref5kümhuru Run·elt'le ('örçil A tlantlk .. Mllllkatılıda 1 mahiye tin dedir 

---.· Jngi'iz Başv : kili Çörçil. ·diyor ki · 
1 Romme!in takviye Yurd'da büyük yas 

Dün, millet Atasını 
anarak gözyaşı döktü 

1Rommel ordusu büyük ölçüde ı~ o'. '."os• .. H·:.0 

"'' . 1 murr.kundur t 
bozguna ugr atılmıştır t "••re1• •• , ••••• ı 

( p ıçafı ıı•••ık l 

Fransarıın 
•• • 
uzerıne 

Londra, 10 ( A.A ) - Baş,·ekıl B. , -
Chmchill. belediye reısınin yıllık zl· 
ya.fetindf! soz almak liztre otonıobllle 
Mansıonhause'a hareket ettiği zaman 
hararetle alkış anmıştır. H. Churchıll I 
mu\'asalatında da çok alkışlanmıştır. 

Baş\'ekii nutkunda şunları söyle
ml.ştlr: 

• Muharebelerımizde devreler tıırb\rt- ,: 
ne çok zıd mnnzaralaı gö ternllş. fa
kat netıcc şimdiye kadar memnun 
edici olmuştur. Son muharebede he· 
men hemen sonuna kadar vazife çe
tın olmuştur. Rommel ordusu bllyUk 
ö"çüde bozguna uğratılmıştır. Muha
rebe şu tek hedefle \'crılnıtştir: D\lş· 

•De\aını ~a. 3, Sil. 1 de> (//) 

' 

kalkınacağını .· i rrı anım 
terr;. ine hazır.ım 

( doğra değtldlr,, ( 
\'aşlngton. 10 (A.A.J - Bahriye 

nazırı bugün gazeteciler toplantuıın· 
da şlmal Afrika hareklıtının iyi git· 
tlğlnl fakat bu harekll.lın ikmal v< 
iaşe işlerindeki ı:or:uk ve tehlikelere 
dikkati çekmek istedlğinı' söylemiş· 
Ur. 

Albay Knox şöyle demiştir: 
Nazilerin denizaltılarını bu ikmal 

hattına yığacakları \.'e bunun için de 
( Ocvııımı Sa. :ı, Sil. S de) <+> 

A lmanlar 
Türkiyeden nıi 

1 
B~l:.~~~;~lffi~~gu~ 

kü Alman basm kc.nfcransır.da. 

1 Alman matbuat sözcüsü, hazır bu· 

J 
lunan gazetecilerin dikkat nazar· 

(De,amı .Sa. S, su. i de) ( X) 

- ----------------le yt i n yağ ' ,., .., ... ··:· •mı .. ı o .. ı.. • 

hf k
. 
1 

. ı Amerıkalılar, . Amu·al Darlanı 
mu e ır en 1 Cezair·de misafir ettiler 

"~ ....... , . . .... ,.., .. , •• mo ... ım satış serbesti si cuma saba- ı Muhtekir ~er Lo••"· 10 (A.A.) - n.smon .. ,. , ncral Patten, Kazablanka bölgcslrde tadırlar. Amerikalılar, 2000 esir al 

dl Ştılt;ıra. ıu (Telefonla) Ebe· I h d . t• b b ' ) dlrlldiğıne göre, <Amiral Darlan Ce· en şiddetli mukavemete maruz. kal-ı mışlnrdır. 
tQ ~·.~ ~l~\urktin olümunün 4 un. 1 n an 1 ( a ren aş ıyor > arasında Sezai zalr'de Amerıkan generalinin mlsati-j mı;ı olduğunu söy:emektedlr. Inglllzlcrle Amerikalıların Amiral 
tij 1~ doı uıni.i miiırnscbcllle dün ı ) ridlr>. . Fransız generali Juin.'fn General Cunnıngham'ın iduesi altındakı de· 
.,,. {u Yllrdda• iiıtıfallcr yapılmış Ankara, 10 CA A.) - Bıışvcka-ı 2 -: Tıca~ctle .ıştısal eclcn bütun Ômerde var Ami rol Darlan tf'slim ,ruarını mı Cahr\cs W. Ryder ıle te!<lim şartları- nlz hareketleri, devam et.rne.ktedlr. 

ı rk nııll~'ll buyuk kayıpları· Jetten tebliğ edilmlştır: hakıkı \'e lıııkmı şalnslarla ticaret kabul l'ttl nı mUzHkcı e etmiş olan Amiral Dar- Amerikan kıta!arı, C\'ııeı~· Kazablan· 
a., O"'ııwz ausını b r kere daha ı _ Aşağıdaki maddede yazılı 1

1 

maksadlle nezdlcrlııdc şeker bu- u va,ingtun, 10 (A.A.) - Afrika'nın lap'a refakat etmekte olduğu bıld!rll- ka'nm cenubunda Safi'yi .ve şimalde 
•~rı1 311 / 

Son günlerde ya{t fiyatlarını cebep- b h 1 tıı !~, 1 lllıı· Her tarafla bayraklar hakiki ve hUkmi şahısların 1 1 lunduranlar \'e şekeri imal cttıl:I atı sa illerin' çıkarılmış olan Ame- mektP.dir. Fedale'yl ele geçirmişlerdir. 
f;ı~1 llı:ıtcrrıımizın lfııdcsl c.larak 1942 cuma gUr.U sabahına kadar maddelerde kullanan bllüınum ha- siz olarak yUkııetten ı;'l'hrimizin tanın- rikan kuvvetlerinin kumandanı· Ge· Amerlkalı'ar, Oran'da bulunmak· j (Devamı sa.. 3, su. z de) xx 

l\~a .lnct.rllmlş bulunuyordu. 1 şeker satmaları veyıı şekeri her· kiki ve hükmi şahıslar 10111 / 1942 mış yağ tUccarları ihtikAr suçiyle r--e""'Vra- -- -r~ -- - -- - -- - - - - - - - -- - - - -- - - - - - -
ıı ~lUtklın muvakkat kablr1crl-ı hangı bir surette imal(ıltn kullan- salı gi.inü akşamı tıcarethane, ma- Milli korunma mahkemesine \'erıl- - - - - ~z.un - - ._.M4Fzwxar~<4UJU.i4iUd!W<aM&~-w.-...r"1 
! lllundukiaı·ı Etnoğraiya :M'.U· I mnle.rı veya evvelce satmış clup ğnza, dükkan, depo. ambar, fahri. mlşlerdlr. F a h d d 10 (A A ) tt•tı M ı· . 1 

t ~ •ı hr mızde yapılan ihtifal' da. henüz teslim etmedikleri şeker· ka ve lmalôthnnelcrinde. şube ko· Bunların arasında Tilrkiye'nin bel- r 0 SIZ U Ü u, • • - ı er t USS0 ını ve • 
~ Ilı nı l mihrakını tcşkll el- ı !eri tcsllm veya herhangi bir se- misyoncu ve accntaları nezdinde li başlı yağ firması olan \ 'C nşağt 1 

( L l R d b ~ . ki a 
~ •dı beple diğer bir yere nakletmeleri ve sair yerlerde mevcut ı;ekcrlerl- yulcarı bUtiln zeytinyağ piyasasını I avau oma a u1uşaca ar ır. 
{I) . 1 " t " f'\aını: Sa. s: Sü. 5 te) /X/ }asak cdılm ştlr. (Dev11ın, ~.a. :r, ,:,U. 4 dt'l //// (De, amı ı-.u. 8, l"lı . 3 de) «=• % __ ~ __ -~------ ___________________ --.......- ____ • _ • Ga -- .aıl4W ---- -~-- -- -- - - - - ---- - iNJI.--~~ 

~~ il" dj@ı lJ'il €ID gJ<e}lfilÇ @8m@ljk ft~tcem<effiDD Reb ~ ka muharririnin bu eserini yakında neşre başlıyoruz 
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z VATAN 11 - 11 - Nt ---------

1 sta n b u ~, un yas ı 
.. 

Şehir 
Haberleri 

gg Akdeniz 
' Amerikan 

ve Atlantlkte 1 

çıkarması Ebedi Şef in hahrası için dün 
yapılan ihtifaller AdHyeyc ' Yazan : Blıamettlll fJLIEL ____ I 

2 8/10/942 tarihinde .Gene 

Oakar ve Fransa IÖnrilr· 

ıelerh başlılı altında bu sütun· 
larda' neşret.tillmıı ve gene M.a. 
dagaskar adasının işgali sıraların
da yazdığımız bir yazıda Mada
ıaskardarı IOllra (Dakar) llma
nının ele ieç'rl.Jmesı ıçın hareket
leı- baflayacajını ve bunun ln
r,: ı t ızlerdcn daha zıyadc Amerika. 
lılar tarafından yapılmasının bek· 
ıenıtmesı ıcap cttıgını söylemiş· 

tik Şimdi beliren hareketler bu 
dUşüncemizi teyit eder ma.blyct
teciır. 

Milli Şefimiz_.. 
B artın, MIW Şet'lddl_ .• ....M 

l nönil'nün devle& ~~ • 1 

Halkevlerinde, Üniversitede ve 
mekteplerde atanın hatırası anıldı 

v ".! r ı t e o 
DMuhtekirler 

nı şekilde kabul etmektedir. Bu 
bakımdan Afrika kıt'umın ıene 
kendlsıne emtn bir ileri üs olma· 
aın1 temin ıçın yapıtm .. ı !Azım 
herşeye bqvuracatrnı kabul et· 
mek ıcap eder • . 

A mirl.l oarlan'ın J)a.kara 

kadar uzanmuı Fransanır. 

da böyle bir endişe karşı.sında 
bulunduğuna işarettir. Eler bu 
hareketler baharın ba~ına kadar 
bitmezse, kı~ başına kadar bltP. 
bılccejtne inanılabillnır. Büyük 
Afrika kıt'ası Anglo - Saksontar 
için kaynaklar yuvası olarak elde 
edıldlkten sonra buradan Avru· 
paya atlamak ıçın ikinci bır ha
reket ptanrnın tatbıkr ıhtlmall 
düşünülebilir. 

dinlllncü yıhdır. tJfJlfP_ 
1931 de Atatttrtl'll 11,ayt.e ~ 

JePne tMelllalal, <>'•• ea tıll 
arkada,. lı.met lnöaö'ytl ~ 

Ebedi Şef Atatürkün ölümünün 
4 uncü yıldönümü münaaebetile 
uun bütün yurdda olduğu gibi şeh· 
rtmlzde de matem ihtifalleri Y'
pılmıştır. 

Şehrin her tarafındaki Halkcv
lcrlndc, mekteplerde, Üniversitede 
ihtifal~ tam saat 9.05 geçe başlan· 
mı ve büyiık ölünün aziz hatıra. 
sı ıç\n beş dakika ıhtiram sükutu 
içinde durulduktan sonra. kurtarı
l'ının hayatına ve başardığı lflere 
dair konuşmalar yapılmıştır. 

Emlnönti Halkeviadekl toplantı 

Şehrimizde tcrtıp edılen lhtlfal
lerln başlıcası Eminönü Halkevindc 
yapılmıştır. 

Dün sabah saat 9 da Halkevlnin 
Temsıl salonu tıklım tıklım dol. 
muştu. Kadın erkek. ger.is halk 
kutlesinden başka gençlığln, Vlla· 
-.·et, Beledıye ve Parti erkAnının 

~;ılonu doldurduğu görülmekte fdi. 
ihtifale iştirak edenler arasında. 

1 tanbul Vali ve Belediye Reisi 
Lutfi Kırdar. muavınl Ahmet Kı
nık. İstanbul Basın Birliği reisi 
Hakkı Tarık Us, Bn sıralardaki 
\ erlerlnt işıal etmişlerdi. Şanlı 
Tıırk bayraklarile süslenmiş sah. 
'leye Ebedi Şefimizin bir büstleri 
konmu~tu. 

Saat 9 u beş geçe Eminönü ka
t.ısı Parti idare heyetinden Atıf 
ÖdUI kürsüye gelerek hazırunu 
Ebedi Şef.n hatırasına hürmeten 
; dakika sukuta davet etmiştir. 

ihtiram sUkütundan sonra pro
fe ör operatör l\'I. Kemal Öke kür
süye gelerek Ebedi Şer hayatta 
lk n b;rçok defalar yanında bu· 
!unduğu gfbi. en hazin anlarda da 
yanl'löda bulunmak. on::ı hizmet et
mek bahtiyarlığını tattığını söyle· 
mlş ve kıı:nca demiştir ki: 

11- Atatürkün hayatını ölüm 
dakıkalarında da takip ettim. Dol
mııbahçe sarayının şaşaa dolu sa· 
lc,nlarından uzakta küçük bir oda. 
da mütevazı bir karyola üzerinde 
o un o!Omle mücadele etUğlnl de 
ı:ıördilm. Hazin ve kaçınılmaz akı· 
!)eti bildiğimiz için bir mucize b~k· 
llyorduk. LAkln o hiç bir zaman 
ölümu kabul etmemiştir. 

Cumhuriyetin 16 ncı yıldönü. 
mundc, Ankarada bulunmak arzu· 
sunu izhar etmişlerdi. O geceyi 
bllyuk dalıır.lıklarla geçirdiler ve 
o geceden 11 giln sonra mavi göz· 
terini ebediyen hayata yumdular.• 

Bundan scnra hatip, büyük Ata. 
nın öHlnıdc n asla korkmadığını, 
hattı'ı ohırnU düşı.i r:mediğ!nl, bu 
halile hekimlllc de irşatkAr dersler 
\'Crdl;ini, hasta döşeğinde bUe mil
let işl<'rile yakından alAkadar ol· 
duğunu ıı:byleycrck, Ebedi Şefin 

bllcıt'erlnc dotru dönmüş ve ~öyle 
demiştir: 

oı- Atam müsaade et de tekrar 
.,,an<'vt huzurunda eğileyim. Sen, 
!hamını dar politika doktrinlerin_ 

den değil, boynuna kement takılıtn 
bir m illetin şanlı tarih yaprakla
~ından aldm. 'ÜmltSiz günlerde 
ümitsizliklere reş'<' c.ldun ve yilcc 
bir mill<.'tl esarettt'n kurtardın. Bu· 
ııun icin hatıran mlllctın kalbinde 
ynşıımaktadır ve ebedlyrn yaşaya. 
:aktır.11 

Profesör l\T. Kemalden sonra 
Bn Meliha Avr.i, Atatürkiln ölU
münün akab!nde ReislC'ümhurluğa 

seçilen Milli Şefimizin millete olan 
beyannamesini okumuştur. 

Bundan so ra buradaki ihtifale 
rn'l veı llertk hep blrlikte Saray
burnuna gidilmiş ve Ebedi Şef A
tatürkün buradaki heykellerine 
çelenkler konmuştur. 

Diğer Halkcvlerindc>ki torenler
den başka dün sabah İstanbul Ünl· 

Bahşiş 

B lr Loadralı hafta tatllhtl ge

!:lrmek üzere eıttıtı şehJr ba

r:clndekl ,·ıııa.. .. ına arkadao:Iannr da 
da,·et Nler. iyi H etlenceli bir pazar 
ıreçlren arkada.,ıar şehre dönmek için 
C\1 terkederlerken kö,kün 'ladık u,a. 
ğına bir miktar hah,ış \'f'rlrlt>r. Her 
para vere~ itilerek te,ekkUr etti~! 
halde nılsafırler ara• .. ndakl bir Iskoç
~alı ona elini uzattıtr zaman u,ak 

1 
faı.ta olarıık kahkahayla ıüler. 

r,, dt'n çıktıkları zaman davetliler
den blrM IMkoçyalr)a lğilerP.k: 

- Ne kadar vf'rdln de adamcatızı 
bu kadar tıe\ indirdin, diye 'IOMID<'a 
ı koç~ah l'e\ap ,·erir: 

- Hiçbir fey, yalnız onun ellili sı· ı 
thkladma. 

SERÇE 

ver~ltcsınde de büyük merasim ' 
yapılmııtır. 

Üniversitedeki ihUfal, merkez 
blnasınclakl holde Rektörün bır 
hltabesile başlamış ve ve 5 dakl_ 
kalık ihtiram sükOtundan sonra 
Milli Sefin millete ~yannamelerı 
okunmuş ve hep birlikte Gülhane 
parkına ı ıdıterek Sarayburnundald 
Atatürk heykehne çelenk konmu,. 
tur. 

Beyotlu Balkevinde 

Beyotlu Halkevindekl ihtifale 
de tam saat o.o~ de l>e$ dakikalık 
bir ihtiram sükiitıle başlanmıştır 
Doçent Okandan, Atatilrkiln ha· 
yat ve memlekete hizmetleri adlı 
bir konuşma yapmış, bundan sonra 
Milli Şefin millete yaydığı beyan
name okunmuş ve hep birlikte 
Taksim abıdcstne gidilerek çelank· 
ler konmuştur. 

Dtfe'r BaQıevtertrıde 
Şehrimizdeki diğer Halkevlerin· 

de de ayni şekilde ihtifaller yapıl. 
mış, Kadıköy Halkevlndc tarih mu· 
alllmi Niyazi Tevfik, Şehremini 
Halkevfnde Mazhar Hasan GOlg{ll, 
Şişli Halkevinde avukat Mekkl 
Hikmet Gelenbek. Eyüp Halkevln· 
de Kani Ermiş, Üsküdar Halkevin. 
de de gazeteci arkada,ıarımızdan 
Ecvet. AtatUrkün memleket ve 
millet için yaptılt hizmet ve kah · 
ramanhklara alt konupnalar yap· 
mııkrdtr. 

Radyoda 

Atatilrkün ölQm yıldönümü mü-
nesebetlle Ankara radyoaı, dün 

müzik netrlyatıru tatil etmlftlr. Sa· 
bah netriyatmda, splker, ac1 yıldö· 

lJ . '"'~i<.!eri' L.r ·çok 
muhtekir m~hkemeye 

v~ri!di 
Dlin Mıllt korunma mahkemesın~ 

milhım bır ıhttklr vakaııı ihbarı vaki 
olmuştur 

Hayreddın kaptan ve arkada.,ı 

Mchmed, 1125 kilo mazotu kilosunu 
21 kuruşa satmak tcıtp ederken 200 
kuruşa satmak ve bu suretle 22~0 ıtra 
almak suretile lhliklr yaptığınd&n, 

Mıll1 korunma mahkemesine sevke
dilmlşlerdir. Duruşma. dün geç vak
te k2dar devam etmiştir. Suçluların 

tevkifi ıstenmıştır. 
* Yemişte Yağ ıakel~inde Hristo 

Sarı adında bir ya!' taclrt toptan 
137.5 kuruşa satılması icap eden zey
tinyağ-mı M3 kuruştan satarken cür
mO meşhut halinde yakalanmr.ş ve 
Milli korunma mahkemeaıne \'enı
m tıstlr. 

* Yemişte Artın Topakoğlu adın

da bir yaf taciri 16 varıl sabunluk 
zeyt.1nyatını faturuız olarak fazla 
fiyatla satarken memurlar taratm
dan yakalanm14 ve Milli korunma 
mUddeiumumllijt'lne teslim edilmı,tır. 

* Tophanede bakkal Ahmet ŞUkrU 
bir kilo ekmeği altmı, kuruştan ve 
bir kilo şekeri 500 kuru,tan satmak 
ıuçiyle Milli korunma mahkemestne 
verilmiştir. 

* YenlfehlPde bakkal Yorıı futa 
flyaUa feker satmaktan suçlu olarak 
Milli korunma mahkemesine veril· 
mittir. 

Sevgil'sine t ıbanca çeken 
g9nç Aşık m!hkOm ol 1u 

Amerikanın Afrikada girişmek 
istediği hareketler dünya harbi· 
nl kazanmak 1nefkureslnden do· 
guyor. Anglo • Saksonlar Asyada 
kaybettıklerini daha fazlastle Af· 
rıkada kazanmayı düşünmekte· 

dlrlcr. Bütün bır Afrika kıt'asını 

ellerıne geçirmek bahtiyarlığına 

erdiklerı zamıut bu büyük kıt'a_ 

nın tekmil servet kaynakları An· 
glo - Saksonlar ıçın eşi bulun
maz bir zafer olur. Amerika. 
İtalyan müstemlekesi olan Eritre
de büyük fabrikalar kurmakta
dır, Cesim ve asker nakltne mah· 
sus tay.yareler yapmak i~in giriş· 
tiğl muazzam teşebbüslere alt 
te lgrarıar henüz kulaklarda çın. 

ıamaktadır. 

!Sundan evvelki harpte An1e
rı k. ıı oı·duııunun İngiltere ve 
Fransaya nakli için yapılan bü
yUk nakliye seferlerinin buıünkü 
şartlar içinde ve tayyarelerin teh. 
rip kudreti karşısında tam bir 
emniyetle ve zararsız yapılacağı 

düşünülemez . Fakat bu taşıma 

Afrika kıt'asına tehlikesiz deni· 
lebllecek derecede yapılabilir. 

A tlantik yolfa.rında calıtıp 
duran Alman denizaltı ıe· 

milerlnin, Brezilya sahillerine 
kadar sarkması yüzünden verdik. 
lcrl zararlar Amerikalıları (Da-

nümilnil hatırlatmq ve bundan Bundan bir müddet evvel caka yap- kar) 1 kuşatan sahillerin dalma 
sonra Milli Şefin Türk milletıne mak ilUyen blr delikanlı sevgtllalne kuşkular veren durumundan çı· 
yaydıfı beyannam~yl okumuttur. tabanca çekmek suçundan adliyeye karmak ve kurtarmak ıstırarı 

vertlmlttı. 
1 

karşısında bırakıyor. 
Diler saatlerde ajans haberle. Vahid adındaki bu genç, çoktanbert Amerika, Atlantitin ılmalinde. 

rinden başka r:eşrlyat yapılmamış· sevdltl Hicran adındaki stızel, bar Avrupanın yanında tnılltereyi 
tır. kızlyle konu~up etlenmek il.zere Oz· kendi !~in ileri karakol olarıık 

Gece saat 20,20 de aziz Atamı· ı den lokantuına gidip gelmektedir. ı görmektedir. Vasati ve cenubi 

Almanya Avrupada yayılmalar 
yaparak yeni kaynaklar bulmak 
lçln uıratırken, Japonlar Uzak. 
doğuda ham madde kaynaklarını 
ellerıne geçırirkcn Anglo - Sak· 
sonların bu kayıpları karşılamak 
ıçin Afrikayı baştanbaşa tşıaı et
mek hareketlerine ıeçeceğinı dü· 
şünmemek bir gaflet esert tellkkt 
edilır. Bu büyük kıt'anın zengin
likleri can çekicidir Göz kamıı. 
tırıcıdır. tştiha verlcıdtr. 

«Taattyentn Fransız kolonfsm· 
dan başladığını ve devam edece· 
ımı Jösteren deliller vardır. Otln 
Madaıaskarın işıaıı ile başlayan 
bu hareket bufün Cezaytrın alın. 
masını , Tunusun. Fasın hür Fran
sızlara iltihakını temın etmek ta
kip edecektir, Belki bu biraz za
man yiyecektir. Olmayacatını 
şüphe etmek bile ıülünç olur. 

Cibraltad•ki tnıillz ve Amerlkıın 
kuvvetleri z&manında bu hareke· 
te iştirak edecektir. Bu neticı>yl 

doğuran llk Amil Franıanın Hin· 
diçintyi Japonların istifadesine 
tcrketmesidir.,. dt'miştlk. Gene 
• Vatan. ıazeteslnln 3/11/942 ta. 
rlhinde •İkinci cephe" için yazar· 
ken şu mütalAalarr llerı sürmüş· 
tük: 

•Bu Sidlşe bakılırsa (A :ı glo • 
Saksonlar) uzun s(irecek bir har· 
be ve bir istillıya hazırlanmakta
dır. 

Amerlkadan gcl<'n telgraflara 
bakılır;:a Amerikanın bu ınuaz· 
zam savaşta çok büyük bir rolü 
olacaktır. Bu kış devam edecek 
olan bu harekelln bahara kadar 
biteceğini gösteren emareler de 
yavaş yavaş görünmektedir. 

Deniz hakimiyetinin verdiği bir 
netice olan bu durum Anglo - Sak 
ıon emellerine aykırı teşekkülle. 
ri ya itaate mecbur etmek ve ya
hut bu kuvvetleri ortadan kaldı· 
rarak bütün Afrika kıt'asını mu
arız kuvvetlerden, dolayıslle Cer· 
men nlifuzundan temızlcmek ıa

Bir sene sonraya kadar, AVTu· 
panın harp sahalarındaki vazl
vetler bu durumu muhafaza ede. 
bilir ~ı? BugünkU hareketler 
bunu tekzip edtcek mahıyctte 

görunmUyc.r. Ruıı orduları teslim 
olmıyarak silahlı bır kuvvet ha· 
ltnde Almanyanın karşısında kal· 
dıkça kaynaşan Avrupada ikinci 
bir cephenın acılması ıçtn Afrika 
bir as vazıfesinl görecektir. BU
tUn hazırlıklar ikmal edlldıkten 

sonra cenubi Fransada İtalyanın 
hemen hudutları yanında ani bir 
çıkarma yapılması lmklnı mey· 
dant. gelebilir. Bunu hisseden 
Almanyanın Fransayı bö~·le bir 
istill başlanııcınd•n kurtarmak 
için bu toprakları işıale teşeb· 

büs edccetlni de du,unmek icap 
.eder. 

n kinci cephe evvelce de 
söyledijlmlz iİbl Avrupa. 

nın garbında açılamaz. 

yaıdıjımı1 ılbi Akdeniz 
Evvelce 
kıyıla-

rında ve Fransa topraklarır.da 

açılabilir. Bunun ııçılma zamanı 

Afrlkanın emin bir duruma ıtr· 

mesine batlıdrr. Afrika emnıyctc 

alındıktan sonra cephe açmanın 

da zamanı gelmlı ola.bilir. Baka. 

hm hldlseler nasıl ıelişecektlr. 

Beklersek ıörecejlz,,. 

Avrupa ve Amerlkadan ıelen 
tetıratlar yukarıdakı düıilnce· 
mlzln dciru oldutunu ıösterl· 
yor. ıtalyanın Trablusıarptakl 
durumunu tehlikeye düşürecek 
olan bu vaziyet yeni ibtllAtların 
meydana gelecejinl ıöstermekte. 
dir. Bu husustaki dUıüncelerl dl· 
ter bir yazımııa bırakıyoruı. 

zın CilmhurlyeUn onuncu yılında Hldiae recaı yine aynı lokanta - P· ı Atlantlkte de Afrika kıt'aaın1 ay
Türk mUletıne yaptıjı hitabe, ken. zlnoda içmekte olan Vahld muuına ----------------- -------- ------------------ -

di ıür seslle pllktan tekr•rlanmı~ Hicranı birlikte içmek· üzere davet Garı·p" ~ ·ır ı·ddı·a 1 ·x ı ''" yeıini gözetmektedir. Ris9me1Ga tlL8EL 

Etlence yerleri kapandı 

ve ajans haberierile neşriyata son etmlf, leVdltf kadın bu davete icabet U \J • e 
vcrtlmiftir. etme)'lnce blddeUenen Vahid belinden ~ 

tabancumı çekerek sevglllalnl teb· ~'\\'il.'\~"'~"'''\),.'"'""''~"'*"~"~"''" ·'"~"""""''l>ı."""'''""~"'"'"''" 
dld •tmı.tır. K iracısm ı ev ·en ç·k1r-

vaka meşhud cUrUmle adliyeye in- m a t"ç n hasta'. ık 
Ukal etmiş ve dün 2 ncl ağır cezada Eng ile Şeng 

&'tirmek b•httyarlıfmda "' 
ımm Şerimiz • o zaman o~-
baıtln ~ • Atatlirk'ü ~ .... 
)'CJİLıte tetıelllnılz, memieke& .. ..,.,. 
letı düşündükçe en pnlş ..... 
Irk kaynağımızdır. ~ 

Atatürk lakr16,._.... .. rlfl 
il yardılll<'nır, en adlk ~ .... 
ve en müdf!bbir tamamJayıct9' ..,t 
t ıi;nö'nün, dünya en acıkh..,:::.... 
nf yqadıtı bir ..... ,.. """" 

bulunmavr, memleket ve tıJ111 

dün.)'& nlmetıerlaia .,. •v...,ı 1111' 
barııı içinde bulundurmak ıç:,... 
dubuz lclyaaett•e .. ,..b~ 

arkada.t etmeel, bllttln .-" 

için eer~ekten IOMllZ bir _. 
Ata ttırk 'aramrı:dıY a;rrıt"I' 

man: 

«Dnlf'tlmlzln btml Y9 ~ 
n~n fedaklr, aadık ................. 

dn1anlık lcle&llnla &.tık .. ~· 
dazalmaaa,e,.U~ 
ctörk! 

•Vatan sana mlnııe~· ;
dlütttn ömrllnll hlır:~.., ,r 
«tın Türk milleti ile ...,.._....~ 
enin huzurunda tulrn ile fi' 
craz. Bttttln hayatında ~ 
•hundakl ate,ten çanlrbll ~ 
«Emin ol, aziz llafl.... ""11' 
•m•le olarak ruhlarl...,.. . - __ ...,.,. 
cateıfll ' 'e uyaaık tuı.-·· ,_. 

Dı~·en Mllll Şerhnlzln biti• ,,r 
rünU Türk mlHethtla lllır:lll8:: .. .ıt 
dttlne bu '6zlerlndea dalla 
ı .. ret olabilir mi f aııt' 

!\11111 Şef'la etraf• ..... ~ r# 
,.e beraber olan Türk m.....---..,..-
ılbl ıaadett.ea b&fka bir trl pi 

KÖR~ 

Milli Piyangonun 

T alihli'.er~ 

. "" 
Atanın ölilın yıldönümü münase

betıle diln bütün eğlence yerlerı 
kapanmıştır. Sinemalar, tiyatrolar 
dün seanslarını Lalli etmişler, bazı· 
ları ise, Atatı.irkün hayatına ait 
!ılmler göstcrmt~erdlr. 

bu dava neticelenerek Vahid 3 gün aşll ITI IS, 
hap&e mahküm edilmittır. PIY&Q'O talihlUerlnden Rıza •e ., ağrf'p radyoııunun r~nlerdc. pı"k çocuk doturur diye t.e,lllre 11111- • fe"' 

Pamuk i p 'i ğ i satış ı 
serbest bırak ı ı ~cak 

Beyoı-ıunda Tarlaba~mda ııon t!e- .a;:. ,·erdltf bir habf're Köre 3 1 ya. \ saade etmemi,. Fakat nihayet u brta ~filli piyangonun 29 ItkteŞrl~~"' 
rece <:ırkln bir intikam a.ıma vakuı flnda bir Hırut kadını, dünyaya rö- bö)'lf' bir dü9ünt'enln bo4' olclutwıa lk- ı ka!Ade çekllişlnde bUyUk lk:Ur. '1' 
cereyan etml.ftlr. fföılerlnden blth,tk iki çocuk get ir- na edilmı, ve bittin Partıı çoculan kazanan talihliler belli olm~ r,0.<IJI 

Mlisteriler:ne ekmek • 
veren üç lokantacı 

yakalan dı 
DUn sabah Vali Ye Belediye 

Reisi doktor Lütfi Kırdar, kesif 
nüfuslu kazalardaki lokantacıla
rın dükkanlarında ekmek bulun. 
durmakta olup olınadıklarmı ve 
Halk birliklerindeki ekmek karne· 
Si tevzi cetvelferirln intizamı hak· 
kında Eıninöniı, Beyoğlu, Fatih 
kayınnkaınlarından sormuıtur. 
Kaymakamların verdikleri lza. 

hntn göre; Fatih ve Emlnönil lo. 
kantalarında son talimata riayet 
cdllmedıği için cezaya müstehak 
olanlar bulunmamıştır. Beyc-ğlun· 
da müşterilerine ekmek veren üç 
lokantacı suç üstünde yakalanmış 
\'C mahkemeye verilmişlerdir. 

Pamuk ipliği tevziatının durdurul
duğu maIOmdur. Ankaradan fehrl· 
mlzdekl allkadarlara gelen ma!Oma
ta göre pamuk ipliğinin serbest satı
şa konulmaaı lçln tetkikler yapılmak
tadır. Silmerbank hesabına bır banka 
ardiyesine konulan pamuk 1p!fkleri 
için 14 bin !ıra sigorta parası veril
diği söylenmektedir. Sllmenbank fab· 
rıkatarı namına 500 bın paket pamuk 
ıpıtğı · ııtoku bulunduğu da haber ve
rilmektedir. 

l ıt gi l:zler, 6 bin ton 
paçavra aldılar 

Haber aldıtımıza göre Ingıllzler, 
şehrimizden 6 bin ton paçavra satın 
almlflardır. Eski paça\•raların ihraç 
fiyatı. Ticaret Vekaletinin 56 numa
ralı ıılrkWerlne nuaran 50 ve 56 ku
ruftur. 

Zoi adında bir kadının evinde otu- mlıı. Bu çoeuklann bir tek kalbi ,.e f!eyretmi,. çekilişin bliyük ikramiyeııi oıa.ıı • c;ı1'' 
ran Hikmet ısminde bir genç, son a,.. · ... l' A k d R za Ba .. koP" _..,.. 

bir tek c·IA"eri olduku için bunları n endllerl de zengin olan Eng H~ ıra n ara a ı -. O:IJ":. 
larda oturdutu odanın kirasını vere- ameliyatla ayrrnıak lmkiıuuulrr. Şeng karde!Jler Amerika.~·• ~·ekilmı,. ı mıştır. B~ zat Sa~anpazarınd~nd• J~ 
medt~I için ev sahibi tarafından odayı B "' '"-t i f bl ler, bır çiftlik alarak iki kız kard~le 1 mahallesınde Iğrıbucak .sakal ti 1'' 
tcrketmcsı ihtar edilmekte imiş. 0 munaııe .... e raneıua r A'a- · · "1 t kt d TallJt • ı• 

zetede dünvada ilk t - hlr edilea bi r- e\·Jt~emı,ıer, lklBinln tamamlle normal numarada o urma a ır. ..nçli11' 
Fakat mali \'aziyetı bozulmuş olan • ., ....., '" ı b ı k b~ · ı ı eçiınlnl .~ ı• 

birine ., .... ı,rk iki "OCUt•n llayatım .... ÇO<"uğu olmuş. a a ı .r aı en n ı lf y•P 
ve bu suretle evden çıl<amıyan Hik- ,,_ " 'E • , temin edebıliyor ve serbest 1''" 
met ne ev sahHıi 7,oı arasında ...ıttıkçe okudum. MPrıu<la okunac·atını blJdi- n~ ile ~ne in karak~rleri taban • . . . ınl 8ıır 1 "' t bana .. 1 vordu. Kenrlısı lkramıyes 11 ıı • "elinlesen bir "C"lncmenıe hali almııı, tim i(in kıtMM:a naklediyorum. ' a zıdmı,. Enı neı,eU, ~nı; du- • b' l m tali _.tf 
~ . ,,. " ı 11 11 con bc.ş yıldır tlet a ıyoru • ""~ bUyilmOş. On aeklzlnct yüır:yıl bafıncla Slam- ' ll<'e ' E ne alkol kullanmaz, Şenı 1 d U'dU bundatı 

möthlıı \'lskl lçerml' hayet bana a ı . tıt· Nıhayct. tıu hale für nıhayet vere- da btrblrtue yapt91k olarak dotan • • yapacağımı ben blllrlm> clelflif __.,. 
rek <'V\'C'll"I! uyu~tıığıı ba~ka bır genci E ng ve Şens. orada bulanan Hun~r E ne karde9ıne: dçme, içersen bizi Yin bu çekilişin bUyUk tkr•lll!;;t., 
eve 1.lmıığa karar \'tren Zoı. Hlkme-

1 
lrınılade bir lnıtUzln menfaat damar. öldll~f'k!lln~» Fakat Şens dinleme-. rindene 

20
.
000 

lirayı Istanbuld• ,-r
tın yatağınR. haetalık ta{ııyan bit at- larrnı k&bartmıtt ve bunları te,hlr mı,. l'azla içmekten dlmaiına ilk kan 1

1 

köyde g-nz deposunda hamallıl< Y' ~· 
mak ııuretile habersiz: gence hastalık! ederek para kazanmak üır:ere Avru- hücumunun ıztırabtnı çekmı, . .Nlba- Rizeli 

9311
m Çetintaş k~ıını:.o"ı· 

a,ılıyarak ha11tahaneye kalkmasınr 

1 

paya p tllrmefl teklif etmt,. Çoca.lı- yet bir !lab&b E ng uykudan yalnız lO.OOO lıraiık ikramiye sursaQ Jf1' 
zorladığı iddia edilmektedir tarın aileet rar.c olmu11u da o zaman. kalkmış, Şens o ıece ölmüş. yetinin llAnını istemlyen bir taliJt ,.,eı 

DUn yapılan durıışma.larında Zol ki Slam kralı ön<'f! izin ' 'ermentlf. E n&": - •Ey\•all, mahvoldum!• de- çıkmıştır. Beyoflunda Kuıtıl>B o-· 
asta böyle bir niyeti olmadığını ve fakat tonunda o da yumatamlfo Ha n- m ... Gerçek~n ele bir kaç ... t eoara yokuşunda 

8 
numarada aoıaW" ıııd' 

bunun kendisine karşı hakaret oldu- t.er, en~ Amerlkada, eonra l•rDte- o da ölmtı,. modan, Kadıköyünde Şifa c•dde:.1'11 
ğuııu bildirmiştir. rede bir bayii para kırthktaa sonra Ens ,.e Şene altmı9 üç aene y.,a- Bakla sokakta 30 numarada flO ıcl' 
Duruşma, şahltlerın celbi tçın baş- lkJ kardeşi Parite pUrmlf. Parla ır:a- Dllflar. Fahri DUngelen, Kırtehirde ,ıef'1 t• 

lıyordu. Hessen de hak verdi ve: 

ka gtlne bırakılmıttır. brtaın, aeyredecek pbe kadınlar Ja- Tal&ıMrt yünde Tabir oğlu Klzım adın~~-" 

,.----------------------------------------------··------------------------. llhlller de beter bin lira ~ 
- Şu halde kapıyı kilitler kamarot· 

ls rdan birisini de kapıda nöb;lçi bıratı. 
rız, dedi. 

Kaptanla beraber dışarı çıktılar. Ka· 
pıyı sıkı sıkı kilitlediler ve orada du· 
ran bir kamarota da: 

- Biz gelinceye kadar sen sakm bu
radan ayrılma dedller. içeriye kimse 
girmlyecek. İçeridekinin de çıkmasına 
ihtimal yoktu::. <;ilnkü anahtarı cebime 
koyuyorum. Haydı kaptan, te!sız mcmu. 
runa gidelim. 

Diyerek oradan uzaklaştılar. Telsiz 

'RİllD~ 

-21- Çeviren: Reman A. E. Yalmaa --~ 

Sonra kaptana döcerck: 
- Rica ederim kaptan, şu kapıyı ka· 

patalım. Artık bu gülünç oyuna bir nl. 
hayet ve~k lazım . Boş yer e vakit kay. 
bediyoruz. 

Kaptan kapryı kapattı. Yaşlı adam 
kaptana dönerek: 

- Siz bu vap urun kaptanıaınıı dejil 
mi? dedi. Rica t-dcrim sizden bir şey so· 
racatım. Bana izah eder misiniz? 

He.ssen sözünü keserek: 
- İıahat ı.temek sırası bendedir. Bu

r.u unutmıyalım. 

!ardır. 

~~~~~~---_...,.,, 
Ziraat Vekili AnkaraJ• 

döndü 
ııi' 

memuru Hesscn'c kapalı bir zarf verdi 
Ve: Hıç efendim. Kimse gelip geçmedi 

bile .. 
Bu adam kamaraşına birdenbire girenle· 
ıe hitaben: 

- Olabilir .. Fakat benim de kaptana 
bır tek sual sormağa hakkım yok mu? 

- Buyurunuz. sorunuz. 

Ankara. 10 (Vatan) - oelt,ı 
bir tetkik seyahatine çrkatı s:;' .;e 
Raşit Hatipoğlu, Konya, Nil 0ııt' 
Aksaray havalisini gezdikter. s bil' 
şehrimize dönmüştür. Vekilpıl'ıı 
hassa devlet çiftliklerinde y• ~> · 
ziraatı yakından ıörmilştUr· r;lt" 
rıca bu mıntakalarda devlet ,,-r• 
atine yeniden geniş sahalar t ıcltl 
mış ve gelecek seneki zerıra !JfSI''' 
şimdiden hazırlıklara ve ç• - Bu malOmat yarım saat evvel Ham· 

burg'clan gelmiştir. dedi. 
Zarfı açt·.nr. Telsizle gc.uı. adamın 

resmi ve 'larmak izleri :dl. 
Kaptanı.;. beraber bak11l~r. fiP:;im biraz 

evvel kamarada koıı·u~tuklaı ı adal1"ın 
resmi idi. 

- Şu telsiz de ne muazzam bir icat' 
d.ye söylendiler. Z•rtw içlncb bir tev
kif müzekkeresi, bir de Pender banKn· 
sından çalınan parala~ın num~ ralar1 da 
vardı. 

- Haydi şimdi gidip kamııradan bu 
ad:ımı hemen yakalayay m, dediler. t:o
rldora vardıkları zaman kamarot bırak
tıkları yerde duruyordu. Hessen sordu: 

- Ne var, ne yok? 

- PekAltı! Haydi sen git, bana iki ta. 
ne kuvvctıı tayfa gönder. Vapurun ha· 
plsancslnl de açsır.lar. Oraya birisini ya. 
tıracağız. Herhalde AUanta sefl're baş
ladı başlayalı tık defa olarak hapisane
sinde blrlsı yatacaktır. 

Kamarot bu emirleri yerine ıetirmek 
üzere orad!ln uzakla§tı. 

Hessen cebindeki anahtarı çıkardı ve 
kapı.rı ııçmnğa hazırlandı. Kapt'lna dö
nerek: 

- Dikkat, kaptan açıyoç·~m. dedi 
Kapıyı açtı. Karşılar•:ıda biraz e~vei 

orada bıraktıkları ~ersten'e hiç de ben. 
zemlyen yaşlı ~;.yıf ve esmer bir adam 
görcHô1 -

Jkisl de hayretten dona!:almışlardr. 

- Aficdersiniz .. Ne istlyorsur.uz? Bu 
saatte beni ne diye rahatsıı ediyorsunuz. 
Ben mühendis Willlam Kn!t'iın. dedi. 

vu 
Polis hafiyesi Hessen bir an hayret ve 

tereddütten sonra üzerine doiru atıla. 
rak: 

- Kimsiniz? diye sordu. 
Adam cevap vermeyince suali tekrar 

etti: 
- Kimsiniz? 

- Demin de söyledim ya .. Mühendis 
Wil\iam Knit. 

Hessen kahkahalarla gülerek: 
- Bu yeni maskeye de hiç diyecek 

yok Walter l{ersten .. Fakat beni aldata· 
mazsınız, Nafile ... 

- Bu vapur Amerikaya giden Atlan· 
ta mıdır? Yoksa acaba ba1Jk• yerde mi
yim? 

Kaptan b u adamın deli olduiuna hük
metti ve: 

- Evet, vapurun ismı AUanta'dır ve 
Amerikaya dotru gidiyor. diye cevap 
verd i, 

- Teşekkür ederim. 
Sonra Hessen'e dönerek: 

_ Artık içim rahat etti. Ben soracafı. 
mı sordum. Şimdi sıra sizindir. 

Polis hafiyesi Hessen'I de bir ~llş al· 
mıştı. Acaip bir vak'a ile karşılaıtıtını 
hissediyordu. Bu tereddüdünü ıizlemek 
istiyor ve hırslanıyordu, 

<Dnamı ••> 

tara başlanmıştır. • / 
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durum 1 
r--- Yaz11.r1 : ::-:-::-1 
~IAN BOf A"J 1 

~ad : v~ Şimali fi fri-
----~~~~~~--~-

kada harp vaziyeti 

C) oiu cephesinde büyllk bir 

it degişlkllk olacağı artık bek. 

l neıtıez. Karakışa 20 gUn kalmış· 
it, "'-r. uvn nehrln~n orta kısımları 

L llıdid n donmuş ve Kafkaslarda 
,ar f 
l!ıı a7.lalaşmıştır. Alman ordusu· 
a n 20 &ün içinde Stallngrad, Tu. 
bre, Vl!Adl K afku ve Gro-zny gl· 
..., hedefleri elde edecekleri tahmi., 
""'le"' 
1 ... ez. Stallngradda muharebe· 

len Şiddeti haflflemlştlr. Vilfıd ! 
ı ifk•a ıehri istikametinde yapı
dan Alnıan ileri hareketi şimdilik 
!ırınuştur 

lel<ışın n~ olacak? Sükünetle mi 

8.teeek ? Görünüşe göre, Rusların 
~~~ıncrad bölgesinde ve Kafknsya 
Ilı sırrııerlndc bazı taarruzlar yap· 
at aıarı çok muhtemeldir. Zaten 
ti rateJik vaziyet de bunu icabet· 
ll:ltıelttedlr. Kafkas geçıtlerlr.ın 
lıJasların elinde kalması, Amerika
~ rın lrana kuvvet se\'kinc baş· 
dalllası ltuslar için bUyük blr fay
~dır. Almanlar Kafkaııyada daı.a 
ili bu1c . davranıp Bat um ve Bakliye 
~aşabılsl.'lerdi. iktısadt ve askeri 
r ltırndan şüphesiz çok bUyUk men 
.. '~Uer lem!n etmiş olacaklardı 
\11•1! 
tıı ngradda Rwıların umulmaz 
~ lidafaagı, Alma n ordusunu bıı 
lıı dcncre erişmekten alıkoymuş-

r. 

ıhtırnaı Almanlar da ceph e üze· 
1111

dc bav mevzlt taarruzlar yap· 
111
'k lsttyeccklerdir. Fakat kış 
•ttıarı içinde stratejik kazanç1ar 

lerrıın etmeleri m uhtemel değildir, 
rtıı'-tııır çölUnde m ihver kuvvetle
! ln rlcaU devam ediyor. 8 inci 
,.~111z ordusu Lib ya hududuna 

1,rrrııştı r. Mısrr • Llb)'O hududun· 
Ilı bir rnlhver mukavemeti pek 
ııaenıuı dctildir; l ngillz ordusu Bin 
flıZl~·c kadar durmadan ilerlemek 
' tU ,.,_ 

'lıll e ..... tmı Heri atılmakta ve 
b 1"<'r zırhlı kıt'aları nın peşini 
1
1takınamaktadır. 6 ltalyan tüme· 

dl! tslr edildiği gibi birçok esirler 
il llltrırnoktadır DUn Trcnto VI'! 

teçja ftnıvan tilmenlcrlnln ku· 
~ d . 

anları da esir cdllmlşlerdtr 

.. ~~ vaziyette mlhve.t.,.ordusur un 
\oc 1 de üçte ıkısl imhıı edilmiş 
'tıı~a esir düşmüştür Ger kalan 
• "er kuvvetlerinin esaslı bir 
~il~dr~<:cği, ingıllz ordusunu Ltbya 
e Crındl.' durduracağı tahmın ed1-

tı~ez. Tobruk kalesine kapanma· 
tıı. stratejik hiç bir fııydusı yok· 

lngilizler, Sollum ve Seydi· 
beraniye dayandılar 

Almanlar, 
kilom _ tr ~ 

6 günde 400 
geril~diler 

Kahire, 10 'AA.) - Resmi ::\lüt· j gerılerıne taarruz etmiş fakat bu 
tef ik kuvvetler Sollum ' / S idl taarruz tamaml!e akamete uğratıl· 
Baranı'deki düşman ardcılarilc mu mıştır. 
ha rebeye tutuşmuşlnrdır. Almtn ıutaları attı ~ünde 400 Km. 

ıerUemlşler 8 inci ordu Sidl Bara.ııi'nin dotu. 
sunda.n Romm el kuvveUerlne 

taıırruz etmiş 

Vişl, 10 (A .A.) - Mısır cephe · 
sinde yağan yuğmurltr şimdi d in· 
miştir. Buna. hava faaliyetine ta· 
mamlle engel olmuştur. Montgo. 
mery' nln kuvvetleri. yalnız sııhll . 

yolunu kullanmak mecburiyetin· 
dedirler. Çöl patikaları kullanıl· 
maz bır hal almıştır. Geniş m•k· 
yasta harekat böylelikle olamıyL 
caktır. 

Sekizinci ordu Sıdi Baranl'nin 
doğusunda Rommel kuvveUcrin!n 

Londra. 10 (A.A.) - Lo:ıdranın 

salahiyetlı mahfillerinde lemin 
cdıtdiğ!nc göre A!rıkadak i Alman 
kıtalar• altı giindc 400 kılometre 

Cer!lcmışlerdir. Berlindc ve Roma
d•. Alman Generali Remkc'nln ku. 
mandasındaki tuğayın b ir kısmı· 
nın Alman zırh l ı kuvvetlerının gC'ri 
kalanlarına iltihak etme~e muvaf· 
fak olduğunu bildirmekted ir . Bu 
tuiay mıhver kuv,·ctlerinın sağ 

kanadında buluna n yegiıre Almıın 

bırllğı tdı Geri çekllırken İtalyan 
taşıtlarından 1st!fade etmiştir 

V ATAN 

Şark 
cephesinde 

Kar ve don hore
kô·: ı güçleştlrmeğe 

başlad : 
Ber lln, 10 ( A .A.) - Alman tebll· 

ğlnden: 

Novoroslsk ve Tuapse arasında.ki 

dağlarda mevzu muharebeler esnasın
da dllşmanın elinde bulunan bir kaç 
tepe alınmlf ve bir çok yerlerde dl.iş· 
msn hllcumları pllskUrtUlmUştUr. 

Terek ke!!ımlnde Alman ve Rumen 
kıtalarının hUcum muharebeleri çok 
elverl~slz hava şartları Ve arazi güç
lUklerı dolayısıle mUşkUlAta uğramış· 

ttr. Mozdok'un şimal doğusunda Şld· 
detti bır kar fırtınası altında yaptığı· 
mız bir hllcum bir Sovyet süvari bö· 
lü@.nUn ve diğer bir dü~man teşkili· 
nln imhasile netlcelenml.ştlr. 

:'\Ioskova. 10 CA.A.) - Radyo, Don 

Kazablanka da Oran 
dan· sonra alındı 

(~ 1 tndde) «=• ı cilmhur M. Ruzvelt, Amerlkada 
manında yanmaktadır. yaşayan Fransızlardan birçok teb· 

Londra;, 10 (Radyo) - Son gelen r lk telgrafları a.lmı~tır. Bunlardan 
haberle.re göre Ka.zablanka teslim ol- bazılarında şöyle denilmektedir: 
mu~ ve muhasemat kesllmlftlr . aÖnilmüzdekı sıçrama, bizi Ber. 
ŞinıalJ F ra nsn: Afrlkasma l ng!llzler line götiırecektir.• 

de asker çıkardılar Afrika harbi.nele Amerlkanın 

Londra, ıo (A.A.) - Resmen bll· hedefleri 
dirildiğine gört-, Inglllz kıtaları ve va~ington, 10 (A.A.) - Ayan 
lnglllz hava ku\•vetıerlne mensup Harlciyt- enet\meni reisı M . Con· 
birlikler, şimdi Frınsız şimal Afrl· nally, Amcrıkanın Şimal Afrlkaya 
kasında karaya çıkmı;ı bulunmakta· asker çıkarmakla dört hedef grıt-

dır. tüCUnü söylem\ştir : 
GI. Glraud muharip Fran~tzların 1 _ Rıca t etmekte olan m ihver 

ba~kuınandanı oldu kıtalarının Fransıı Ş imal Afr ikası· 
Va,ington. 10 (A.A.) - Unltcd nı istilA etmelerine mani olmak, 

Pre.>s'ln öğrendlğıne göre, Genuaı 2 _ Amerlk.an kıtaların ı lngı. 

Giraud, şimali Afrika'da dövU~en bU. llzlere Roınmel 'e karıı yardım 
tUn muharip Franı;ızıa.rın başkuman· edecek bir vazıyete sokmak. 
danlığını yapacaktır. 3 - Ruslara yardım etmek iiıe· 
Safi, FedaJe ıoe 1\fehdı a müttefiklerin re üsler kurmak. 

elinde 4 _ Akde .izden italyaya karşı 
Londra, 10 C A.A.) - Safi, Fedala muhtemel b ir harekele geçmek 

\'e Mehd ia'n~n mtittehklerin elinde Uzere üsle r elde buJundurmıık. 
bulunduğu bildirilmektedir. Franı> da tevk ifleT 
Şlmalf Afrt~dakt vı,ı kunetlf'rl Londra . 10 ( A.A.) _ Vichy rnd· 
kumandaııı bir Alman generaline 

nehrının orta mecrasmm donmUf ve yerildı 
yo:;u bild iriyo r: 

kar yağmağa başlamış olduğunu ha· Moı;kova, ıo (A.A ) - L lzbon'da .1 
ber \•ermektedir. \·eriten bir habere göre, Alman g ene-

Londra, 10 !A.A.) - Sta.llngradda rali Von \\'itzıeben refakatinde Al· 

A •k J J A • J D J Alman hücumları ge\'Şeml.ştir. Kaf· man \'e Fransız subaylarından bir 
merı a J art ,~mıra ar anı kasyada. Ruslar mevzilerini sağlamca grup olduğu balde şımall Atrikaya 

Fransanın işııaı altında bulunan 
kı:.mının ba~lıca şeh irlerinde uFran 
sız ımparato luğunun parçalanması 
ıçln tlilşmana bllfiıl yardımda bu· 
ıunnnlar• ın k ütle halinde tevkif 
ed ild lğir.ı Vichy İstihbarat Nazır
lığı ıfş<ı etml;ıt ir. C tutuyorlar. gelmiştır. Tass ajansına göre Gene• ezayirde misafir ettiler Kar yal!"maktadır. Her taraf buz ral, Vichy kUV\'etlrrınin kumandan· 

tutmu,tur. lığını Ustüne alacaktır. ll~lnden: 
<Başı ı incide) XX 1 bahtiyardır. Tunu11 Beyi Amerikan liıtahnnın Sa\'aş uçaklarımız bir kruva· 

Müttefiklerin şimali Afı'ika'dakl l Amerikalılar Phlllpp~vlll e'e de Alman :::skeri 'l'unus'dan g't.'('m~-.ıne mü .. aade etti zorde ya ngın çıkarmışlar ve d iğer 
umumi kararglıhlarından öfrenlldifl· ' asker ('•kard ıl a r T k . Londra. ıo ( A.A ı - ncıı ter : bir kruvazörü de bombalarla hasa· 
ne göre, General Patten'ln teklif et· ı Nevyork. 10 (A.A )- Amıral Ür iye :len mt Alman radyosunun bi\dırdı{ttne go- ra uğratmışlard ır. Bundan başka 
mlş olduğu mütareke şartlarının Oarlanın gaybubetı esnasında l\ta· 1 • ? re, Tunus Ileyı Amerikan k ı tııları· ara larınd;ı 19.000 tonilatoluk bir 
Fransızlar tarafından reddedllmesln· reşal Petaın'ın Fransız kara. dcnız geçecexmış nın Tunus topraklarından geçmesine \·npur ve ıo.ooo tonilatoluk b ir ge. 
den sonra Kazablanka'da muhasema t v e hava ordularının başkuman. (Ba'' ı lnc lde) t X l mti•11ncle etmıştlr mı buluna n 

8 
bUylik ticaret gemi· 

yenl~en başlamış tdl Frarnıızların dan lığını bstunu aldığını bildir· !arını Dally Eıtprcss ve Unlled :mıttcfikll'r Amiral Dar lana lyt . sıne de nğır ısa betler clmuslur. 
reddınden sonra general. Beyaz bay- mekle Vıchy amiralin esir dü:tü· Express'in Ankaradan verdikleri muameh• ediyorlarmı., . Deni zaltılar asker taşımakta kulla· 
rağın himayesi altında gemiye don· ~ünü itiraf etmış oluyor, Diğer el· bir habere çekmiştir Bu habere Londra. 10 (A.A \ - Londra dnki nılnn 14.000 tonilatoluk bir gemi 
mUştUr. hettcn Vichy Amerika n tankları . "Öre. mihver kuvvetleri, İn.,illz. müttefik umum\ karargahının bir b t 1 · k ta"ı ak B d ., • . a ırmış ar \'c yıne as er ~ m • 

un an sonra muhasemat tekrar nın «< şiddetl i bir mukıwemete ra:· ve Am-;rıkalıtarın Fransız Şimal sözclls!l Darıan'n Cezair de yapılan 1 tıı ku ll anılan 18.000 tonl!Atoluk 
şiddetle başlamıştır. Kazablanka'da men» Kazablanca ve Orana girdik· .A.frlkasındakl hareketlerı yüzün· muamelenin nıevkı: ve vazlfeslle n~U- bır gcmıy, hasara ugratmışlardır . 
vaziyet mUphemdlr. Faknt harekfltın ferini de bildirmektedir Amerikan den. General Montgomer.v'nln Llb· tenaslp olduğunu soylemlştır. Bu soz- ı B ı lk t il ı b t et 
beki lldlM . u son gem ye ı orp sa e • 

. en o•nden daha iyi bir surette harekAtının ilk safhası. bu s uretle yadaki kuvvetlerini arkadan vu· !erden AmıraJe esır t mduan:~~es~ y,a- 1 mlştır. Bundan başka dcnlzaltıla· 
inkişaf etmekte olduğu söylenmekte. sona ermış oluyor. rabılmek İ"in. Türkiye toprakların pı lmadığı anlaşılmak a ır. ~ozcu n· b k t h' 

8 
lnd b 

d ' .., . . . rımız ır c rvc ım :re~ e u· 
ır. Tunus lstıkametl r.de sürat!<' ilcr dan geçmek zorund:. kalacakları gıllz kara ve ha,·a ırnvvetlerının şını- lunan bir kafılc\'e karşı yapılan 
Vaşıngton'daki makaıtiat, Berlln \le leyen AmerıkRn motörlii kollarınm 1Jerl sürülmektedir. Hususi bir dı Fı·ansız şimal Afrıkasında faallvet- bl hO • d lk d .. 

Vichy' nin sulh mlluı.kcrelerınde bu· • r gece eumun a ı uşman 
Bizert büyük deniz ussiın"' Rom· maksatla yavılmak ıstcnen bu ha· t~ bulunduklarını ıııı.ve etmiştir. . 1 . 11 1 ti B 

ıunmakt ld ,... d 1 h b '" • • . h Drp gemıs torpı enm ş r . un· 
a 

0 
Uouna ııır 0 an 8 er melin yorgun lcjyonlarından ev· bcrın. son 1nönU nutkunda da lc:A. Ml'k-.lka \ 1~1 ile dl plomui ınrdan biri infilak etmiştır. Diğer. 

hakkında mlitalAa beyanından lmtl· ve! varacakları tahmın edı ln•ck•-. b tJ . a t d 'J . 1 b IAn k miinaı,ehetlerl nt ke.. ... tı t • ""' e c ış re <' ı mış o an u 1 
• ıcrı nin batıp batmadığı kalın du· 

na e mekte oldukları gibi Amiral dı 18 da · ~ .. . k i"t n h in Mekı; i ka. 10 - RelsıcUmhur M . .. . .. 
r. su r ı., goı ıne ~ eye a 1 . , . men tabaka!'t '-'iızunden göruleme· Darlan ile General Juln'ln Amerıka· c h 't k k n Vı ·h 11 d ip • Fransızlar Phillppevillc'ln henüz maksatlara matuf olmaktan başka a nac o, " e sı anı c Y e · · 

lılara estr dUşmUş oldukları haberi ellerinde bulunduğunu lddta et. b ir rşe ,-aramad ı ~ını .\lmnn basın ı oma.si milnasebetıerinl kesmlş oldu· mıştır 
hakkında da bu· 11ey söyl•menıckte · 0 b idi · S&vHş uçakları teşk illeri ve de· 

v ~ • mekte i<ıeler de Anıerikıılıl arın bu c::ozcürü bilha.:;c::a bcll rtmıştı r tunu ı rnııştlr. . 
dirler. lımana çıktıkl arını ıtıraf etmekte· . ~ • · Ka nada Vl!d ııe nıuna!'>ebeti k esti nızaltıları. Fransız Şimal A!rıkas ı 

General \'e~·gand Oezal're ~itntlt dlrler. Şeker Sa bŞl serbest Ncvyork , • 10 C A.A.) _ Kanada, öniinde harekat yapan Am.crlkan. 
Vichy, 10 (A.A.) - R~mcn bildi· Londra Vlch 11 ft d ı loınası münasebetle· tngillz harp geınllerlle naktıyc ge-
ld "" 10 (A.A.) - l\Iüttefik b kıl Y '" P 1 ..,, T f! k i t n ı6.ne göre Gencral.J'eygand, Cha· eler kuvvetre:rı umumi karary;Ş· •.. ~ ıra l yor rlnl kesmıştir. . mı ~rli't: .-arşı yen mU\'a a y e • 

tel • Guyon'dan Cczalr'e uçakla git· hının lcblıği: <Batı 1 laclde) //// 8 h arp Almanvaya ı..-..~ bir !er kazanmışlardır . 
mıştır. Veygand'ın Fransız kuvvetle· I\l'· t k ı " u yol ... ~cak ., ., C~lüttarık'a Jnglliz ihtiyat 

in u are e müzakeresi esnasında nın cinslcrı ve mtktarlarını \'e bu· ~ r!n kumandanlığını deruhte edeceği 
zannedilmektedir Cezayırdc kara harck~t ı rl:ırmuş· lundukları yerlerı gösteren beyan- Vaşington , 10 ( .\.A.) - Rus • 

Berlln. ı O (A .A.) - Alınan teb· 

kunetlerl geldi 

lngiliz Başvekili 
Çörçil diyor ki: 

(Batı 1 inelde) (//) 
matı ordularını kendisi için fellketln 
en bilytlk ve en de\'a.stz olacağı yer· 
de tahrip etmek. Hintli kıtalarla mu
harip Fransızlar, Yunanlılar. Çekos· 
ıovaklar \'e başkaları, bUtUn unsur· 
ıar bunda rol oynamışlardır. Amerl· 
kal ılar ha,·ada kuvvetli ve kıymetli 

bir hizmet g6rmUşlerdlr. Fakat mu
harebe hemen tamamlle bir tarafta 
Br\tanya kanından olen askerlerle 
dominyon askerleri, öbür tarafta da 
Almanlsr arasında yapılmıştır. Mu· 
harebe çok şiddetli, çok kanlı olmuş· 
tur. Almanlar uç9k . tank ve top, bU· 
tün sllAhlardıı klas bakımından aşağı 

kaldılar. Bu son değildir. Hattiı. so· 
nun bRşlangıcı da değildir. Fakat bel· 
ki başlangıcın sonudur csUrekli a l· 
kışlar> bundan böyle Naziler başka· 
!arına karşı ekseriya merhametıılzce 
kullandıkları bu hava üstünltiğilne 
karşı koyma k zorunda kalacakl ardır. 

Ingillz tanl< ve uçaklarının darbe~! 

altında kaçan Alman taşıtlarıle dolu 
sahil boyu hakkındaki raporları okur
ken, mlldafaıı.sız göçmenlerle dolu 
P'ransa \'e Flandr yollarındaki insaf· 
sız tahribatı hatırlamaktan kendimi 
alam ıyorum. Şimdi de olup blt~nin 

kahir ıı dsletln birincisi oldugunu 
dUşünnıekten kendimi alamam. 

Ş imdi kazanılıın zafer, Mısır'ın 

mUdnfaası bakımından kati ve son 
olmak gibi iyi bir manzara arz<'tmc.k. 
tedlr. Fakat başlı başına önemli olan 
Mısır meydan muharebesinin , Amerl· 
ka tarafından Akdenlzln uzak batı· 
sında başlanan unutulmaz teşebbllse 
başlangıç teşkil etmesi de mukadder
dir. Bu teşebbüste ordumuz, h ava 
kuvvetlerimiz ve her şe)in üstilndc 
olarak da donanmamız şerefli w 
önemli bir rol oynamaktadır. Bu kııv· 
vctll tc.şebbUsUn Amil! Birleşik Amc 
rika reisidir \'e ben onun faal ve h . · 
raretli bir yaveri oldum. Roose\•elt 
Birleşik Amerika ile BUyük Brit.aıı· 

ya'nın Ispan:rol ve Portekiz hak \ 'E 

menfaatlerine kaU surette riayet edı· 

ıcceğlnl bildirdi ve Britanya hUk11· 
met! de bunu resmen tcyid eyledi. 

t.a Llnea, 10 (A.A.l - Fourlous :\I P t tur Kıtalarımız s. h•rdr do"ı~·a •or nameler ı l 2111 / 194:? perşembe Ame r ikan d oc::lluk cemıyetln! n bir 
· are~aı ctaın'in beyana ı • ' k C ı · ı t ·t 

Vichy. 10 CA.A.) _ Pctaln aı;ağı· 1 şılanm_ış \'e Fransız lşc:ller i le hRl k ak,.amına kadar bulundukları ye· toplantısında Amcrı a ümhurre· ııçak genırsı ile altı ngı iz orpı o 
ışbırl ıgı 'apn ı ı ·· k " iki is muavini M . Wallace demişti r muhribi, ara larında büyük tonajda dakl beyanatta bulunmuştur: 1 · ıı ~ ı 

1 

rın erı büyu ı~u ye memuruna 
c.Fransa mareşal ve de\'let reisi st· Ya .. h k" I .

1 
makbuz mukabılınde verecek ler· k~ g m U te r er d ,,_ Akdenlzln 111 ptı Almanya Sirrııııt fatıle vu kararı \'erdim. Amiral Dar· · • ır. 

t~, t Afrikada. Cezayir ve ıan'ın ~aybubetl esnasında bugünden ahk ~ ·ı· :l - 10 / ll / 19-12 S31ı giinü akşa· ii:>erlne bı r yol açabi lccesı gıbt 

dört gemi ile iki petrol gemisı bulu· 
nan 22 Ingılı:r. ticaret gemi.,inden tba· 
ret bir ksJıleye refakat etmek sure· 
tile bu &ahalı Cebelüttank'a girmlı:· 

terd ir Çok dıkkatle bu kafileyi koru
yan Amerikan bomba uçakları da 
Cebe!Uttnnk'da yere inmişlerdlr. Ka
fıle AUantlk'deıı gelmekte idi. 

Bu memleketlere karşı tek sı. 

yasetımlz, onların mUstakil, h ür 
•e barı~ içinde müreffeh olmaln· 
rıdır. İngiltere ve Birleşik Amerl· 
ka tberya yarımadasının ikttsadi 
hayatını ıcnl~lctmck, zenginle(lr · 
ınek için ellerinden geleni yaJ, • 
caklardır. Bilhassa İspanyollarır 
barışa ve imara ihtiyaçları vard ıı 

ve b una IByıktırlar. Düşünceler 
mlz. Alman çizmesi altında inle~ en 
Fransaya çevriliyor. Fransanın 

kalkınncnğını imanım üzerine f.c· 
mine hazırım. De Gaulle ve Glraud 
gibi adamlar mevcut oldukça, Fran 
ıanm geleceği hakkındaki lnanım 

k:ıt'idir. Bizim b ir tek arzum uz 
vardır: Fransayı, etrafında birle. 
$ecek lmparatorlıı~u ve kendis ine 
geri verilecek Alsas \'e Lort-nl ı lc 

hür ve kuvveUI görmek. 'Bu hArbf' 
kür içın değil, yalnız ~erefim lzi ko· 
rumak ve haklıyı ınil dafaa etmek 
surctile vaı.if<'mlzl yapmak için 
g ird ik. Akıntıya kapılmış dünyad ;:ı 

gerçek bir selamet kayası gibı du · 

"la~ Oprakları, hütün tratejlk ıı. itibaren kara, deniz \"C hava kuvvet· ın e eve ven ıvor mından e\'\'el satılmış olup da he. RusyayA doğru en e:.as .laşe yolu· 
o larııc ve §ehlrlerlle Amerikan terinin başkumandanlığını listilme alı- (Ba.-, ı ı trıdde> «=• niiz miişter1luıne teslim \'cya gös· ı ıı da t rmın edecektir. Şlındı za· 
<l~dusu tarafından işgal t>dllmekte· ı yorum. Şimdık ı halde vcrll~ek tek elinde bulunduran Sezaı Omer Ye şU· tcrdıklerı yerlere scvkedilmcye· ferın ancak kendi ıçım lzdckı an· 
b'.~· G~ncrnl Grnud kumandasında bir emrim vardır: Herkes \'azifeslnl rekA.:o:ı .vardır. . 1 rek satıcı clınde kalmış olan şeker la"ınozlıklar ve kavgalarla k aybe· 
llr Pransız ordusu kuruıacak, bu dis!plin dairesinde, intizam ve sUkQ· ı Bu fırma 10/ 8/ 42 tarihinden 23/ 9/ ~atıcı tarafıı:da n verilecek beyan· dcbılece,im ıı bir zamana gelmiş 
, duııun hcrtürlil sllAh \'e teçhiza . netle yapsın.> '12 tanhlne kadıır Ayvalık.tan gond~· nameye derco lunacaktır bulunuyoruz0 1> 

t Birlrşik Amerika ·~mln ede- Amerika GI. Girıuıd'~·a her ttlrttl rllf'n yağların kilo"ıı 116 ıle 120 ku· 4 _ 10 ' 11 / 1942 satı akşam ııı- Müttefikler •k;ncı :. ıçra.ma Ue 

Nelson zırhlıs ı ile bır kruvaZÖr ve 
bır çok torpıto muhrıplerı ve asker 
yüklü ıkı taşıt gcmısı Cebclüttarık 

limanına demırıemışlerdlr. 
ltur Bu sure tle Am~rlkalılarııı ~arıtımı yap~ak 1 ruşa kada.r mAI olduğıı halde ortada dan evvel satılmış veya milşte rile· Berline ıtcteceklerm" 
~ b!raz; dnha kolaylaşmış bulunu· Müttefiklerin şimali Afrlka'dakl haklı hlçbır sebep olmadan ayn ı yağ. rlnc teslim edilmek. üzere yola çı· \'aşingtoıı. 1 O (A.A > - Reısl· 

r. umumi karargahı. 10 CA.A.l - Gene- 1 !arı 140 'kuruştan hııı:ılıyarak 190 kıı· karılmış yani baylın e!lndcn çık· 
F'ra r:s . lh ral Gıraud'nun nrn\'asalııtı hakkında 1 ruşa kadar ~ atnıak suretlle fıyıı t mil- mı :: ve fa kal ınüştcrı eline \'arma. 

L ıı don anmosınırı ve m V• r · k b k • ta ı · 
''~va . • neşre<1ılcn tcb' ıtln mı:'tnı : 1 a a c om ıs) onunun top ncı ar ıçın mış olan sekerler muşlertye var· 
ıııo kuvvetlerlnın müdahale,.., Gcrıeral G.raud, J.'ransa'd~n Ceza· kabul ettığı kar haddini teca\'üz et- ciığı günü takip E>den gUnü n akşa· 
k:tefık har~kAtını bGyOk ölçüf.c ir'e gelmıştlr. Buradaki huzurunun ' tiğınden mahkemeye \'erılnı.ıştır . mına kadar ikinci maddede yazıl · 

~ <!~·c uğratmamıştır \ e uğrııta· müşterek bir dllşmanları olan asker· Yağ ıskeleslnde Yusuf Güler tıca- dıl::ı şckıldc ayrı bır beyanname 
k Cına da ıhtlmal \'erilemez. Çi\rı. ler arasında pek feci o'an peraltende reth.'ln esı : Zeylınyağı komi~yoncıılıı. ıh• b i ldi rılccektır 
•l bu .. kal· muka vemete nihayet vermeslnt- lntı· ğu yapan bu tıcarethanc evvelce gon- 5 - Akide. lokum. çıkolata , lcb. 
tıı.ıştır mudahale. artık ıcç zar edılmektcdlr General Glraud'nun derılen yagları azami l2:? kuruşa ka- lebı şekeri ve saire gibi şekerden 
~ . he<1efi, şimali Afrika'da Mihverin ta· dar satmakta ıkeıı, narhın kaldırıl· yapılmış maddt'ler ın alım ve satı· 

' lı · Ttuzvcll, Amerikan ordusli· ! arruzunu önlemek olan Fransız hare· dığı lOJ S / '12 tarihinden sonra s-onde- mı serbest olduğu ıbı bunlar be· 
tı l'uııu~ arazisinden geçip Tral-ı. ketin in ld:ırcslni deruhde Ve Alman· rHen ve evvelki ıstıhsaJA.tın aynı olan yannameye tabi d<'ğ ildlr. 

~i:arp istikametinde ilerlemesi ya. !le ltalya'yı hezımete uğratmak m a lları ortada h lçblr haklı sebep 6 - Beyannameler münderecn· 
~ 1'un de 1 te ve Frama ile imparatorluğunu kur· yokken l8.:i kuruşa kadar çıkardığın- tı alakalı memurlar tarafından ye. 
Ilı! ti us Beyinden ll'ı.lsaa 8 

• tarmak için birleşmiş olan milletlerin dan mahkemeye sevkedllmlştlr. rinde kontrol edılccektır 
~ 'c:.· Bu maksatla Amcr'kalıla r. yanında tekrar mUcade.leyc girlşebll· Rlfat Sönmez kardr,şler: Hem !!· 7 _ 13ı ıı / t942 cuma sabahın· 
·ı11 a ·" · •1111 başında ve Konstan· mesi için Fransa ordusunu tensik et- tlhsal, hem zeytinyağı ticareti ıle iŞ· dan itibaren ~ekerın satışı serbest· 

11 c>h· ı rzın iskelesi sayılan Phi- mcktır. tıgal eden bu müessese lstıhsalAtını tir 
... 1-'o\ ile·~ k la d :Müttefikler in b;ı şkumandanı, ku· sabit fiyatın kaldırıldı:ı tarlht- ka· ------ - ---- - - -
" " as er çı,.armı~ r ır. d k ıoı k l dil M t b• • d •• ·· .. •tı ·ki mandası altındaki muazzam kuvvet· ar en yu arı uruı,ıa ma c mış esu ır yı onu T.U 
llr11hın şe;ıırdcn Tunus şehrine ve !erle harbin bu saha ında Glraud'ya göstermekte ve narh üzerinde satış 
~ C Co.: t.oa doi:ru sııhıt boyun· mu--"eret ctmeğe muvnfakat etmiş- yapmakta iken aynı yılın mahsuııı 

b r..u• lcr umumi heyetçe tasvip oluna· 
11 

8 es limanına kadar demiryo· t · ve maliyetleri değişmıyen yağları ma. 
~~ı~eı1nı - ktadır Bu denılryol şc. ır~irlcşık Amerika hUkCınıeti, bu ye. ' liyet fiyatları li5 den ve buna mU- ::~il~i~~ır~9 .45 te toplantıya son 

" ı A ' 1 Fı s z ordusuna ı:nalzeme vermek , tenazır olarak satışları da 190 kuruş-
~ . rn~rıkan ordusu için şüp· r .an ı l r.ıraud'va yardım tan yaptığı ıçın suçlu gorUlmUştUr. Ankara , 10 (Va.tan) - Bugün 

1~ lfı surctıle Gcncrıı ' • . t ı - d t ıa nan Parti " 'lııı 1 Zım olacaktır. Bu arada A· k t hhUdUnde bulunmuştur. Cömerdoğlu Yusuf Comerd: Mlls- saa ;:ı e op .rupu 
t-ıı/ krııııar•n Dakar Us üne yilrü. :~~~eflklc:~n başkumandanı. mfimtaz ~hs:l ve tticcar olan bu fı rma sabıt deva.nı ederke:: CUmhurrelsımlz 

1crı d 1 U terek dlva· fıyatın devamı mUddetınce 93 kuruş Meclısi şereflendlrmışlcr ve geç 
~kt c çok kolaylaşmış bulun- Fransız kumandanı, m ş ki maliyet fi t U 

1 
d vnkte kadar 1\lccliste kalmışlardır 

actır d Utt r ·k !arak karşılama a ya ı zer n en satışa arzet· ı · · 
~ a m e ı 0 t lği yağların maliyet hesaplarını bl· Yarın :sabah saat 10 da başlanacak 
.!V"--::..:----------_:,------------,;=.=.=r.=llllıııl l Ilı.hare 190 kuruşa kadar satış vapa· olan Büyük Millet Meclisi ıçtlma· 

Büyük merakla beklenen dlinyanm 8 n<'I harikası cak bir hadde getirdiğinden dolayı 1 :n~ burada çok bU)~Uk ehemmiyet 

mahkemeye ''erllm1ft1r. \•erllmekte ve ınuhım kanunların 

(Başı 1 bıclde) -

Meclise verileceğı söyle nmektc-

K n o kx 4iyo? ki • dır. 

Yurd'da büyük yas 
(1Ja4ı 1 incide) /X/ j raklarılc stislenmış bi r çelenk koy. 

Milli Şef t nönu, Alatürktin hu· muşla rdır. Almanya büyük elçisi 
zurlarında bır tazim vak fesinde ı Von P apen. bu çelengi muvakkat 
bulunmak üzere. saat tam 9 da, k nbrc- koyarken şu htlabl'de bulun· 
muvakkat kabr in bulundu~u Et· muştur : 

noğrafya Müzesine geld ikleri za· n - Büyılk devlet adamı Ata· 
man, Bilyük Millet ;\leclisi Reisi türkün sil ınmez hatırasını taziz 
Abdülhalık Renda, Başvekil ŞukrO içi n, m •hver devletleri ve onların 

Saraçoğlu . Genelkurmay Başkanı dostları namına bu çele ngi koy· 
Mareşal Fevzı Çakmak. ikinci Beş makla şeref duyuyorum ... 
kan Orgeneral Asım Gündüz, btl- Bu zlya rctlerın akabinde. Fran. 
tun Vekı!ler. Cumhuriyet Halk sa büyük elç lsı M Berger)' de Ata· 
Partisi Genel Sekretcrı Memduh türkün kabirleri ö nUnde eğilmiş 
Şevket Esendal ıle Partı ldare ve ayrıca blr çelenk koymuştur . 
heyeti azah:ırı, Parti Mcclıs ırupu Müteakıben askeri mer asim ya· 
reis vekllleri ve Müstakil grup re· pılmıştır 
ısı tarafından karşılanmışlar ve 
saat 9,05 de hep blrlıkte ıçeri gi· 
rerck Ebedi Şefin huzurlarında 
cğllmıslerdir. 

Milli Şef ılc Büyük Millet Mec· 
l1sı Reisi, Başvektı, Genelk urmay 
Başkanı kabre birer menekşe de. 
metleri koymuşlar ve beş dakika 
süren bu tazim 7.iyaretlnden sonra 
Entoğ.-afya Müzesinden ayrılmış· 

!ardır . 
Milli Şef l r.önüyc. E bedi Şef 

AtatUrkün kabirlerınj zıyaret için 
gelışlcrinde ve gıdışlerinde. bir kıt'a 
asker tarafından ıhttram resmi lfa 
edılmlşt!r 

Hariı:te akl,.ler 
AtatUrk'tin ölüm yıldönümU mün • 

sebet lle Bertin ve Londra radyoları 

mili! matemimlze iştirak etmlşlerdır. 
Londra radyosu neşriyatına fC>yle 

başlamıştır: cTürk mil! etı dört ııene 
e\'Vel bııgUn. AtatUrk'ü kaybetU. Ilu 
hazın yıldonUmll münasebt-tile bugün
kü ncşriyatımıza onun Se\'dıği ve uğ
runda can la başla çalıştığı Ttirk nıu. 
ı etınln ulusal marşını çalarak başlı· 
yoruz• demış \ 'e bunu müteakip Is
tlkUil marşımızı çalmıştır. 

lstlklAI marşından sonra: cBu bfi· 
yUk adamın hatırasınn hUrmet için 
billtenımlzde bir dakika fasıla bıra· 

l ' ONARD W E., /DT 

SAEU - YUNE DUPREZ • Başvekil yarın {bugün) l\tcclıs. 
(Ba .. ı l incide) <+> k Müteakıben. Halkevlnde yapılan kıyoruu diyen !lpiker radyoyu bir ' ten itimat isteyecek ve nut unıı 

denizaltılarını şimal Atlantlk'ten çe. ihtıfalde bulunanlar, hep birlikte dakika susturmuştur. 
tarafından ~eulle11 

BBGDAT HIRSIZI 
Fllnıl hu akşam bü.> ük Gala müsamere ı ola ra.11 

~P E K v: M EL E ~{ ,, __ 
~•larında 

llıııı t'.d lnb. 
aynı u manda göstcrJlecektlr. Ycrlcr lnlzJ en elden te-

sôyliyecektir. 
kecekleri muhakkaktır. Kafilenin ııer AtatiırkUn kabri önUnde eğllmış· Radyo bundan sonra, evvelce Ata· 
gem!sı şimı:ı.I Afrlkaya varmak ıçtn vasıflandırmış. ou donaıımanır. A· lerdır . türl<'e misafir olmuş bulunan &rahn 
bir cden ızaltı> Okyanusunu aşmak merıkar: denız bl rliklerıle en sık: Saat tam 10 da en kıdemli elçi 

1 

akrabasından Kont Atle'nln Britnnya 
zorunda kalacaktır. b:r ışbi r liğ: h&lınde hareket ettiği· ı;:fatıle Polonya büyiık elçısi Ata· radyo ııcrvlsinden kendisi ve karı_~ı-

Bahrıye nazırı. _,ımal Afrıka hare· n; kaydetmlştır turkun kabrın: z:yaret ederek bır nın Ttlrk mılletlnln derin matemıne 
kfltının ikinci cephe mahiyetinde ol· Albay K nox . Rommef' ln sürül. !htı rnrr. \•akfe.sınde bulunmuş ve iştiraklerini bıldırmclcrınl rica ettlği-
duğunu kabul etmiş fakat şunları UA· me:;ı mesclesındc dinl!yenlerın l kabr <> 'TIUhteşcm bir çelenk koy. nı sôylem ıştr . 
ve etml~Ur: tekrar i htıyata ça! ırmış, wRom· r sır Pel'('y Lorralne'nln beyanatı 

Orada uzun müddet dö\'li~emız mel'ln :akv:ye almas: hala müın· mihver devletleri Londra, 10 (A.A l - lngılterenin 
mümkündür. Işe ancak başlamış bu· kundür . • demiştir . ~· çılerı. Etnoğrafya eski An kara büyük elçisi Sir Percy 
lunuyoruz. Rommel'ın elinde hala bilylik n - · ek. Ata türkün mu· Lorralne. bu akşam~ ö!Um yıldHnümü 

Albay K nox. İngiliz donanmas:.. kuvvetler vardır ve dereyi görme· v .. .-ı.. ... . ~ur önünde ihtiramla mUnasebetıle hatırası taziz edilen 

1.'elefon: ll'EK: .. ,289 MELE K : 408\X! 1 
nın Şimal Afrika harekıltında oy· den paçay1 sıvamak basiretli bir <'ğilmışler ve defı:e dallarından ya· Atatürk'e hürmet ve tazim duygu-

•••••'• nndığı ro!ü mükemmel kellm esile 1 hareket değildır. pılmt-ş \'e bütiin bu devletlerin bay- ! arını ifade eden bir demeçte bulun· 

ruyoruz. Mazeretler g östermcj!c 
ihtiyacımız ·yoktur. Ba~ardığımız 
iş lehimize şehadet etmektcd ir 
k t Afrika teşebbüsıi uzun müddl'I 
gercekleştirmeğc çalı~tığımız ye. 
gıinc s tratejik \'<' siyasi telıikkidco 
mülhem olmuştur. Şimdi bu h u· 
susta haktı b ir gllven göstcreblll· 
rlz. B u olay, lngillzce konuşan mil. 
Jetler arl\Sında yenı hlr bağ olAcak 
ve bütün d!inyaya yeni b ir ümit 
verecektir. 

muştur. 

Slr Percy Lorra ine, Brltanova mu· 
habirlne demiştir ki: 
cŞımdı zaman geçtiği !çın, Ata· 

tUrlt'lln millet! ve memleketi için ynp. 
tıklarının genişlik ve azamet derece
si gt>rUlmeğe başlanmıştır. AtatUr
k 'Un dehası böylece gitgide daha bU· 
yllk gHrllnmektedır.> 

Büyük Brltanya bugün tıpkı Tfır· 

kiye gtbl AtatUrk'Un hatırasını tAZI?. 

ctmektedır 

Yarın :\llllf Şet. CUmhurrelst lsm et 
lnönü'nUn dHrdUncil riyaset yılı kut 
lanacaktır. Rllytlk Brltanya'dakl bir 
çok TUrk dostları Tllrkiye CUmhur
reislerine tRzlm borçlarını ödeme!: 
için bu fırsatı payla~ncakla rdır. 

A tatUrk'Un ol Um tinden sonra gc 
çen 30 saAttcn az J:ılr mtiddet sonun 
da BUyUk Millet Meclisi, <E n lAyık 

mC\'kll en UyaknUI insan> olan lsmet 
InönU'ye tevdi etmiştir. Türkler ne 
yıı.ptıklarını çok ıyı biliyorlard ı 

ismet Jnönll'nUn dehası, bu me,·kı· 

de Atatilrk'Un dehasını lstihldf eı:ı • 
yor ve bir seneden pek az bir mUddeı 

~onra. TUrklye'n ln karşılaşmak zo 
runda kaldığı beynelmilel en müthiş 

ve vnhlm buhran patladığı sırada, 

Mtllt Şef ln6nü, tuyaset ve 1:: 1sircti· 
nln en muhteşem eserini \'Crm iş bu· 
lunuyordu. 

Ismet InönU, sakin ve bUtlln m ll!eli 
etrafında toplanmış ve birleşmiş ol
duğu h alde demir gibi bir elle fırtı· 

nayı bertaraf etti ve dağıttı. Türkler 
seçtikleri yoldan ayrılmadılar. Dost
luklarına sadık kalmış bulunuyorlar. 
Belki daha kaU mahiyette yeni tec· 
rllbeler belirecektir. Milli Şef InönU 
ile onun takdire değer mllleUnln, ye· 
ni tecrübeleri de aynı sfikQnct. aynı 
cesaret ve !Uzumu ıa hareketle ön
leyecekler ine kanl ·• e emln~.~ 

,_ 

lr 
r 
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Serbest koni eranslar 
Halka verilecek konferansların 

gün v~ saatlerini bildiriyoruz 
EmlnönU Halke\'lnln tertip ~ttlği sızlığmdan ileri gelen zararlar; 21 

VATAN 

~~Us~:~ K~:~':1~a;;k:~~i ~~~! ~~:ş~m:ree ~;~r·p:~::a:e ~~~;~ia~~~, Baş, diş, 11ezle, grip, romatizma 
tarihinin lUzum ve ehemmiyeti> mev- Abadan. Türk ınkılflbınm karakteri; 

zuıu konteransile 12 iklncıteşrin per- 3/2/1943 çarşamba lsmail Hakkı N ı·· kırıklık ve bu .. tu·· n ag"' rılarıntzı derhal keser •ernbe günü 11aat 18 de başlıyor. Baltacıoğlu, inanmak; 8 3/1943 pa- evr a J 1, 
Bundan sonraki konferansları ve- zartesl muharrir Peyami Safa, Ede-

recek hatlplerın isimler11e. konferaM blyata dair; ll perşembe Prof. Dr. 1 cabtnda günde 3 ka,,e alınabilir. 
mevzu ve ~unların tarihleri ~ağıda ı Hıfzı Ve det, Evlenmede hukuki esas
li'terllmlştır: , lar: 18 perşembe Dr. Irfan Yaşar, 
ıt Perfembe Prof. Dr. Tevfik Rem- Soya çeken veya soyla ilgilı göz has

zl Kazancıgll, Kadınlarda cinsi hayat: talıkları ve sosyal bakımdan önemi; 
23 pazartesi Prof. Zıyaettın Fahn 22 pazartesi IskendP.r Fahri. Osmanlı f 
Fındıkogıu, Namık Kemal; :?6 per· saraylarında ecnebi kadınların rolil; 
fembe Ord. Prof. Dr. Fahreddin Ke- 25 perşembe Prof. Dr. Fahri Arel, 

SA.BAR 
7.30 Program ve saat ayarı, 

7.32 VUcudumuzu çalıştıralmı , 

7.10 Ajans haberleri, 7.55 Radyo 
salon orkestrası. 

rim Gökay. Sosyal 11.mlllerın sinir Tıbbın en mUhım haşarısı, ağnnın. I 
cUmleslne tf'..Slrl; 3/XII/1942 perşem. bilhassa eme'ıyat 11grıısının teskını; 
be Sefaeddin Karanakçı, Nllfus me- 1/4/1943 Pror. Or. Kemal Cenap ı 
-ıelesi; 7 pazartesi I. Galip Arcan, &!rksoy, oz tUrkçe meselesi; 5 pa. 
ArUst nedir?; ıo perşembe Prof. Dr. zartest Hıfzı Tımur, IdeoloJi buhranı 
Akif Muhtar Ozden, 15. 16, 17 ncl içinde TUrk gencinin yolu; 8 perşem
asırlarda Partstekı ve bizdeki tıp tah- be Sallhaddln Demirkan. Memleke· 
sili, sonra neden geri kaldık; 17 per· 
şembe Pro! Dr. Akif Şakar, Hava 
sporunda llmt esaslar: 21 pazartesi 
Prot. Sabri Esad Sıyavuşgıl, Halk 
edebiyatında tabıat: 24 perşembe 

Prof. Dr. Sadi Irmak. TUrk mnıetı· 
nln kudret kaynakları: 31 perşembe 

Dr. HUseyın Naıl, Yurd sevgisıntn 
'uurlaşması ve ıçUmai eşmesi; 3/1/ 
1943 paz~rtesl Zühdü Çubukçuoğlu. 

Belediye tarıhı; 7 perşembe Pro!. Dr. 
Tevfık Sağlam. Verem savaşı; 14 
perşembe Prof. Dr. Mazhar Osman, 
Sinir nedır?, 18 pazartesi Pro!. Dr. 
Zıya Cemal 8 Aksoy, Ağız oakım· 

lstanbul aslıye 12 ncı hukuk mah· 

timizde tecrtlbl sosyal çalışmalar; 15 
perşembe Dr. Tevfik Remzi. cınst 
terbiye; 19 pazartesi Hakkı Tarık u~ 
Gazetecilik tarihi: 22 perşembe or. 
Zıya Cemal. Ağ1Zda husule gelen in· 
tanıarın vUcudde te>S1rleri: 26 pazar
tesi Dr. Fazıl Noyan, Hormon ve ha· 
}'Bt; 29 perşembe Ahmed Hamdi Ba· 
şar. Bir medeniyetin sonu; S/'i/1943 
pazartesi Prof. Dr . .!lreşet omer Ir· 
delp. Bulaşıcı hastalıklardan korun· 
ma; 6 perşemhe Pror Cemil Bilse!. 
Harp mesuııyetl. 

BütQn konferanslar caat 1gJ5 de 
başlayıp 19 30 da sona ermektedır. 

Is rr:yan'ara 
kemestnden: C. H. P. Eminönü llalke\1 ı, bulma -

Müddei: Turan. Müddeialeyh: GUI- Kurtarma yurdundan 
Milteaddıt fabrika ve mUesseseler· ayşe: Kadırga meydanı Kaburga so-

kak 10 No. da. Müddei Turan tarafın- de münhal vazifeler vardır. iş arayan 
vatand8'1arımızın hU"nÜhal varakası dan mOddrlaleyh GU!ayşe aleyhine 

iifiLF. 
12.31l Program ve saat ayarı, 

12.33 Karışık program <Pi.) 12.45 
Ajans haberıerı. 13.00 Şarkı ve 
türküler. 

lS 00 Program \"e eaat ayan, 
18.03 Fasıl heyeti, 18.45 Radyo 
19 30 Saat ayarı ve ajans haber
lt"rl. 19.45 Yurttan sesler. 20.15 
Radyo Gazetesi. 20.45 Bir halk 
türküsU ö~cnlyoruz, 21.00 Ko· 
nu~a. 21.15 Balet müziği (Pi.) 
2130 Temsıl . Klmgil ailesi, 21.50 
RiyasetıcUmhur bandosu, 22.30 
Saat ayarı, ajan' haberleri ve 
borsalar, 22.45 Yarınki program 
ve kapanış. 

1 
100 
100 

EORSA 
10 lKiNCİTEŞRIS 194% 
Sterin 5.24 
Dolar 129.00 
İsvitre frangı 30,67 ve iki !otografla birlikte Nuruosma-

a-:ııa n boşanma dAvasına aıt arzuhal ıoo 
niyedekl Yurdumuza mOracaatıarı. Pczcta 12,9375 

suretı müddelaleylıe teblığ edılmek 100 
Çalıtarak geçlminı temin etmek is fsvEç kronu 31,135 

üzere yazılı adresıne gönderilmişse 
teyen yurtd8'1arımıza her tflrltl kode mumalleyhın mezkOr lkam,.tglthı· 
!aylık gosterlllr. Kazancı az olan tş· 

nı terk Ue semti meçhule glttlğlnln 
beyanıle iade kılınması üzerine Hu· lere girenler de muhteiif şekillerde 

yardım görtırler. 

ESHAM ve TARVlLAT 

Sıvaı; • Erzurum 2 - 7 20,15 
<;C 7 Milli Mildafaa istikrazı 19.00 
Müttehit Ermis kc.·nserve kuk tJsulO Muhakemeleri Kanunu-

nun 141, 142, 143 ve 183 Uncü madde- 8 ,.,1 11 
lk * .. 

~yo~ u a f'\'lnuen: 
ıerlne tev!ıkan iade kılınan dAva ar- 1 121111942 

b z ~ YI 
hisse senetleri 22.00 

zuhall ile muhakeme gününU göste· - perşem e gUnü saat . . 
d t . 118 de Haike\1.mizın Tepeba.şındaki Fener nUrusundan aldığım ,.e için· rlr ave ıye \•arakasının mahkeme 

d l h 1 merkez binasında. muharrir B. Refik de yoklamaianm ve terhl6 kaydım 
van anes ne asılmasına '"e 942/994 i . . .. 

d k t A. Sevengıl tarafından cDivan ede· bulunan nürusu kaybcttım. Ye:usıni 
numara a ayı lı işbu davaya mUd· . 
d J 1 hin ( lO) blyatında güzel> mevzulu mUhıın bir 1 alacağımdan e!ktsının hükmü yoktur. 

e 1
\ ey k gün lçınde ce\•ap ver- ı konferans verilecektir. Ettim oğlu 1:::28 doğumlu 

mea ne arar ~erılmlf ve bermucibl 2 - Herkes gelebilir. Furustatl Demlicler 
karar arzuhal ı e d~vctlye ı.'llrakası 

mahkeme dıvanhanesine asılmış ol
makla mumaileyh Turan yukarıda 
yazılı müddet zarfında dAvaya cev~p 1 
vererek tahkikat için tayin kılman 

3/12/942 perşembe gUnU saat (9.30) 
da mahkememızde hazır bulunması 

veya kanuni bir vekil göndermesi lll· 
r:umu tebliğ yerine geçmek Uzere i!An 
olunur. 

M. M. V. L tanhul 2. No. lu Satmalma 
Kom:syonundan : 

Ankarad'l M. M . Veklıleti için ıoo adet P<>rtatlf ahşap baraka. yap
tınlacaktır. MrzkOr inşaata ait keşif ve plAnlar komisyonumuzda gör~ 
le bilir. (1305) 

M. M. V. Istanbul2. No. lu Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Keşfi mucibınce tahmin edilen bedeli 1998,70 lira. olan ve.k!let 
mamul ambarına ait binanın bozuk elektrik te.sı.satının tamiri 23.11.942 
pazartesı günü saat U de M. M. V. IST. 2. No. lı satın alma komisyonun
da açık elu!iltmesi yapılacaktır. 

2 - Ilk teminatı 149,90 lira olup şartnameııi her gUn if saati dahi· 

llnde mezkur komisyonda görülebilir. 

3 - Isteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesikalarla ve belli 

gün ve saatte komisyona müracaatları. (1179) 

~:... ______________________ , 
ASETİLOPIRIN NES'ET 

GRii' - NEZLE • BAŞ ve DIŞ AGRII.ARI 

SOGUK ALGINLIGINA KARŞI TESİRİ KATiniR 
2 Uk ı.arf \'e 20 ilk tUııleri her eczanede arayınız. 

M. M. V. Ist. 2. No. lu Satınalma 
Ko .r.isyo::undan: 

1 - Ke.~Cı muc.bınce tahmin ediltm bedeli 5484,66 lira olan Bakırköy 
Barut fabrikaflının ahşap komilr tskelesinin yenıden yaptırı:masının 23. 

11.942 pazartesi günü saat 16 da ~{. M. V. IST. 2. No. lı satınalma komıs 
yonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - ilk temınatı 411,35 lira olu;> şartnamesı her giln iş saati dahilin
de mezkOr komisyonda görtlleblllr 

3 - ıstekllleıin 2490 sayı"ı kanunun istediği '"esikalarla blrlıkte 

belli gUn ve saatte komisy4lna mUracaatıan. ( 1178) 

IL·AN -----!-
Fen Memuru ve Desinatör 

11-11-MI 

'Torkiye iş Banka 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 ikramiye Planı 
••fNılır ı f•ltat, 3 Ma111, 1 Ap.to1, 1 la' • 

tıtrl11 tarllllırlade r•Jabr. 

r-1943 iKRAMiYELERi 
1 adet 1999 Lirah~ 
1 " 999 ,, 
1 " 888 ,, 
1 ,. 777 

" 1 " 666 " 1 ,, 555 ,, 
1 " 444 " 2 ,, 333 

" 1 o ,, 222 " 30 ,. 99 
'' 60 " 44 ,, 

250 " 22 ,, 
334 " 11 " 

- 1999.-Ur 

= 

-

999.-
888.- ,, 
777.- " 
666.- " 
555.- ,, 

= 444.- ,, - 666.- " 
- 2220.- " 
- 2970.- " 
- 2640.- " 
- 5500.- " 
- 3674.- " 

Tlrklfe ~. Ba11iuıaa p!lra ratıraalda pl9lt 
p:ıra IJlrlktll"IDlf we laiz alaıf elaas, •r• " 
maada talUa ·zı de d111ealf el~nna. 

Nafıa V ekiletinde 
Elaılltmf'ye konulan ı,: . ---" 
l - Niğde su iflerl yedınci şube mUdür!UğU bölgesi içinde .,_

rayın sağlık köyU civarındaki Karasaz bataklığının kurutulma.il ifl-_. 
Tahmin edilen keşi! bedeli fıyat vahidi esası üzerinden 484811 

70 kuruştur. 
2 - Eksıltme 23/11/942 tarllııne rastlayan pazartesi g1lnU ... ı 11 

Ankarada su lflerf Telsllğı blnuı ıetnde toplanan su etcsnaa. it 
nu odasında kapalı zarf usullle yapılacaktır. ; 

3 - Iııte.kliler eksiltme şartnamesi. muka\•ele projesi, b&)'lft f'I 
işleri genel şartnamesi, umumi su lfleri fenni tartnameııi lle h~..t. 
tennl şartnameleri ve projeleri 24 lira 24 kurut k&rfılrtmda sU lf"""' 
reisllğinden alabilirler. .-.k' 

ZAl'I M. M. V. Ist. 2. No. lu Satınalma 

Komisyonundan: 

Alınacak: 
Ankara Belediyesi 1 nar 

Müdürlüğünden: 

4 - Eksiltmeye gir~bllmek için lsteklllerln 23142 lira iT ~1' 
muvakka t teminat verme.cıi ve eksiltmenin yapılacağı günden en :.,.. 
gün evvel bir dilekçe ile Nafia VekAletine müracaat ederek bu l'9 ~ 
sua olmak Uzere vesika almaları ve bu vesikayı göstermeleri ..,rtiıl'• 
müddet içinde vesika isteğinde bulunmayanlar eksiltmeye sıreınell-

1 5 - Isteklllerln teklif mektuplarını lldncl maddede yasılı ... .,,r 
bir saat öncesıne kadar su ı,1eri reisliğine makbuz kırfılıfmd& OOf) 

YUl<.!ek Iktısat ve Ticaret mekte
binden eldığım hüviyet varakamı 

kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hUkmU yoktur. 

Sınıf ll 849 Cemil Tosun 

ZAYi 

1 - Keşti mucibince tahmin edilen bedeli 1896,35 lira o:an ~aJıpaza
rında vekAlet deniz yollama müdUrlUğüne alt binanın bozuk olan elek· 
trik tesisatının tamiri. 23.11.942 pazartesi günü saat 15 de M. M. V. Ist. 
2 numaralı satınalma komisyonunda açık eksrıtmesı yapılacaktır. 

2 - I"k teminat 142,23 lira olup şartnamesi her gün Jş saati dahi· 
!inde mczk(lr komisyonda görUlür. 

3 - lııteklllerln 2490 sayılı kanunun istedlgi vesikalarla ve belll 

gUn ve saatte komisyona mUracaatları. (117i} 

Beyoğlu nüfus dalreslndcn almış 1 
olduğum nUfus cUzdımımla Kasımpa
şa laşe bürosundan aldığım Eramll 
ekmek karnesini kaybettim. Yenileri· ı 

nl alacağımd n eskilerinin hUkmü ~İİiiİiİiİiİiİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. 
yoktur. ı 

Salih kızı HUrmUz Akbel S Ü M E R 8 A N K 
ZAn 

Elazı~ nUfus dairesinden aldığım 

nUfus tezkeresi lle Istanbul Hukuk 
Fakültesınden a'dığım hllvlyet ve pa- • 
somu kaybettim. Yenisini çıkaraca- j 
ğımdan eskllerlnın hUkmQ yoktur. 

7569 No. lu Nadir Eke 

- ZAl'I -

Haydarpaşa lisesinden D3i • 938 
ders yılında aldığım Jlse bitirme ve 1 
olgunluk diplomam Fen fakUltesl 
yangınında zayi olduğundan yenisini 
çıkaracağım için esklslntn hUkmll 
yoktur. 

li96 numaralı Nermi Alyanak 

YERLi MALLAR 
PAZAR LARI 

Müessesesi Müdürlüğünden: 

ŞEF MEKANOGRAF ARANIYOR 
Muhasebe servis"erlmızde kullanılan Hollf'rith MuhRsebe maki· 

neleri için dolgun ÜCNıtle müteh&>.sıs bir şef mrkanograr alınacaktır. 
Taliplerin, bu makinaların muhasebeye tatbikinde bilfıiJ çal~ıı;ı. 

tecrUbe ve ihtisas sahibi ve bu sb ,em! idare edehl'ecek kabiliyette bu
lunmaları ve yabancı dillerden birisine mUltemnıclen vakıf olmaları 

şarttır. 

Bu vaziyetleri haiz olanlarm 21 iklnciteşrlne kadar Katırcıoğlu 
hanında MUcssese Zat Işlerl Şe!llğine mUracaatları. 

Sarıyer tapu ı.1"11 muharızlıtından: ! 
Sarıyer BUytikdrrede Çubukçu so

kağında t"Skl 13 ''e ~·eni 25 knpı No. 
lu aı an•n mal klerl Iske'lder oğlu 1 
Dıgırdıç kzl;ırı. Dlrohi ,.e Luyana- ~-••••••••••••••••••••••••••~#r 
nın taııarnıfunda lkPn Dirohlnin 1894 -----------------------------
ve Luyana'lın da 189S tarihillde \'e· 
rathrıle veraseti kardeş eri Reçina 
Takohl ve Reçlna Takohlnin de 30 
sene evvel veratile kızı Adelaya kal
dığından bahıılle senct!'!iZ tnsarrufata 
kıyasen ıntıkaf;-n tesı;:lii talep edll· 
mekte bulunduğundan mezkQr gayri 
menkul üzerinde bir h k iddia eden· 
ler varsa tahkikat gUnü o'an 14/ 11/ 
942 cumartesi gilnU saat 15 de ma
baill tahkikatında hazır bulunma.Jarı 
veyahut bu mUddet zarfında Sultan
ahmette Tapu ve Kadastro dairesin
de Sarıyer tapu sicil muhafızlığına 

mllracaat etmeleri l!An olunur. 
2 11 942 

Sar yer Tapu slcll muhafızı 
Necmedd.n GilrdaJ 

M. M. V. rstanbul 2. N . lu Satınalma 
Kcm'.syonun1an : 

:?8 beygırllk \"e 22.5 K. \'. A. !ık takatta bir r.lcktı-oJcn ı;ıırubu satın 
alınacaktır. 

Tahmin berlelı 7000 ııı·a olup katı teminat 1185 liradır. 
Şartname \'e evsafı komisyonda görülehillr. 
isteklilerin 16 2. teş./942 pazartesi gUııU saat H.30 da 

müracaatları. 
komisyona 

(1306) 

M. M. V. 2. No. lu Sa. Al. K 'lm ·syo · un~an: 
Te.hmln bedeli 8863 lira olan muhtelif elektrik malzemesi satın alı· 

nacaktır. 

Kat'I teminatı 1329 lira 45 kuruş olup ,artname ve e\•s3fları ko· 
misyonda öğleden sonra her zaman görUleb!Ur. Isteklllerln 16 :?. teş./ 

942 pazartesi günü saat 16 da komisyona mf1ı·acaatıarı. (130i) 

-

Ankara Şehri imar MUdUr!Ugil kadrosunda milnhal bulunan va
zifelere 3656 numaralı kanun mucibince ve aylık ücretle Fen Memu· 
ru ve Desinatör tayin edilecektir. Askcrlıkle ilişiği olmayan ve pllln 
ve kadastro işlerinde mllmaresesl bulunanların vesalklyle blrllkte 
imar MUdUrJQ@ne mUrıı.caatiarı. (9701 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 

inşaat ilanı 
ı _ Muhammen keş:! bedelı 59646 lira 11 kuruştan ibaret olup gös· 

terilecek bir mahalde yaptırılacak olan blr fırın hına.sının pazarlığı 12 11. 
942 perşembe günü saat 15 de lzmltte tersane kapısındakı komisyonda 

yapılac:ı.k tır. ı· 
2 - Muvakkat tı!mlnatı 4232 lira 30 kuruştur. Bu ışe alt fennJ ve 

hususı şartnameler. keşif, proje ve sair llgıli evrakı. mahalli emniyet 1 

mUdUrlUğünden alınan hUsnU hal ve nafıa müdür!Qklerlnden çıkarılan eh- 1 
llyet vesikalarını hfln:il istekliler her gün komısyonda görebilirler. 

3 . Pazarlığa. iştirak edecek taliplerın yukarda yazılı teminat mak
buz ,.e vesıkalorı Ue birlikte belli gUn \'e saatte komısyona müracaat- 1 

!arı. (1063> 

lzm:t Deniz Satınalma 
Teminatı 

Lira Kurutt 

Komisyonundar:: 
Paı.arbtı Saati Keı,if bedell 

Lira Kuruif __ ı 

11013 s1 2ası 01 ı 

6i92 49 1018 87 ) 
6i92 49 1018 87 ) 

1:! lkinclteşrln 942 16 

3505 10 525 7i ) 
1 Yukarda ,·azılı dört kalem inşaat işi ayrı şartnamede bır ve-

ya aYTı ayrı tal.plere :hale edllmek surell'e pazarlık ekslltmeleri hiza. 
ıarında ~ az.lı gUn ve saatte Izmıtte tersane kapısındakı komisyonda 
yapılaeaktır. 

2 I-:mnıyet \'esikalarını hfı.mil istekliler, keşif, şartname ve proje· 
!erini her gUn komır.yonda gorebilirler, 

. :; - Talıplerin bu glbı ış eri yaptıklarına daır nafıa mUdUriUkleriıı· 

den alacakları ehliyet \"esikalarını \ e hızalarında yazılı temınat mak· 
buzıari:e blrlıkte belli gün ve saatte komisyona mUracaatları. (1062) 

ı~hisarlar U. Müdürlüğü Uanları 
• NUmune \'e şartnamesi mucibince 10.000 adet bira sandıR't müteah

hit nam ve hesabına pazarlıkla mUbayaa edilecektir. 

1 

meler! lA..zımdır. Poatada olan gecikme!er kabul edilme&. (1~ 

Üsküdar As. Ş. Başkanlığından: 
Şubemiz yedek subay defterinde kayıtlı bulunan emekli ve ~·,!'~ 

bayların ikişer kıta vesika fotoğraflarının alınmasına !Uzum sarw-,-; 
olduğundan şubemize mensup emekli ve yedek subaylann iklter kıU tol' 
toğraflarını b!zzat veya bllvasıta tez elden şubeye getirmeleri ve ~ ...... 
ra.narının arka,ına da kayıtlı bulunduğu defter sıra nuınarealle •~·-
rını yazmaları lüzumu ilAn oluııur. (1637 - 1235) _-< 

--~-----------------------------------------=~ r----.................. _. .. .-.ıı~ 
Türkiye Cilmhurigetl 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ t&rihJ: 1888. - SermayMi: 100.000,000 'l'Qr)E lJnm 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zıra.J ve tlcıtrl her nevi banka muameleleri. 
Para btriktırenlere 28,000 lira lkramıye verl)'OI'. 

• 
Zll'lat Bankasında kumbaralı ve ihbarın; tasarruf Jteap1 ...... 1 

en az öO llraııı bu unanlara senede 4 defa çekilecek kur'a il• i,,pll• 
daki pli.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira lM adet 
4 » IOO » 2,0IO » 
• » !50 • 1,000 » llO » .. • 

40 > 100 » 4,000 » llO » !O » 

DiKKAT: Hesaplarınd:ıki paralar bir sene içinde 50 liradan _... 
ğı dllfmiyenlere ikramiye çıktığ'I takdirde % 20 fazlasile verUeceJCtlr· 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 hazir&n, 11 qltl 
11 BirinclkA.nunda çekilecektir. Pazarlık 17/ 11J942 salı günU saat 10.30 da inhisarlar Kabataf mer-

kez satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin aynı gün ve sa- ••••••••••••••••••••••••·····~ 
attc merkez komisyonunda hazı_r btı"unmeları !Uzumu i!An olunur. 

(1291) 
Sahibi ve Xe,rlyat Müdürü: Ahrnrt Emin YALJIAllf 
V•taa Netrlyaı Türk LtcL ~ti. \ 'at:\11 Matbua 


