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Şeker fiyatları 
Fabrikalarda toz şekerin kilosu 
480, kesmenin ki 500 kuruş 

olarak tesbit edildi 
Mahalli şeker fiyatlarını, fabrika fiyatiarına 
göre belediyeler tesbit ve ilan eyliyeceklerdir. 

r 
ı 5abit gelir lilere verilecek şekerlerin fabrika 1 

l!igatları: Tozun kilosu 120, kesme 140 kuruştu') 

Ankara, 1-5 (A.A.) - Baf\'ekAletten tebllf edil· 
rnıştır: 

1 - l9f2 şeker ka.Mpanya~ı için pan<'ar fiat
larına ilaveten kiloda 2 kuru!) ı.am yapıldığı gibi 

Tiırklye Şeker Fabrikaları A nonim Şirketinin 194% 
kampanyasında fabrika lara teslim edilen ve edile· 
t·ek olan pancarın yüzde 1 ine kada r miistahıJlle 

'-. (Devamı Sa. 3, S il. ı de) «+» 

Sekizinti ordu, T mimiyi de aldı 
Mihver kayıplara 75 bini buldu 

it Londra, ıs (Radyo) - Müttefik rasmda zikr~llcn rakamdan bliyük· ğine göre mihver kuvvetleri, Derne· 
Uvvetıcr Lfbyıı.da garba doğru iler· tUr. deki malzemesini yakmaktadır. Rom· 

1
'1'llektedir. Şimdi Tobruğun garbın· Bingaıf bombalandı mel'in kUllt kuvveleri, Sirenede bom-
dakı 'rmiınlde Brltanya bayrağı d&I· Kahire, ıs (A.A.) _ Amerikan or- ba!anmıştır. Münferit suret te pusu 
l'a.lanıyor. dusu umumi kararglhının bugün bil- kurmu~ olan topl~r ve. seç~I~ piyade 

l..ondra, 15 (A.A.) - Aşağıdıı.ki 1 dlrdlğlne gore bUyUk Amerikan bom 1 grupları, Rommel in rıcatını beyhu
~Yanat Dowlng Strcet'dekl Başvekl-ı ba tayyareleri. 13·14 Sonteşrtn gece· de yeı·e kapatnııya çalışmaktadır. 

ikametgAhından neşredilmiştir: si ve gündüz Blngazı hmanına taar· ~fı'lır Ba,,·eklllnln nutku 
c Kahıre, 15 (A.A.) - Mısır Baş,•e-
eneraı Aleksander dUşmanlann 1 ruz etmişlerdir. BllyUk yangınlar kili Nahas P K d d tt· 

oıu . çıktığı l!'ÖrUl U tU aşa, ahire e ıra e ı· 
• :ıaraıı ve esir olarak zayiatının 1 9 m ş r. ği nutukta sekizinci orduyu sena et· 

:ıı bin k!.şiye çıktığını tahmin etmek-! • Derne ııtokları yakılıyor mlş ve şöyle demiştir: 
'dır. Bu rakam Başvekil tarafından j Kahire, 15 (A.A.) - Kahıre rad· Demokrasiler i!:in zafer günUnUn 
t~en Çarşamba gtınU Avam Kama· yosunun Cumartesi akşamı bildirdi- yakın olduğuna. eminim. ,.Mihver kuv

Alman Hariciye sözcüsü ne diyor? 

Türkiyenin tarafsızlığını 
muhafaza ve müdafaa 

! azmi kat'idir. 1 

vetleri Mısırdan altlmıışlar ve L lb· 
yada takip edilmekte bulunmuşlar

dır. Memleketimizi tehdit ~en teh· 
ilke ortadan kaidarılmt\ltrr. Mısırla. 

mUtte!iklerinin geçırdlkleri acı sa· 
atlerin hR.tırası bunların dostlukla.rı

nı, ittifaklarını ve karşılıklı itimat
larını takviye edecektir. 

AmMlkan tebliği 

Kahire, 15 (A.A.) - Ortaııark A· 
rnerıkan kuvvetleri umumt karargl· 
hı tebliği: 

Birleşik Amerika ordusuna men
sup hava. kuvvetleri batı çölUndeki 

(Den.nıı Sa. S, till. 7 de // 

Tunus sokaklarında muharebe 
Fransız garnizonu, General Giraud' nun 
kumandasında Almanlarla çarpışıyor 

Cezayir ve Fasa 
durmadan 

Mütt ~·fik askerler 
ç lk ı yor. 

Londra, 15 (A.A.) - Şimali Af· 
rlkadaki Ultra. mcdcr -: ordu. mlh. 
ver Tunusa takviye kıtaları gön· 
derdiği esnada Fransız himaycsfn_ 
deki bu memleketin imdadına koş
maktadır. 

Yapılan heva mUşahdclcrinc gö. 
re Fransız ve Alman kıtaları Tunus 
şeh~i.r.in dar ve dolambaçlı sokak
larında civar hava mcydanlarınm 

ele geçirilmesi için ş mdidcn sfd· 
detle çarpışmektadırlar. Tunu~ gor 
nlzonu General Hanri Glraud'nu n 
kumandasında Alman kıtaları lle 
mücadele etmektedir . 

Tunus ve Biıf'rt.e doğru 

. ' • 

Londra. 15 (A.A.) - Fas rad. 
yosunun bugür kü pazar giinü bil· 
dirdlğine göre, Amerik~n kıtaları. 

dün gece Cezıılr hududunu g çtık
tcn sonra Tunus ve Bızcrte doğru 
~üratle ilerlemektedirler 

~~~~--..... :"'" ... ,.,.~~. 
Şimal A frikada Fran..ız topçuları att>,::1 tanzim ediyor 

Rady°. ~üttefiklerin 'cezalr ve}
Fasın butun llmar larına mühim 
kuvvetler çıkarmağa devam ettik· 
l<>rini ilave eodlyor. Spi~r. tayya-
re ile nakled:len kıtnların paraşüt
çülerle Cezair ~ııhilirdc karaya in 
meleri için tedbirler alındığına dair 
şimal Afrikadaki müttefik umumi 
karargfıhının beyanatını da tekrar 
etmiştir. 

Müttefik ve Mihver askerleri Bizert 
yakınlarında çarpışmıya başladı lar 

Dünkerkteki askerlerde~ kuru lmuş birin1ci lngiliz 
ordusu intikam almak için sür'atle Tun usa ilerliyor 

Dün ~ece Tunusta bulunan !isle. 
rlnden ha~kcl eden mihver tay· 
yareleri Cezair ve Bon kesimlerin
de muh elif 'hr,dcflerc bQmbalıırla 
taarruz etmi§lerdir. 

(Dev.mı ~a. !, !'Si. f del //// Darlan, Giraud'yu Başkumandanlığa tayin etti 

Korsika dayanıyor mu? 
-, Londra, 15 (A.A.) - Müttefik 1 raud'yu Şimal Afrika başkumandar 

kontroıu altında bulunan Moroko ılığına ta.yln ettiğini blldirmektedlr. 

1 

radyosu, Bizerte yakınlarında mUt· Londra, 15 (A.A.) - Unlted Prcs.0 

tefik kuvvetlerile Almanlar araıırn· ajansının Londradakl muhabiri, do 
da çarpışmalar olduğunu blldirınek· ğu istikametinde yapılan ileri hare· 
ledir. kete iştirak etmek lçln binlerce ln· 

Londra, 15 (A.A.) - MUtte!ik giliz askerinin Ceza.lr ile Oran'a gel T u~ondo, Fransız bahriyelilerinin gemilerin
d :: n çı km C!sı~o müsaa:fe ed ifmiyor 

Londra, 15 (Radyo) - So\j'et rad· Fransızlarla Italyanlar arasında çar
yo..~unun ga)Ti resmt olarak ZUrihten pışmalar olmakta, F'ransızlar şid· 

aldığı bir habere göre Korsikada 1 detıe mukavemet etmektedirler. 
Londra. 15 (Radyo) - Italyan ga· 

kontro!U altında bulunan Fas radyo· ı diklerini bildirmektedir. 
6U, Amiral Darlan'ın General Gi· (De\'amı Sa. 3, Stl. ' de) -

~ı-z- - -- - - --- ---- -- --- - - - ----- - .--._ -- - --- -- - -I - -<aar<4UV~4UP<aa~~~<anv.., 

l i sv~çten satın alacağı vapurları, Müttefiklerin 1 
eline geç:r. eyeceğine kanaat get;rmeden 

Almanya, Saltıktan bırakmayacak Terek dirse- Cenova 
zetelerl Korslka hakkında hararetli 
yazılar yazmakta ve burasının rnUt· 
tetiklere bırakılmıyacağını ve mUda
!aa. edileceğini anlatmaktadırlar. 

Şimali Afrika açıkl8rmda 
Italyan donanması lngiliz ve Amerikan 

gemileriyle harbe mi tutuştu? J l:!erlln, 15 (A.A.) _ Anadolu A. 1 İsviçrenln de ayni azim ve karar. 
llısının hususi muhabiri btldlri· da olduğunu &öylemlştlr. 

l'or: Türkiycnln İsveçtcn bazı vapur· 

blinku gazeteciler toplantısında ıar satın almak için teşebbüste bu· 
§itli ı lunduğunu, ancak vapurlar TürkL 11 Afrlkadakl olayların geliş. lll yeye devredlllnoe bun !arın Bal. 

b esı karşısında Almanyanın ted· tık denizinden çıkmalarına Alman· 
lrler 1 • <ta a dığını ajans haberlerıne yanın izin vermek niyetinde olma 

i Yanarak ileri süren bir yabancı dığı hakkında İsveç radyosunun ya 
k ll~etecı, diğer tarafsızların da as· yımı etrafında yLr.e bir yabancı ga. 
-:ri tedbirler alıp almadıklarını zetenin sorduğu suale sözcü ~u ce· 

l'rnuıtur. vnbı vermiştir: 
lQ A.l:nan Hariciye Nazırlığı sözcil- Almanyanın emin olması ltızım 
l" • bundan iki hafta evvel Tilrkl. gelir. Bu hususta tam kanaat ve 
t:f Cüınhurlyctlnin Türkiyenin ta· emniyet hasıl etmedikçe bu vapur 
h &ızlığım muhafaza ve müdafaa larm Baltık denlzlndc.n çıkmaları-
Usı.ıs it'<! Ur.dakı kesin azmini açıkça na Almanya milsall.dc edemez zı_ 

de e ettiğini bu itibarla. Tiirkiyenln ra yolda herhangı bir lngiliz harp 
ltu 118kcri tedbirler almış olmasının gemisi tarafından çevrilip alıkon. 
~ muhtemel bulunduğunu. ması kuvvetle muhtemeldir. 

ğinde şiddetli 
muharebe 

Ruslar kış taar
ruzu hazırlıyor 
Vişi. 15 (A.A.) - Doğu cephe. 

sltıin cenup kesiminde Terek neh· 
ri dirseğinde 24 saattenberi çok 
§lddctll bir muharebe olmaktadır. 
Alman - Rumen kıtaJarı bu şld. 

(De\·amı g , 3, 811. 2 de ) • n• 

Türkiye güreş birincilikleri 
lstan bul birinci, "4nkara ikinci oldu 

~' ~r~f're müldıfatların ı '\'f'rlyor 
(Spor havadWcriDllz 3 UncU sayfadadır.) -

Llk maçıan 
Fenerbahçe 13 
Davutpaşo 1 • 

Galatasaray 3 
Vefa 1 

İ. Spor 3 

Taksim 1 
Beşiktaş 7 
Süleymoniye 

Beykoz 5 
Kasımpaşa 1 

. ..... . 

2 

Şiddet1i bir hava 
akıaına uğradı 

Tulonda durum 
Toulon, 15 (A.A.) - Toulonda sU· 

kiln hlikUrıı sUrmektedir. Harp gc· 
mileri mUrettebatının gemilerden dt· 
şarı çıkmasına müsaade edilmemek· 

Londra, 15 (A.A.) _ In iliz hava tedir. Filo kumandanı Amiral La 

ku U 1 
· dUn gec C g ı Rorde'un reislig-inde yapılan bir top· vve er nın e enovaya yap . . 

t ki hu bu Se b il 
lantrda bUttin amiraller ve denız sn-

t an cum ne u mana ya· . , 
P 1 h .. 1 beşi •~ bi ı bayları devlet reisi Mareşal Petaın ! 

ı an ucum arın nc..,i ve r haf. 
sadakat yemini etmişlerdir. 

ta içindeki hUcunı'arın UçUncUsUdUr. Toulon. 15 ( A.A. ı _ Ofı: Toıılon 

J Mihverin 13 denizaltısı 
J tahrip edildi J 
J İk i k ral, Korsi~o ve Afrika ö.ıler i n de bir J

1 

J birinin gemilerini bot. rd ı kları nı iddia ediyor ~ Filhakika Ingiliz bomba uçaklan bu asken 'imanında s Ukün hUkllm sUr
limanı geçen haftanın Cuma \'e Cu· mektedir. Yabancı kaynaklardan ve
martesi geceleri de bombalamışlar· rllen bazı haberler hllAfına olarak, 
dır. 

Stokholm( 15 (A.A.) - Alman ı kısmı İtalyan ve Alman hava kuv. 
kc.ntrolü altında bulunan İsknndi.. veUerlnin iştlraklle Şimal Afrika n· 
r.a\' telgraf biirosunun Madrit mu· çığında İr.gillz ve Amerikan f·lola

( + > l lııbirinln bugün bildirdiğine göre, rı ile muharebeye g rimıl~tı 1t .. ı 
-------------------------- ıtalyan donanmasının büyük bir yan kuvvetl~rl, söylendiğine gbre:, 

bilhassa kruvazör ve muhriplerden 

hiçbir Fransız harp gemisi Toulon'u 
Ingiliz hava nezareti o zaman bu tcrketmemiştir. 

(Devamı 'a. 3, :-.u. 2 de) :o-c (De\·anıı S~. 3, SU. S de> 

.. 

'• 

, 

1 . 

oir Amerikan krunuörünün i>üyUlc toııiıuı ıHt' İu>liirıü., 

m ilrekkeptir. 

Londrn. ı 5 (Radyo) - Son 24 

saat zarfında şimal Fransız Afrl. 

kası sahillerinde dü:ımnnın oo uç 
denlzaltıs1 tahrip edilmiştir. 

. Londra, 15 (Radyo) - J<rır• 

ka civarında ccreynn eden bir de· 
(DC\llll't Sa: 3 Sü: s de) -

...... - --- - -----~-1 44>4JaWUF~.,, 

!jMLH piyanooı 
JJ 20.000 lirayı i 
lkazanan bilet 

·l 3771611 
)Kazanan öteki nu-ı 
J maraların listes i 
J 3 üncü sayfada 
)._ - - - - - - - - .J.. _;uqaxawxa~~ 

~na 

bir 
lıir 
ri. 



Yaı;an~ Çevi~n. 

DAPBNE DU MAURİER IHSAN BORAN 

2-
Olmek istiyorsam, bundan dürL karanlıklardan daha yukarıda tit.. 

yaya ne? Bu vücut benimdir. Onu reyıp duracak .. 
bir anda mahvetmek de benim Daha faz la beklemek ıçin hıçbir 

elimdedir, Ben dünya ile her ttirlü sebep yoklu K endi kendımc : ııHay 
alakamı kesmişim . Ben deği~ . şu - dı, tiyatroda oynıyan blr facıa ak· 
ra.da kamyonda oturan şoför dün- tört.ı değ i l.sın , şatafatlı ayrılık me
yaya aıttlr. Saçları alnı.na doku!- rasımint bır tarafa bırak, hlslerı de 
müş. dudağının ucunda bir sigara unut' Hayatın bır damla gôz yaşı. 

tutuyor, ve düşllnüyor . Düşünmek na bılc değer bır şey dt ğil Farz.et 
için belki dah:ı bir çok günler ve J kı sahilde d.uran bır çocuk suya 
geceler görecek. Yüzü. kamyona küçUk btr taş atmış; haydı sen de 
yükletilmiş yapı taşlarının tozları- suya atıl . VUcudunun hasıl edece· 
na bulanmış; arkadaşlarına seste- ği dalga, o taşın çıkardıg 1 dalga· 
ntyor .. elinde bir sürü paketle sa. dan daha büyük ve daha süreklı 
ta sola bakarak seken şu genç kız olaca.le delıldirl Çok sürmez. hep. 
da dünyaya aittir. Bunlar yaşıyan si bir &öz kttpmcıya kadit" olur bL 
ve ncf.es alan hayaller, onları ra. ter .. » diyordum. 
hatsız etmiye hakkım yok.. Fakat yal.nız bir şey merakım• 

Fakat bilmem neden. onların yl. dokunuyordu: Neden kalbim o ka
yeceklerine, uykularına, konuşma- dar a.j:ırdı, neden o kadar korku
larına. günlük işler içinde tozlara yordu? Nlçtn avuçlarım ttt ıç1nde 
bulannuş elbiselertn.i-n kokuların& idi? 
imreniyorum. Bir daha göremiye-- B&caklarımı dlk:t1m. Utrek par .. 
ccğim yerleri. sevemlyeceğlm ka. maklarımla köprilnün korkuluğu. 
dınları, kumluklara uzanan deniz· nu tuttum. Rüzgar, sanki üzülmüş 
lerf, rüzgArla sallanan bir af acın gibi saçlarıma dokundu? Dünyadan 
tatlı seSinl, çayırların sıcak kcJkU- son nasibim bu mıydı? Derın de
sunu düşünüyorum. Gözümün ö- rln nefes aldım, Suya baktım. San
nünıe aızına kadar dolmuş bir ga.. ki sular bana dotru yükseliyor, 
zino. inişli çıkışlı yolda giden bir bani bırakmak lstemıyordu 
araba. pencereleri kapanmış ka. işte korku ve endişe Ue titredL 
ranlık bir oda, bir yatak ve içlnde j'\m son anlarda hiasettiklerim 
kollarını boynuma dolamış btr kız bunlardan ibaret. Saniyeler sayılı 
ıeliyor. . Birer blrer eksilıyor .. nihayet par-

Hatırlıyorum: Küçük bir çocuk- maklarım ıevşedi. köprünün kor. 
ken kırlarda dolaşırdım. Yoldan kuluğunda.n çözüldü. Kendimi boş· 
geçen bir dere vardı . Yeıil sazla- luğa bıraktım •. 
rın arasında süs çiçekleri açardı. Fakat bJç beklemediğım bir şey 
su, çakıl taşlarının. arasında şırıl. oldu: Bırisi berıi ellerile ensemden 
dıyar&k akardı. Ben o zaman ço- tuttu. Aklım başıma gellp baktı .. 
cuk aklımla bu meraklı şeylere da- ğım zaman, Jake'ı gördüm Başını 
ıar, ben gtttıkten sonra da onların kaldırmış. bana tatlı tatlı bakıyor 
yerliyerinde kalacaklarını düşü- v-e gülümsüyordu .. 
nürdüm. Yolun dönemecine varıp 
da dereyi göremeyince, bir sis kil. 
:nesinin üzerlerine indiğint ve av ... 
rletime kadar onları özene bezene 
saracağını tahayyül ederdim .. 

o 
Jake. dedi: 
- BUillu yapmamalıydınız. San .. 

ki ölmekle azaptan mı kurtulacak
sınız? Ölümden sonra daha bir şey. 
ler olmadığını hala kimse lsbat e
demedi. Öl<>de daha fena şeyler 
görmek ihtimali yok değil. Geri 
dönmentn çaresi de bulunamadı. 

Yolu çabuk bitirmek lster.90nlz. hiç 
olmazsa biraz daha bekleyiniz de 
yaştnoz 85 ı bulsun! 

Şehir 
Haberleri 

Yeni Emniyet 
Müdürümüz 

Bu sabah v .:zifes;ne 
boş.ıyoc:k 

Burdur valiliğinden İstanbul Em 
nıyc t mUdürlUği.lne tayın olur.an 8. 
HaJQk Nihat Pepeyi, bu sabahtan 
ıtibaren vazıf~sine başlamıştır . 

VATAN - Bundan evvel Fatıh 
kaymakamliğı, Belediye yazı işleri. 

müdürlUjü ve vali muavınliıll va
zlfelerlle şehrimizde uzun müddet 
çalışmış ve mesaisindeki dürüstlü
ğü. ıntızamı. hUsnU ldaf"•lle tema. 
yüz etmiş ola.n Halı1k Pepeyi çok 
değerli ve aüzlde ldarecilertmlzden 
dir- Genç ve çalışkan emniyet mü· 
dürümüzü tebr1k eder. yeni vazıfe. 
sinde muvaffakıyetler dileriz 

Ekmek 
İKİ FiYATLI EKMEK SATIŞI 

DiJN BAŞLADI 
Dün sabahtan i\iba!""n iki fiyat. 

la ekmek satışına başlanmıştır 

Halk, 800 gram ekmetı karne ı · 
le 27 kuruşa. memur, mütekait ve 
mahdut gelirli vata.ııdaşıar da ı 7 
kuruşa almaktadırlar. 

Şimdilik her fırın iki \ip karne 
üzerinden ekmek satmaktadır. Ya
kında memur karneleri ile h•hgi 
Cırrnlardan satış yapılacağı ayrıca 
tayın ve tesblt cdilecektır. 

Yedikuledeki yarıgı ı 
Dü.n gece saat 24 de Yedikulede 

Tramvay caddeslndE 15 numaralı 

evden yangın çıkmış. süra\ie bü· 
yilyerek evvela bu evi kül ettik
ten sonra bltl~lktekl 17 numaralı 
eve, sonra da 13 numaralı eve ve 
nıhayet 11 numaralı eve sıçramış
tır. 

İtfaiyenin vaktinde yetişmesi ve 
bütün faaliyetile çalışmasına ret. 
men. evler ahşap olduğu için ateş 
bastırılamamış Ye 4 ev tamamen 
yanmhıştır. Yangına yakın olan ev. 
terin sakinleri telaşa düşerek eş

yalırını kurta.rmağa çalışmışlardır 

V A 1" •\ H 11-11-NJ 

Tarihi bir gün 
11.10.918 -11.10.942 Siz de tecrübe 

ediniz 

N e kadar gartp dej!n mi? 
l 1 Ikıncı teşrın ayrı ayrı 

tarihi hadiseleri taşır, tarihin dö
nüm noktalarına •şaret eder. ( 11 
İkınıite§rlın 918) Almanyanın ge. 
çen dünya harbinı kaybederek 
miltare~yt imzaladığı acı gün· 
dUr 11 lklneıteşrtn 942 de Al· 
manyanın Fransayı baştan başa 

jstilAya karar verdiği gür.dür Al. 
man Devlet ReiSintn emrıle AL 
man orduları o giln vısı Fransa.. 
sı hudutlarını gcçtı. Belki bu bir 
tesadüftür. Belki tesadüften zıya · 

de tesadüf ettirilmiş bir gündür. 
Yine il lklnelteşrln 942 de Şt. 

maJI Fraınsada bulunan Amerikan 
kumandanı Cezaırde (Meçhul as
k-er abidesine 914 . 918 harbının 
kahramanları namına bir çelenk 
koydu ve geçen dünya harbinLn 
silah arkadaşlıtından ve daimt 
dostluğundan bahsetti, bu harbe 
alt vakaları hatırlattı. 

Cezair Beledıye Rcisl heyecan. 
tar içinde bu noktaya cevap ve
rırkoe-n «bundan bir çeyrek asır 

evvel. Amertkahla.r, yine ayni 
düşmanın tecavüzüne ui:rayan 
Fransanın yardımına koşmuştur. 

Ve harb\ll zafer Amili olmuştur 

Bu'tün çelenkler ile süslediğimiz 
bu Abıde, o kahramanlıkl&rın, o 
günün tatlı ve ebedi hatırasıdır 

Şimdi burada, bu mesut dakika · 
da y !ne ayni dostlarımız aramız. 
dadır . Ellerini bize uzatarak yar
dımlarını esirgemediklerini bir 
daha görüyoruz. Biz bugünü yi.ce 

müşterek zaferimiz 1çin iyi bir 
alAmet diye kabul ediyor. yine 
zafere ulaşacağımıza. ana vata
nımızı buradan kurtaracağımıza 

B!r şekerci 

ve 3 yıl hcps · 
1000 lira para 

cezasııo çarptırıldı 

Yazan: BtlSametUD 'OLSEL S oyll4ı Boffllr - n llı9 er 
Y*lı .... ~ l ... 

inanıyor ve sürur lçtnde yüzüyo
ruz .• diyor. Meçhul asker Abidesi 
önünde geçit resmı yapılırken A· 
merika:"I askerlerinin yanında 

Fransız ve yerh askerler de bu
lunuyor . Bunu tabll görmk icap 
eder. 

JE'ransanın istilAsınm Fransa 

r ımparatorlutunu teşkıl .e
den topraklarda bırtik doğurdu
ğunu belirten telgraflar dikkate 
değer . Askeri zaferlerın siyasi za. 
ferler ile kuvvetlendırllmesi şart· 
tır Bu yolda atılan adımlar be. 
raber yürüdükçe zafer arabasının 
bütün yokuşları aşacaııına şüphe 
edilemez. Fakat sıyaset ile askeri 
idare blrblrkni koruyacak şekil
de gitmezse a.raba.nın toekerleklerı 
sakattır. Doğru gidemez. Devri· 
lir. bu bir hakık&ttır Evet ıUraz 
ed ilemıyen btr hakikattir 

Elı ayağı bağlı oıaıı Vlşt hükQ. 
metinn, ne Almanya. ve llıt de 
Anglo Saksonlara karşı müdafaa 
edebilecek kudreti olup olm•dığı 
düşünülmüyor mu? Yoksa dü
şUnmek mı ıstenllmıyor7 za.vaııı 

Fransa Dünya sıyasetlnde asırlar· 
danberı büyük roller oynamış o
lan Fransa gibı bir devtetln en 
nihA)"!'t yuvarlandığı uçurum Ua 
yanıklık derslerı verecek bın tür
lü safhaları beşeriyetin gözJerı ö
.nünc dikiyor. 

ne geçmeslne. daha doğrusu u... , 
uyrun buluuaa bir •"w'eıpm .... 1 

z•kdojuda mihver iç\ıı faydalar Her J():tfu ve her alkmtayı de~ 
dofurar. hA-rcketıere yardrm e- bir sokuJdt&nhlıkla karfdayaa bil ~ 
dıyor . Aradan zaman geçiyor. İn. kadaşa, bazı ha.J.Ienle rerçektea ~ır 
glliz kuvvetlerı ~1a.daıaskara bir 

ta ediyorum. 
çıkarma hareketi yapıyor Fran- Birkaç &1indenbert lıtavalanD dr 

sa ktikrilyor Ad.anın müdafaasını ll1'mesi ü:r.ertue, her şeyi hoş .-CS~ 
emredi~·c. r Ada bütün kudreti ile ......... nıe:c*' nin müoeuem bir tlm8all dl,,_ 
istl!Aya karşı duruyor Üç ey Jn. - •. ~ .... n ..... rt tim bu ark.adaşın hava ~~ 
giltertyi oyalıyor Bunun işgalini karııııMndaki ı.aünt hatutacıım: 
müteakıp t\merıkalı1ar Fransız o'eQen kq.m en sotuk gü::n1er.ıııdıt 
A frlkasına asker çıkarıyor. Fran- ...a .. bftl"' biie bir kere olsun dlflertnln ..,. 
Sii yıne müdafaa içın emir vcrl. ne çarptıfını rörmedJğim 11otcörU.Or 
yor . Fransız deniz ve kara kuv. -•-....a•-...Jr -Mı-nlr yaztn en sıcak ıay~ a--
vetlerı Amerikan kuvvetlen He rinde de güneş altm~ ?U~r 
çarpışıyor karfıaında oCuruyomlUf Jibf, tetir 

A merlkan askerl çıkmaia meden ve oflamadan P"ft•mt4
1A 

4 
... 

muvaffak oluyor. Kabahat ıa.,utıDJ 1"ördüm. llfll 
F d r 

Bu yıl da ben d&lıa ;I "••a ~•; 
ransada.. Oralarını mü a aa e- mete ba.fladıpm bAlde o ıUril ... 

demedi Yarın Vişin i n emri altın. pardesU ile ve daha ~ ~ 
dakl Avrupa Fransası da teh1l· bile meteUk vermlJ'eceflD.l &ôlıtdtJlll 
kede. Asker yok Silfıhları alın. bir eda ile dola.ştp duuyor. 
mrş Bu toprakların müdafauı DUn, sofuktan ve ~ bO ~ 
13zım Almanya bu bakımdan ha- dar müteessir 0ımamymın 111tdl 
rekete geçıyor. Mesul yine Fran. sordum. 
sa Bu tra~di.r.ln mihver kuvvet.. _ TeUda m"8elem, dedi. 
lcr ı tarafından açılan ilk perdesi _ Nasd telkin m eh.wfif _.1ı 
Hındlçl ni l1e başlıyor. son perde- _ En alC&k ıttaıerde kendi k~· 
sırı . y ine Almanya oynuyGr ve me: «EY HotgiSr! Keadfal fU .-...,. 
bu suretle Fransa racıasıntn dra- k&da sıfırın Wı:tönde so, 4.0 yeya 
m· tik ::ahnclcr· sona eriyor derecede dövüşen bir twyan yey• 
Şimd i sahneye yeni bir oyun. 1 bir lng'illz la.rzet. Alim ~ rb1 

yenı bır Afrika facıasr daha ge- kum, üstthı cehennem pbf stlD9'- ?Je 
lıyor, Bunun adı da İtalyan dra. \ buz var, ne dondurma: NefesiD •i"· 
mıdır. Biri Eritre ve Somahnln ı zından ve burnundan ÇlkarlleD aJff" 
dekorları Ue süslenmiş bir sahne. keslltyor ... » dJye döşüntiyor ff .erlJl• 
de , diğeri Habeşistan diyarının lemeğe başlıyorum. 
çöllerinde, vahalarında. üçüncü- _ Anlıyorum ... 
sünün de L ibyanın dolambaçlı kö- _ En .oğuk g\lalerde lwtdJ Jıdt" 
şeler ınde bir çok (saklambaç) oy· dlme: cEy HOKör: Kendini ,. ..-ı
nadıktan sonra Trablusgarbın çe- 1 kada sıfırın altında so, te -veya 61 
kici ve yakıcı sıcaklıkları orta- derecede dövlifen bir Au.a ves- ..41· 
~ında aynanıyor Bakalım bundan man f&n.et. AJtın baz, Mı9'ttla tııt'• 
sonra rollerini yapmak üze~ bu Ne ot var, ne ocak: Nefesin ~ 
temasa ı::ahneslne kımler çıka. dan ve burnundao bu.z pa.rçall: )1811' 
c O\ ktır., Bv nu tahmin de o ka.dar de ('ıkıyor ... » diye düşUnttyor v• ,, .. 
uzak değildir Bu lkincı tiyatro. eaktan terlemete başlıyorum. 
ya ayrıca bir dram olacak ve ya- Arkad&flmdan öfr.Mdljim bU t,el· 

hut son Afrika facıastr.ın dördün~ kln usuJll sayesinde a.rkk ı;mcll ~ 
cü perdesini teşkil etmek üzere ha az tiı,Uyorum. 
İtalyan tlpraklarının mavi sema. Siz de tecrUbe ediniz. 
l arında . yeşil topraklarında gUzel KÖR K.,ADI 

Şimdi. sokağa ve gelip geçen in
sanlara bakarken yine böyle düşü
nüyordum. Ben ortadan yok olsam 
da her şey yerltyerlnde yaşıyabL 
hrdL Suya bir daha baktım ve ~a
zeteyl attım . Yavaş yavaş dönerek 
akıntıya kapıldı . Yalnız ıslanma. 

mış blr parça suyun yüzünde kal
dı. Bana bakıyor ve bir şeyler mı .. 
rıldanıyor gibiydi. 

Artık daha fazla bekliyem-e zd1m. 
lnsantığın m&nı.arası, hayat gürül. 
tüsü. erkeklerin ve kadınların ya
kınlrğı beni büsbütün yeise düşür· 
milştü. Sanki onlar, vaktile kendi. 
me vaadettiğim sükünetten beni 
mahrum etmek için birbirine ye
min vermişlerdi. Belki yanılıyor. 

dum. fakat ~nsanlara kusur bul

maktan kendımt alamıyordum 

Blr çocuk gibt' boynuna atılmak 
istedim. Fakat boş gururumun 
kopardığı isyan hissi beni bundan 
alıkoydu . Canıma kıysam da bu a· 
damın iş.ime karışmağa hakkı 

yoktu. 

Ateşln ilk çıktığı 1~ numaralı 
ev ın Yusuf isminde birine ; ' oL 
duğu. fakat yanıına ayni , 

Dükkanındaki kakao yağlarını 

· 640 kuruşa satacağı yerde 13 ıt ... 
' · j raya sattığı.ndan Milli Korunma 

mahkemesine vertten Tahtaka!cde 

turan kiracıları n sebeb i) 
dikleri ınlaşlmıştrr. 

Yanan evlerden 13 numaralısı 

nalbant Vaslle, 11 numaralısı da 
Abdürrahim adında birine altÜr . 

Jeransa bır harbi kaybetmek 

r tahhsizliğıne uğruyor. Müt 

tefikl lnglltereden ayrılmak mcc. 
burıyetınde kalıyor. Cilmhurlye
tın zıd partileri sahneden cekıl ı 

yor. Mareşal Peten Fransa ıdare
sinın başLna geçıyor. Almanyaye 
askerce bir mütareke teklif ed·· 
yor Btr anlaşma meydana getı~ 

yor Bu anlaşma ıki sene devam 
ediyor. Fransa Almanyayı kırma
mak ıçln mütareke hükümlerine 
dalma bağlı kalıyor Daıma Al. 
manyaya daha yakın w dah2 
dostça hareketler gösterlycr. Hir. · 
dlçln!yi Japonlara (muvakkat) 
kaydı ile bırakıyor . Uzakdoğ:uda 

İngllteren1n yıkılmasına. Holanda 
müstemJ.ekelet'lntn Japonlar eli. 

dekorlar arasında cereyan edecek-
tir, zannederız. 

Hüsanıottın ULSEL Tramvaylar 

Kalbimd-e- bir ağırlık vardı. Onu 
hafifletmek istiyordum. Beni aı. 
nak için hazır bekliyen sulardan 
başka bir şey gôremıyordum. Ku. 
laklarım, köprünün taşlarına çar
pan dalgaların sesiınden başka bir 
şey duymuyordu. Artık. köprü 
üzerı.nden gelıp a:eçen hayatın na
bızlartnı, şehrin ve insanların ses~ 
leriıni. elleri cebinde giden bir ço· 
cuğun keskin ıslıklarını işitmiyor

dum. Toprak kokusu, vücut ko
kusu ve hayat kokusu hlssetmt. 
yordum. 

Yorgun ve ihtiyar olmak istl. 
yordum· Unutmak ve hiç yaşama
mış gıbi hatırlamamak istiyordum . 
Göğe baktıın . Uzakta St. Paule 
kulesinın üstünde büyük ve styah 
bir bulut duruyordu . Batıda tek 
tük altın ışıklar görünüyordu. U
fukta bir sts perdesi, rıhtım bo
yunda dalgın duran sıra ağaçlar .. 
neredeyse Londra'nın bağrından 
fışkıran milyonlarca ziya göğe yük
~clecek: donuk bir yıldız da kızıl 

M 
mlkl ruhun gıdalıdır, cıt.ve 

ıöylenlp Kiden bir SÖZ •ardır. 

Bunun en yıenl ınJ5atl ,ımdl tngtlte-
rede olu gerek. Çünkü, ek1erJyetJ. 
nl kadın t!J(:llerln te-,kn ettııtl bUy\ik. 
rahrlkalarda \:e !teri haJJode tank ya. 

pao imal thanelerde çalınan veya 
radyo 'asıta..Ue dinletilen moslkl 
pa.r('aları hem ı, ,·erimini arttırıyor, 
hem de onların yorgunluğunu rnterl
yormu,. Bllh&"ı"'ll bu ı, tf;ln B. B. C. 
rad)·Mou, hlrl .,abalı 10,30 da., diğeri 

öğleden 1tOnra S te her gün ne,riyat 
)"BPIJOrn•LL1· 
Yaıulan t.ec:·ri.Jbele-rle i.,._·iler i('ln 

ı.er ba.kımdsn en ı;ok fa)·dah olan 
par\·nların hafif ,.e a<:ık .,arkılar ol. 
lu*u kanaatine ''arıln111. Ge<'t> glin· 
itiz •.:alı~ıldı~ı için fabrika dahllindf'

h.i mür.ik hartketlnJ de lıttiralıatte 
ulan i'Kller tt'mln t'dl)·orlarını~. Oyle 
K<'1iyor ki 'u harp de mü:Llkle yapıl
.. a her halde telefat '' gaddarlık ('Ok 
azalM>ak. SERÇE 

Cevap verdim: 

- Siz bunu anlamazsınız. Ne 
size ve ne de başkalarına anlat. 
mağa ·ihtiyacım yok. 

Korkuluğun üzerinde yanıma o. 
turdu. Cebinden kUçUk bir sigara 
paketi çıkardı . Birer sigara yak
tık. Btr nef~s çekince hayata ka
vuşmuş gibi ferahlacltm. Jake'in 
gözlerine baktım . lçlmd<!n gelen 
taze bir hisle &ülümsedtm. Korku 
ve hicaptan bende eser kalmadı. 

Jake de gülümsüyordu. 
Birkaç dak1ka konuşmadık. Zlh 

nimi toplamak için bana va.kit bı

rakmıştı Daha fazla yanıma so
kulmuş. omuz omuza, dizdize gel. 
mlıtlk. Onu yanımda görmekle L 
çim rahatlamıştı Jake neden son
r•. önemlı şeyler düştJıımüş gibt 
konuşmağa başladı: 

- İnsanlar mEsullyete, medeni 
haklara ve vazife1ere dair daima 
bir ~ürü şeyler anlatırlar Bunla. 
rın hepsi gil10nç ve bos 18flar. Biz 
lktmlz de aşağı tabakadanız.Haklk! 
insan sayılaa kimselerin sınıfından 
değiliz. O hakiki insan yalnız ken
dileri tçin mevcutturlar. hayat yol 
ları dol:ru ve dilzdür, bunu ömür 
boyunca kendileri için yürürler. 

(Ark&1ı1 var) 

Yangın ttfalyeyi saba hın yedisi· 
ne kadar meşauı etmiştir. PoHs, 
yangın etrafında tahkikat yapmak. 
ta ve yanan evlerin sigortalı olup 
olmadıklarını araştırmaktadır 

Bir Alman edi
binin 80 inci yılı 

münasebetile 

Şehir Tıyairosu dram 
kısmın ~a bir temsil 

verilecek 
Şehir Drıun Tlyatrosu bu ak~ 

şam, en me,bur A.Jman edtbt 
Oerhart Hauptmann'tn 80 inci 
yıldönttmU mUnasebeble (Kol
lege Krampton• 1 lmll ı5 perdelik 
eserhd tem~Jll edecekt1r. 

Bu temsUJn hastlatı ı-eçen se
ne t("ljls olunan Emekli Sa.n'at· 
k(l.rlar l:'urdu'na tahsis ed.JI~ 

cektir. 

Polis hafiyesi dola.bı göstererek: 
- Şu &üzel elbiseler sizin ml7 Onla. 

rın &ıze ne lüzumu var. bunu sorabilir 
miyim? 

- Ne kadar acalp bir sual? Elbiseler 
neye llzım olur? 

- Tuhaflık etmenin sıraaı değil pro· 
fe!lbr. Bu &Uzel elbiselerin sizin dolabı
nızda işi ne'! 

- Siz çıldırd•nız mı? Benim güzel 
elbisem l'W'den olmasm. Ben bunları gi
yemez mlylm? 

~kcrct Panayot dün 3 yıl ağır hap
se ve bin Ura atır para cezasına 

mahkOm edilmiştir. 

Lastik da~thTl 
Bu hafta içinde şehrimizde oto. 

mobil lıistiğı tevziatına başlanması 
Kaldırma devam ediyor 

kararlaştırılmıştır. Ofis te İstall~ c:;r:=ıramvayların mecburi durak- ceye kadar genı,ıemesl yolculann le--
bula bu tevziatta ne kade.r l~tik U la.rı ara.liiındakl ara duraklar hine olacaktır !:'tanıyorum. 

tahsis edeblleceğLni bilrUrecek ve k ld ld 8 ti -•·· m°" ıe Duraklardan ,-f' sıralardan sonra C a ırı r. u "ure e yaa.ın a. -
hEmıen Emn1yet Altıncı Şube mü. 

1 
d Urtl 1 t 1. biliyorum, oıaeak ı, değil amma • er araam a y mey p ramvaya 

dUrlUllil tarafından hazırlana.o 119. b 
1 1 _,_ bil a bir de yolcuların birbirini kontrol et-inen er aza ae- mı mem amm , 

te mucibince tevzlata belediyece her halde kaJa.h&hktan faydalanarak mesl usııJU konu.la.rak kontrol me· 
başlanacaktır. buamaklard& vıe kapı ağı:r.larında. J ınurları kaldırtla.btıo,e işte o zaman 

DERİ PIYASASI duraktan dura~a anafora yolculuk btr hayli rahatlık olacak. Olur olmaz 

BUGUNDEN İTİBAREN YAJ.l'llZ 

MECBURi DURAKLARDA y01'~ 
CU ALACAK • ARABALAflll 

BAZ! SIRALAR DAHA 

KLDIRILACAK 

Bu sabahtan itibaren traınv•Y· 
h.ıı .. 

tar yalnız mecburi durak ma 

rınde yolcu almağa ve indlrfllcl' 
" .. başlamışlardır Tramvayların 

.. rıJcı 
rede duracakları. cvvelkt gu· 

ıısı
gazeteıerıe ve arabaların içine 
lan kAğıUarla da ilan edilıniştır 
Diğer taraftan t;amvaylara datıJ 

d' 
fazla yolcu alınması için bazı te 

Geçen hafta içinde şehrimiz de- etmeğc ah mıt olanlar, belki azala· · ı:amanlarda, olur olmaz yerlerde bir 
rl pıyasası durgun git_mıştir .. Geçen cak, hlç d~tlllie bir ktSmı bilet aı-1 kontrol memuru, tıkhm bkhm dolu 
halta deri fıyatları şöyle ldı: Sıtır mak zorunda kalacak. Bundan baş· arabanın l('lne rırn1lyor mu, o zan1an 
derisi kuru 170 - 180. oğlak derisi 1 ka.. ıık 8tk durarak yolcu indirmek tram\'8Y& on, on beş yolcu blrd~n bırler ittihaz edilecektir 
Çifti· 450 ~50 koyun derisi tuz d ı al Bu arada öğrendiğimize göre. ge · - · - ve bindirmek yüzün en mesa e ışa girmiş gibi bir hıkıntt da ayhl zaman- b3 
lu kasap, 170 • 180. keçi 240 • 250 

1 

lan hayli afırlaşmış olan arabal&r, da giriyor. Zira kontrol memuru, çen sene İkinciteşrinde 209 ara 
k ··ndl' 
uruş. daha. ı;-.ahuk gidip ~elebllecek. herhangi bir yolcu değtldjr: Girdiği mevcut olup. bur. lardan bir f!t.I 

Yardım seven'er cemİ"eti 1 Ara durakların kAldıMlmasından bir köşede tesblh böceği gibi dertop 258 bin yolcu taşıyordu. Bugün ~~I 
DUn. Yardımsevenler Cemiyeti Be· ~onra., ara.baların içindeki sıralardan olup kalmıyor; sık bir orınanın dW- sehferlerdc 177 araba vardır. . 

yoğlu fubesl , yaklaşan kış dolayıslle 1 bir k18n11 daha kaldırıla.('ak ve yaln1z ları a.ra'flnda dola..,a.n bir sin<'a.p gibi arabalar da bir gtinde 274 bin yel" 
vaziyetleri daha fazla mUşkUlle•en kadınlar. ya4Wlar ''e hal~lıder ~ln girip çıkmadıfı, dola~ıp geçn1edlğl 
muhtaçlara yardım edebilmek için önde iki ka.nape hıra.kılacakmış. yer bırakmıyor. Hele bazı zamanlart cu taşımaktadır r•l< 
Sipahi Ocağında bir kokteyl p&rti Bence bu karar, ara durakların kaJ. pek kısa mesafe içinde kontrol me-. I Tramvay ldaresi yukarda ıı 
terUp etmiftlr CemlyeU hlmayeaine dırılmasından daha. önemli ve ela.ha murla.rının birbirini takltl ettJğl de kamlarla gösterdiğimiz nlsbet!I 
almış olan Ba.yan LOtfl Kırdarın da rayda.Ildır. BuKlinkU ,·azlyetle, ara· oluyor. ı fazlalığı gidermek ve vats.ndaf

18 

bulundu..,• bu samimi toplantı &k· balarda oturanlar da oturmıyanıa.r Ah, kaJdırma i'lne b&.'lanmışkeo t 1 d h 1 gıtrnl'1t' 
&.. rın ramvay ar a ra a ça 

,am geç vakte kadir devam ~tmtş: ve kadar rahats1z olduklarına göre ~ı· kontrol de blr kaldırdabtlse... 1 d•)c 1 

cok neş'elı gıeçmtı;ttır . raların kaldrrıtması, yerin bir dere· TATLISERT rlnı temin etmek için, araba arı d:l 
oturma sıralarından bir kısmı · 

y•I· 

ikram edeb!Ur miyim? 
Kaptan neşeli bir tavırla: 
- Ben hiçblr zaman içki tkramlarına 

hayır demem. dedi. 
Hessen söze başladı. Senius oou dik. 

katle dinliyordu. Bazan pek iyi anlama
dığı noktalarr tekrar ~ttlriyordu. Niha
yet hikiye bitti ve Heasen ona sordu: 

- işte azizim mesele bundan ibaret! 
N c dersiniz? 
Senius'u tanıtacağım. dumanını savura. 
rak dil§ünceyc daldı ve biraz sonra: 

ha çıkarma&a karar vermiştir· . 
·t.-'ctL 

nız arabaların ön taflarında 1 ~·~ 
rıı1' 

1 

kanepe bırakılacaktır. Bu otu 
1 \.,9· 

yerleri de hasta. malôl ve ya~ ı 

tandtt.~ıara tahsis olunacaktır 
ı• 

ld~rc tra.mvay!1ra tnip blnmr 1• lar ·•· intizamla yapılma~: ve hest.ı .,ı 
lhliyerlara, mahltlcrc, çocuk

1
L
1 ,:r· 

dtnlara, yer bulmak içln ero.b9 
:,,, 

da. kollarında bazobent bulunan ~· 
murlar bu1unduracaktır. Zabıt3 t~· 
da bu hususta iş birliği yapıt».ı51 

Hessen bu suale cevap vermedi. Sade
ce prolcsöre dikkatle bakarak: 

- Yazaıı: Welner E- Hlnlz -Z5-
-Bu anlattıeınıza göre bence üç kişi 

şüphelidir. Dade.mkl mücevherlerin ne· 
rede gizli olduğunu bi~n bu üç ki:;ldir 
onlardan şüphe edeceğiz. 

min edilmiştir. <' 

Diler ta.raftan Romanyadan. ~e· 
\irilen 200 bandajla çoktanbcrı ·il 
ferde bulunmayan arabalar ta~ı
edilmlştlr. Yakında sefere çıl<• 
lacaktır, _.... 

- Yeni maskeniz milhendia Hnit'tn
kinden daha mükemmel! Fakat buna 
rağm<n siıi yine tanıdım Walter Kers· 
ten! 

Gregius kahkahalarla ıtülmete 
dı . 

başla. 

- Walter Kersten mi dediniz? Bent 
Kerstcn mt sanıyorsl.Wluz? Demek ki ben 
Walter Kerstenlm öyle mi'> 

Hessen kaptana dönerek. 
-Rica ederim kaptan bir kaç tayCd 

çağırınız. Vaziyet tamamile meydana 
('rktı. Profesörün sakalı da saçları da 
sahtedir. Kendisi kıyafet de&iştirerek 

bizi aldatabileceğini sandı. fakat toyası 

meydan& çıktı. 

Kaptan Siemsen bu sözleri duyunca 
yerinden bile kımıldamadı, 

Hcssen kapıya doğru gitti, fakat kap· 

tan bu defa ona hıtaben: 
- Arada bir anlaşmazlık var. Bunu 

ortadan kaldırmamız ı~zım. 
- Ne ııibl bir anlaımazlık? Ne demek 

istedığintzt anlıya.madım kaptan? 
- Azizim Hessen. Size kıymeUl mes

lektaşınız polis hafiyesi meşhur Gregor 
Senius slga.rasmın 

Hcssen yerinden !ırlıyarak: 
- Amma da ettiniz .. dedi. 
Sonra kcndlnı tophyarak profesöre 

döndü ve· 
- Ben yine şüpheliyi~. Kaptanın söz

lerine inanmakla beraber yine ihtiyatlı 

olacağım Dmindcnber; Gregor Senlus 
diye ortaya çıkan yalnız siz deği1slniz .. 

KapUln ısrarla: 

- Bu defa hakiki Senlus budur. Ba. 
na vapura binerken kondlnl tanıttı ve 

evrakını da ıösterdt. Her şey yolunda 
idi. 

- O zaman iş değiıJr. Şu halde Mös
yö Senius bana. mektup yazarak Walter 
Gresten'den bahseden siz.dlnlz öyle mi? 

-Elbette boo idim. Mektubu yazdım . 

Sizi ikaz ettim ama. kuşu siz uçurdunuz. 
- Hem de ne kadar esrarh bir tarzda 

uçtu. Değil mi? 
Senlus bu sözlerdeki ince alayı anla

mış gibi davrandı ve merakla sordu. 
- Bana bu akşam olup bitenleri an. 

!atsanıza. ben:m bir şeyden haberim yok. 
- M-emnuniyetle .. arzu ederseniz be

raber çalışalım Bu işi daha çabuk haL 
1ederiz 

- Hay. hay! Buyurunuz, oturunuz. 
Herhalde uzun boylu 1 konuşmamız lıl

zım. Sigara içer misiniz? Size blr viski 

- Müsaade ederseniz ben yalnız bir 
tek kişiden şüphe ediyorum. Bu da Wal. 
ter Kersten'dlr. 

Kan lekeleri, acaip hareketleri, sonra 
da esrarlı bir tarzda ortadan kayboluıu 
bütün şüpheleri üzerine topluyor. 

Hes9E'n'in bu sözlerine karşı Scnlus 
bllŞtnı sallıyarak cevap verdi: 

-Ben sizin flkrinizde defilim. Belki 
de Kersten sahiden doQ:ru söylemiştir 

Belki de prensesin kamarasına bjsbütün 
başka bir maksatı.a girmiştir. Ve karan
lıkta cesede çarparak düşmüştür. Kan 
lekeleri bundan ileri gelmiştir. 

- Peki ama mademki cinayeti lşliyen 
o değildr • .neden kaçtı? 

(Devamı nr) 
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~ otu cephesinde yalnız Stalin

Y &T&d. Tuapse, Vlfıdlkafkaıı ve 

Uf'o7.11y keelmlerinde me\·:dı sa,·aşlar 
Obrıaktacıır. ,..,t:ırlhı~l'ftdrn fnbrikıılar 
lllafıaUeslnde Almanların yaphğı ye
Qf hücumlar sökmemiştir. Ruslar yal· 
1111' bir ~kllkta biraz ger:llemlşlerdlr. 
8 . Rltıer SO Eylfd nutkundıı Stnlln

tl'adın az :r:Jt~da alınacala'mı söv
'-nı,t.ı. Aradan 1.5 ay gf!(ti; R. ııİt
~ B<>n nutka oda da bunu biç h&tır
l&tnuıcıı . 

lla.tka.yada bu lla.fta Ru lar tcşçb
btıSii w e aldılar. Tuapse'dc H! Sal
Ç\k'hl ~nup dofuıiuuda mukabil bü
r•rnıar yaparak Almanları haı:r mev
t.ilerden ,eri athlar. Kafka.'iyada ku 

ntrn&kta ve bUyWc kıtaların muba· 
'ebe bareketlerlne m!nl olmaktadır. 
liıı itibarla oradaki •azlyettu mllhlm 
lllsbetıe d~lne lhtlmaı verile· 
tn-., 

Londra, 15 (Radyo) - Bugün Lon. 
dra Belediye dairesinde dUnya genç· 
lerının teşkıl ettiği bir toplantıda Sır 

Stafford Cripps bır nutukla bütUn 
dUnya gençliğine hitap ederek sulh· 
ten sonra yeni kurulacak olan dünya
dan bahsetmiş ve demı.ştir ki: 

<Dünyanın her tarafında te..,ekkUI 
odccek kon eyler bir beyncJm neı yW< 
sek konseye bağlı olacaklar ve bun· 
tar milletlerin dostluk münasebetle
rini koruyacaklardır.> 

Stafford Crlpps, bundan sonra btl· 
tun dUnyn gençliğini bu yenı kuru
lacak dünya için çalışmaya da.vet 
etmtşt1r. 

Terek dirseğinde 
şiddetli muharebe 

Bununla beratıer Rmların LeniD-
~da, 8tallngrad bölreetnde ve ~ı.. <Batı 1 IDclde) •o• 
'-tkaııyada b kış taa.r azlar dctll sava_..-rla Groznynin batısırı-
llı••·- aar r 

1 
yap- dakt müdafaa hattını yarms.k ga-

-ı muhtemeldir. ini taki edi 
3lnıaH Afrikada laklıpt eden mllt- .yes p Y'Orl.ar. 
~ taarrmları Rll!ilara taze Unılt- Kış taarruzu h2zırl:ı.nıybr 
~ \'emııttır R.;.J.ann 'iikö bir par- ı Stokholm, 15 (A.A.) - Alman 
t. hatınectt~ zaman, bDyilk ölçftde 1 so~ haberlere göre, Alman hilcum 
-rtketıere sfrlşeceklerbıe tüpbe m~rezclcri Stallngradda Rus böL 
1o&ttıu-. gesınln içinde yenı mahaller zap· 
LM»yacıa takip ha.ttlcAtma deftlll tctmlşlerdlr. Sal~hiyetlı All!'an ma 
~ b rtffz ordU80 aahll yolUe Uer· kamları aynı zamanda Alman kı
l~ ~e Tobrulr'dan eonra GazaleJi talarınm yenı bir taarruza geçtiğini 
'1t •larak Denıe • Blnga:r.I ıııtlkame- t~_kzlp etmişlerdir. Bu makamlara 
tı.cse Y1lrümüşttlr. To~u. piyade ve gore bahis mevzuu olan hücumlar 
ıı_,.a kuvvetıerfndtn mühim nısbet- nisbeten mahdut grupların .hare. 
~ tnaJuıım kal&D mlhnr zırhlı k1- kctlerlnden ibaretUr. Şehrin ş1mall 
~ı BlnC"az.I ve . lrU! klSrfedne gBJ"blsinde. cenubunda ve Don dir 
Clotru Jieat e&mt.ktedlr. logiliz ordu· seğl bölgeslndc ve Sovyet kıtaları 
~ kllrnanclanmf'D, ~l yollanDdan _.. Almanlar tarafmdan kış için hazır-

ı blrlik.Jer eevketmek sureuıe nıllt- lanmış olan müdafaa mevzilerine 
'trı11 Trahtmprba uzaaarı irtibatı- mevzii bazı taarruzlarda bulunmuş 
111 ltea'l'OMI k11vvetle ıauhtemeldtr. !ardır. Volganın gnrp kıyısı boyun
"t1teukıe rn.lllfft' orctannıuı te!De- ca inşa. edllmekte olan yent isWı
tı '-ntamıanmı.ş olacaktu. lıcAmlarda şüphesiz Sovyet taarruz 

ltol'llrDel, • ırte körmtne •e ors- Jartna maruz bulunma.ktadırlar. 
ıı.ıı Trablt.U1carba doğru çekilmeye Nehir cvwıa lrısanlaı-ın sonra da 
~~•a.ttaıc ol• da büyük felAketi öo- kam:von ve tankların g('Çmeslni 
"""ti' !l&J'llamu. TrablU!t~P ~n milmkün kılacak kuvvette bır buz 
"'1bıden yalnıa bir tehlikeye ma- tabakası Ue örtüldüğU zaman Sov
~ur. Ce%&1.rdeo TuaUB hududuna yeUerln bura.dan taarruz edccek
't\·ıceıcıuen IDC"lllz ve Amerikan kuV· terine Şfiphe edilmemektedir. 
t~. eeaır • T unus hududDIHI Filhakika Almanlar tarafından 
~taıt9 •e demfryolu boyunca Blzer· )'8pı!an keşifler neticesinde nehrin 
~ 'l'uwwı fehlrlerlne dol'ru Uer&P.- j karşı sahlllnde büyük Rus tahşl. 

~" bao:ıanu~tır. :mhn'ir gem.ilerle datı yapıldığı tcsblt edilmiştir. 
~ ~ l'fıtiremt'dlkl için, müttefik or· ı Bu kuvvetler kışın herhalde taar 
ıııı"-tııııın Tiln118e& bU)"lik 'tıfr "hllbve:r I ruza geçeceklerdir. Rljev, Voronej 
t 'lta.\·emet1De tatm1Mnrıa thttrnal ve İlmen gölü bölgelerine bir kaç 
tlı~llerrıez. Esaaeu bava yollle nakle- haftadanbcrl ihtiyat kuvvetleri yı 
~ _nıahdut mihver "Ul"Vetlerl, Tu· 1 ğıldığı yine yapılan keşiflerden an. 
Ilı~~ Fransız Ganlizon kdaJannın laşılm~tır. 

~ lllca"emetıle ~..-. ıngil· RU5 teblltl 
~il.in AnaTatao ha,-a lm""·etleri l\'loskova, 15 (A.A.) - Sovyet 
~ !5hrıali Afrlkadakl harekAta işti- ocbliğine ektir: 
llty etrnekt.f'dlrler. ltalyaııla.rın C&- Stallngradda sanayi mahallesln
lıııı' üssü ,.e Fran8&1UD Atıaııtik rıa- ı de kıta.larımız düsma.n hücumlarını 
tııı '41ek! Alman denlu.ltı yuvalan 

1 

püskürtnıüslerdlr. Şehrin cenubun.. 
tırYiık olçlide bombardnnao edilmiş· da blr keşif grupumuz düşman 
~ mevzilerine girerek 100 k11da.r Al-

ı\ıı hrıa.ya ve Itaıya. bii&Uo Frınısn: l man öldürmüştür. Bir çok müstah 
~u.•' atan topraklarını işgal l'derken kem mevziler ve tank tahrip edil · 
"'-t~rıkıerıa tanınııu;ı üzerine Şi- mlştir. 
~~ 4\frtkada yeni btr ıo~nuı!lız bli· Stallngrlldın şimal batısında top 
'tt ti kurulmakta ve yen! bir Fran- çumuz dO~anm 7 zırhlı sığınağını 
.ıata~~u"u ~kil edllmek~r. ı,gal tahrip etmiş ve 4 bataryayı sustur 
--,l)ı ııııe 1''ramnz mllletlndek.I kay· muştur. Ayrıca, düşman piyade top 
llltild •nın Alrua.nya le lt&Jya,>ı bUyük lulukları da toPÇU ateşimizle dağı
'lııı e ıneşgu.1 od~'t'.k bir mesele ba- tılmıştrr. 
~-~ırıa"' a kla gelebilir. BUhassa Nalçik'ln doğu cenubunda llerll 
ttrııı lı Afrikada mtıtte.ftklere lltltı.&k yen ltıtalarımız dQsmana ağır ka. 
l'\rı ş bııyük Fransız şahsiyetleri ta- yıplar verdirm iştir. Yalnız bir bir
''• ;'• n yeni bir htlkflmet kurulma.- l!ğimiz 280 Alman öldUrmü' ve 7 
"-ı l'&nııız nıllletı 1.11..erınde yeni re- tankı harp edemlyC'Cek hale sok-

l' Yontar yapablllr. j muştur. • 
'6ı •lnıt Touıon'dakl Franeız doııaıı· Tuapsentn ş1maı doğusundaki kı 
• •nııı "''-q%er .... beti hakkrnda yeni bir tnlarımız faal hareketlerı neticesin· 
~u"tltJ.ı l·oktur. iki taraf bıınun ı~ın de askeri ehemmiyeti btl •Ok olan 
\ıtı11 11 11 . Proı•aıandn mllcadeleslnde bir tepeyi ~le geı:lrmlşlerdir. Al
tı,,1a"~or. Bununla beraber, Amiral mantar netices iz bir çok karşı hü 
llt h •n bu işi de müttefiklerin işi· cumlarda bulunmuşlardır. 
~ttıı rı~'ac:'ak ıJekUdc balletm•l kU\"• Mekez kesiminde topçumuz 1 o 
~ihtimaldir. mUstahkem mevzi. 17 zırhlı sığınak 

Ş tahrip etmiştir Hatlarımız üzerin 

eker fiyatları de uçan 7 Alman uı:ağı dUşU.JiJl
muştür, 

(Ba.,ı 1 ln<'lde) «+» 
felı,er vermeli! ten ip e-

~ti 
lllJ ltı olarak 

.:"t,tır. Cenova .......... 
ı-, 40S S&Yflı kararla 16·11·19.&2 (Başı ı incide) ..._ 
'-t,,~rtesı sabahından itibaren ,eker hücumlann bu bUyUk Italyan lima
)·111 k flf>rbetıt bırakılmış \ "C 400 sa- nına yapılan hUcumlnrın en şlddeUi
'-ııl'tl(&rarıa da bu tarlht-Oo itibaren s lnl teşkil eylediğini btk!lnnl9tlr. 4 
t'ıa•larıta ~kerln toptan fiyatı. motl:irlll Hallfaks, Sterli.ng ve Lan
' 4 J ınaıırafları hariç, kristal ki· caster bomba uçakları bu hücumlar 
'-, 8o kııru' ve kllr klJo,.u 500 ku· esnasında 1500 kilometre katetmlş-
~0'-tak teshlt edilmiştir. ler ve Alpleri lkt defa geçmil,ılcrdir. 

iıı8 ~r rıyaUanodakl bu arttırma Şimali Italyaya \·e bu arada bil· 
l\l(t.t .>ılı karara nıUstenlden ,·erilen hassa Cenova limanına yapılan hav& 
tt"tııı ~.>annamelcrl '~beyanname hUcumları mUttefiklertn Akdenizde 
~I .}·~nlerıe tııe\ ı·utl&rını noksan ve Şimal Af'rlkadakl taarruz planla· 

"'nl 1 ~ er nezdinde beyanname harl· rlle al4kalı bulunmaktadır. 
tt1>,1 bit edilen şekerlere müteallik Londra, 15 (A.A.) - Avrupadald 
'ıııı ' arakaları muhte\lyatına da 

1 Birleşik Amerika ordusu umumi ka-
ir, u l rargtüıının ve Inglllz ha,•a nezare • 

~~,- Sahı t gelirlilere ~·apılacak nln müşterek tebliğlerJ : 
ltrı ~tıa lıi1.umuna gön· kra \'ekll· Liheratör tipinde Amerikan uçan 
t.ıh •. 1"Yııtını·e ta ,·ln edllet·f'k ııalr lh- kaleleri 1lğleden sonra hiçbir knyba. 

,; ' . -~k tın kılrşılannıaımıa tahsls olu- uğramadan ı.a Pallsse'dekl Alman 
ı,t.o ~kerlerln fiyatları fabrika· ı denizaltı Uslcrinl bombalıımışlardır. ... le • 
t..r. il rlstaı 120 n• kilp 140 kuruş· Birleşik milletlerin av tayyareleri 
~ti u hladdeye giire teH.I cdllccek Frans:mın şlmalı gnrblslnde taarruza 
~'kın ne\'lnl, stcık ,·azJJetlne göre. geçerek bombardıman esnacında bir 
~lt~{e t'eker l<'abrH:aları Anonim şaşırtma hareketi yapmışlardır. 

• 1 laytn edecektir. Londrn, 15 (A.A.) - Hjçblr dÜŞ· 
>''ıı.ı' belediyeler şeker flyatlarına man uçağı, dlin Inglltere üzerinde 
~~~ ~ hu umma göre mahalli şe- uçmamı~tır. Sekiz gUn ve sekiz g•~e
~~•tıarını ycnidP.n tc bit \'C ilan dlr, lnglltcre üzerinde hiçbir dlişman 

~41.ir. 1 hava faaliyeti kaycı«unman.ıştır. 

Büyük bir denız 
muharebesi oluyor 

VATA:S 

ı urkiye güreş biriociliğini lstanbu., 
ik i nci l iğini An kara aldı 
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Şirketi hayriye 
mütekaitleriain 

bir istirhamı 
Şirketi Hayrlycden müte kait me· 

mur Ziya imzasile aldığımız b ir 
mektupta şöyle denmektedir: 

Cümhurlyet hükumetimizin mu.h 
dut gelirli vatandaşlıı.rına geçin
melerine yardım olmak •üzere ck-

Lo:ıdra, 1~ (A.A.) _ YeJJI Gınel F b h I k kurdu meğt eski fiyat üttrLndcn alabi -ener a çe, mevsım rn .no re orunu melerı iı;ın verdiği karar tatbik 
şarkında. bilyUk bir deniz muhare- :-'.J 
besının cereyan etmekte oldu~ bU- Lig maçlarına dlln Fenerbahçe ve ' Cemiltn çok gtlzcl bir şütlle de galip etti. Neticede maç 7 - 2 Beşiktaşın mevkline kondu. Bu vaziyette mağ 
dirilmektedir. Şe-ref stadlarmda devam edtlm~1r. me\•kllne geçtiler. galebcs1l• nlhayeUendi. dur kalan Şirketi Hayriyenln me 

Ma<' Arthur karargAhı. l2.000 to• Havanın oldukça soğuk ve yağışlı VtfalılRrın biltün ga;)Tetlne rıı.ğ- BF.YKOZ - KASlMPAŞA mur ve müstahdemlcridir , Deniz. 
nılatoluk bır Japon taşıtının Sıı.lo· olmasına raı"tmen Fenerbahçe S'tadı· men Galata.saraylıların Ustün oyunu Günün son maçı Beyko;ı: ile Ka· yolları ve Haliç vapurlarında bu-
mon adaları suıa.rmda batınJdrfmı na bUytik bir kalabalık toplanmıştı devam etti '"" devrenin ortalarına STmpaşa ara&ında yapıldı. Hakem lunan memur ve müstahdem. mü· 
bildirmektedir. 811 ~enekl lig maçlarında parlak ne- doğru yinl' Cemılin yaptığı golle haf. Samihin idare ettiği bu mnca il" v lckalt, eytam ve eramll bu karar. 

~{elbourne, 15 (A.A.) _ Resmen tıceler elde eden Vefalıların Galata· taym 2 • 11 nlhayf't buldu kozlhul.ar eski oyuncula.rından ku. dnn fnydalandık\arı halde Şirketi 
bUdiri!diğine göre. Wa.ıropl zaptechl- ~araya karşı a.ıace.ğı netice merak- rklncı devreye Vetalrlar daha bil· rulmuş bir takrmla çıktılar. Takım Hayriye nniessesesl hükumetimizin 
mlşUr. la bekleniyordu. Fakat bUtün tahmin yük bır gayretle c;ıkUkır ve cidden 'lanr şlmdıye kadar aldı~ı netıce- murakabesi a.ltına girmediği içlr 

Cenup Batı Putfll< umumı karar· ter hilafına dUn çok bozuk btr oyun 1 gfür.el htr oyıın göaterdller. Her nP ,·tere göre kuvvetleri müsavi olan bizler bu kararın dışında kalıyoruz 
gthı, 15 (A.A.) - Buna çevreaınde çıkardıklanndan Galatasaray karşı· , kadar Galatasaray ilk dakfkalardn 'bu iki klübün karşılaşması <;<'tın Mahdut gelirli olan 300 kadar işçi · 
doğUya doğru llerleyen bir Avuatrıı.ı- eında. mağlfıbıyetten kurtulamadılar. Muzaffer va~ıtasile UçUncU hir goı I geçeceaı tnhmın edillyordu . Fakat nin haline ancıık hükCımetimız erk:i 
ya kolu Kumusı ırmağının ba'1ıe& Diğer taraftan Ftnerbahçelller de daha kazanmağa muvaffak olduysa Kasımpaşalıların rlur~un ve ahenk nı acı. makul olan bu tstlrhamla. 
geçit yerini ele geçirerek dUşmanı Davutpa.şaya 13 gol yaparak mevsl· da yeşil beyaı:lılar bundan müteessir siz bir maç çıkarması yUzünden rını nazarı itlbara alır ilmidir.dc
lllme ve Va.iroplden atmlftır. OUıt- min gol rekorunu kıt"dılar. Maçların olmıyarak gayreti arttırdılar ve oyıı- Beykozlular ü~tünlük t-emlnlnde ylz. Ç ' nkü Şirketi Hnyrlye erkAnı 
man kayıpları çok yükselt olmuştur. ta.fsilatını sı:rasue verlyoruz: nun sonuna kadar ağır ba.smakta de- gGclUk çekmediler ve maçı 5_1 ka... hilkumctlmlz nezdinde teşebbüsat. 
Düşman çekildiği sırada bUttbı yara- FENE.RBAHÇE - DAVUTPA..'A vam ettiler. Fakat gol fırsatlarından zandılar. trı bulunmuyor. HOkOmetfmlzin 
ııtannı bıraJan14t.ır. Bt.r Amerikan GUnün tik maçını Fenerb&hı;e-Da· istifade edemediklerinden ancak Şllk del&letUe bir ay ör.ce Şirketi Hay. 
kotu cenuptan yaltl~a.ktadır. vutpaşa yaptılar. .Mevsimin gol re- rtı.nUn aya.ğile bir sa), kaydedebildi· T •• Jr • •• rtye müessesesi, çalışan memur vr 

Hava kuvvetıerimlZ bu çevredeki korile nihayet bulan bu maça Fe- Jer ve bu sııreUe sahayı 3 • l mağ- Ur .. _} ye gureş müstahdemlerine maaşları nlsbe· 
d~an teaiaierin.ln hepsini bombala - nerbahçe: Cihat - Lebip, Muammer - lOp terkettiler. bı·r1.·nc-_•}ı.klerı· tinde pahalılık zammı verdi. MO-
nuştır. Omer, Eı>at. Aydın - Rebli, Ibrahl:m, Gaıatasarayda E~ak, Faruk w tekait, eytam ve eraml\lni bu zam· 

Yeni Geo~e·de hava karşıkoyma Melih. Naci. Fikret şeklinde; Ali Rı· bilhassa Gazanfer gtızel oynadılar. dan mahrum bıraktı. Bu mllesses<·-
a.teşlne rağmen 11.ğJT bomba uçakları- za. Halit ve Istanbulspor maçında Vefıı.da ba~ta SWeyman ol.mak üzere • nın yükselmesı lcf.n senelerce vü. 
m~ kısa ırtifadan bir dU~an kıUl- ayağl kırıtan MUzdat lle yine bu Hakkı ve MuvAhhtt en çok göze çar- ht.:ın ~ u l b·rinci, Ankara cutlarmı yıpratarak ve tckant san 
lesini şlddeUe bombalam19lar ve tam maçta sakatlanan Murattan mahrum panıar arasında ıdi!E"r. 

1 
•• ı. .. - C 

1
• • , dığına bıraktıkları yfizde yedi bu-

yüklU 12.000 tonilltoluk bUYuk bir olarak çıktı . JSTA:SBULSPOR • TAKSIM ~ - O :. U çuk kuruşa mukabil az bir parn 
taşıt gemısini tutuşturmuşlardır. HE'r iki deVTede tıstttn oynnya.n sa- Şeref stadının ilk maçı lstnnbul- Cıınıarte.<:ı ~ünü ba.şlayan alafran- ile tekalit edilmiş olan biz zavallı. 

Şimal batı kesiminde yalnız keŞlf rı Uicıverlliler Davutpaşa.nııı yaptığı sporla Tak~im arasındA yapıldı. Iıı- ga Tilrklye güreş birınciliklerlno dUn lara bu milessese niçin pahalılık 

faaliyeUert olduğu · bildlrilmıştır. bir gole sekizi bizzat Melih tarafın· tanbulsporltılar oyunıt çok hızh ba.f· dl' Fııtih g{lrt~ klitbU salonunda de- ııımmr vermesin Gerek bu nok· 
da.n yapılan on Uç golle mukabele e- !adılar. Ve bunun neti<'esi olarak \Is- tanın ve ı:crek mahdut gelirli ve 
derE'k maçı bir rekor teşkil eden 13·1 Ulnlilk kurdular Devre nihayetine vam edılmiş \"C bu _suretle milsaha.kn- ı.. •~ı..•- ' .. -rı ... .. -··-- -···~., ..... ntelr~lt 
glbı açık blr farkla kruandılar. kadar Tıı.ksimln bir golllne mukabil j lar nlhayetlenmlştır Alman nttıce- eytam vt nammn m.emar k arne . 

GALATA8ARAY - \:EFA Uç sayı çıkardılar. · ler şıınıardır: ı; ıııoe:ı (aydatandı rı m ... • ı,t hi.ık•ı 
Korsika 

dayanıyor mu Günün son ve en mllhlm maçı Ga- 11 56 kılo ı . Kenan (lstanbull, 2 - mehtlmı· .,.ı·n d ikkatine "rzma gaze Ikinel denede iki takım gayret . .. ... 
lawarayla Vefa arasında idi. Fene- ı Niyazı (Ankara! . tenlzin del51eti:nl dlJerlz. <Bat• ı laclde) <+> 

Londra, l:'i (A.A.) - Reuter: 
LOndra denizci mahfillenn flkrme 

göre, Fransız filosu, husu!l bir sem
pati beslediği tçtn değil fft.ka.t mlh
Vet" devletlerini sevmediği için müt
tefiklerın yanrtıa.şına cetecektlr. Fran 
sızlar filoları ile çok iftihar ederler, 
öyle sanılıyor ki yapacakları en son 
şey bu filoyu batırmak olacaktır. 
Cemlbl FTalM& mlhvf'r aııablarının 

hlma;re.lnde • 
Berlln, 15 (A.A.) - D.N.B.'nln 

bildirdiğine göre, cenup Fraruıanm 

Akdeniz kıyısındaki stratejik ehem· 
mlyetll bütün noktalar ftmd l, Alman 
ve Italyan ıı11Ahlarının himayesi al· 
1ıında bU'lunmaktadır. işgal altında 

butunnııyan Fransadan geçiş hadise
siz cereyan etmt.ıı, tahminlerden çok 
sür'atle ba.şa.rılmıştır. ''l'lcart hayal 
her yerde normal seyrini takip et
mektedir. 

\"i ti Ue münuE>bE'ti k~ devle-t ler 
Londra, 15 (A.A.) - Mekslkadan 

allnan bir habere ıöre Fransadakl 

re karşı muva!!a.kıyetll bir maç ya· oynamalarına rağmen gol ndedinl 61 > 1 • Abdullah (Ankara) . 2 -

pan ye.fil beya.z!ılarm Galatasarnya arttıramadılar. Ve maç 3 - l l.11tan- 1 Ihsan (Iı;tanbul) 

karşı alacakları neUce merakla bek· bul<ıpor lehıne bitti. 611 > 1 - Y'a.,ar (Ankaraı. 2 - Re-
leniyordu. BEŞiKTAŞ - sm...r:nıA:SIYF. şat !Iııtanbul). 

Galat.asa.ray bu maça: 08man • Sa- Şeref stadınm ikinci karşılaşması 
1

12 > l • Aziz (Ankara.), 2 - Ses-
lim, Faruk - Eşfa.k, Arif, Kemal - Ga Be._,lkta.,Ia SUleymaniye arasında ya- leıı (Kocaell). 
zanfer, Muzattar, Cemil. Orhan, Hlk- pıldı . Hakem Adnan Akının idare et- ] 79 > ı · lsmaıl (Kocaeli), 2 -
met tertibinde oldukça kuvvetli bir tıği bu maça Beqıktaşlılar şu kadro Ahmet (lstanbul). 
kadro ile çıktı. Vefa Fenerbahçeye ile çıkmışlardı : :Mehmet Ali • Feyzi, 87 > ı - Rızık iletıuıbul), 2 • Is-
ç_ıkan şeklini muhafaza ediyordu. Ibrahim . Saim, Omer. Çaçı - ŞUk· mail (Ankara). 
Yaln!_z sağ muavin mev.küne Mua- rU, Kemal. Hakkı, Şeref, Eşref Ağır ı · Ahmet Sa.m!!Unlu (ls-
tata almmıştı. Oyunun başlama.<ıile hUcuma gt'ç~n tanbul), 2 · ŞUkrU (An-

Tarık'ın hakemliği altında başla- Beşiktaşlılar rakiplerinin zayıflığın- kara). 
yan maça. Galata.sarayWar bliyük da.n i11tlfadl' edertk kolaylıkla U!ltlln- Puan tasnifine göre Uıtanbul blrın-
blr sür'at verdiler. Ilk daklkala.rda IUk kurdular ve ılk devreyi 3 - O ka- el, Ankara !kıncı , Eskişehir UçQncU 
san kırmız.ılılu enerjik hamlelerle zandılar. Oclncl dl'Vrede ~Uleymanl- olmu~lar ve mUlte.bakalardan sonra 
oyunu rakiplerinin yarı saha.Ierma ye biraz canlanır gibi oldu ve Beşik- fl'derasyon başkanı kazananların mü
lntlkal ettirerek seldz.lncl dakikada taşm 4 golüne iki sayı ile mukabele klfatlarını mera.simle venntftlr. 

Tunus 
rında muharebe 

sokakla- Milli piyango 
(~ ı incide) / / // 

MekSika menfaatıertnin korunma.smı Lon.dra, 15 (A.A.) - Reuter'tn 

Ieveç hükCmeti llzerine almıftır. Ot- ı şimal Afrıkadakl Amerıkan umumt 
renildiğine ı-c>re Fran.sadaki Meksika. karar Ahı nezdindekl muhabiri bil 
~çfük ve konsolosluk memurları aer- g 

Dünkü çekilişte kaza
n umara 1 ar 

beat bulunmaktadırlar. <ilrlyor: 
Nevyork, 15 (A.A.) - San Salva- Ceza.lr, O~ ve Kasablankll'da 

dor CilmhurtyeUnln Vlchy Fransa- ıemllerden asker çıkarılması ve il· 
nan 

sile mUnasebetıerını kestiği bildirll· zürn ııetlren vapurlarn boşaltılması 

_ Bre· süratle?l<llr!lmektedlr. 
mektedir. 
Rıo de Janeiro, 15 (A.A.) 

zllyanın Fran.oıa ilf' diplomatik mU· 
na.aebctlerlni kestltt resmen teyit e
dilmektedir. 

:waı-stlya - Afrika muharebe81 

Tanusta Alman tanklan 

Berlln. 15. (A.A.) - Askeri kay

Sergi cvınde saat 14 w çekılml5 
ve çcklllşl kalabalık bir halk küL 
lesi takip etmiıtir. 

ikramiye kazanan numaraları a. 
şagıya yazıyoruz.: 

20.000 Lira ikramiye kazanan 
377161 

!'io. 

27M02 
300725 
322175 
363106 

291366 
307832 
323474 
379109 

296074 
3 10539 
330674 
382145 

300209 
312479 
349459 
398473 

500 Lir a ik' m lye kazanan No. lar 
Son dört arkkamı 21 8, 977 ile 

biten 80 bilet. 
keıılldı 

naklardan bildlril<ilğine göre, tık Al
man uçak· ve tank teşkilleri Tunusa 

1 
· varmıftır. 

Marsııya, 15 (A.A.) - OOn saba:h- C 
1 

_ .. 
1 

· 
. Ruı.veltln eza r \'ou nfl metıl\JI 

16,180 Lira ikramI~ kazana11 

139468 288700 

No- ı 108 L ira tk ramJye kasana.a Ne. la.r 
Son Uç rakkamı ıno ile biten 

400 bilet. tanberı, Anavatan Frarısası 1le Fran - (AA ) B S 
ır:z: şımaı Afr1kUı aruında muhabe- v ... ıngton, 15 · · - eyaz a - 5000 Lira ikram.iye ka.-f ınan No. lar 
re mevcut deA'lldir. ra.y, Reia Ruzveltin Cezair umumi 095283 170434 193102 373226 

Şimo ' I Afr:kad :ı 
(Bafl 1 lDetde) 

niz ı:arpışmasında mtittcflkler btr 
çok düşman nakliye ve kömUr gt>. 
misi batırmışlardır. 

Berlln. 15 (A.A. ) - Alman leb-
liğinden : 

Şımal Afrlkada tngtllz • Ame· 
rlkan ihraç kuvvetlerine karsı ha
rekatta bulunan Atman denizaltı. 
!arı 20107 tonllAtoluk Vargzlek 
nakliye ıemlsinl ve 6000 tonilito
luk btr şilebi batırmı,ıardır Bun. 
dan başka dört büyilk naklıye ge· 
misine torpil isabeti kaydedilmiş· 
tir. Boug!.e bölgesinde bir uçak mey 
danına ve limanına muvaffakıyet. 
le hucum edilmiş ve limanda bulu. 
r.ım tam yüklü iki büyük nakliye 
gemisi bomba ile hasara utratı1. 
mıştır. 

Bir dil'"1an denizaltısı da bomba 
lle tahrip edilmiştir. 

Av ve ta.hrlp U(aklarımtz Tunus 
~ahili tmünde 3 düşman uçağı dil
şürmlişlerdlr. 

Berlln, 15 CA.A .) - Arvlck 
castıe adındaki 20 bin tonllAtoluk 
tng!Jlz vapuru ile 6000 tonilatoluk 
başka bir vapur Alman denizaltı_ 
tarı tarafından batırılmıştır. 

vallsl M. Cha.tel'o gonderdltl me..;;ajın 2008 U ra llı::rtım.lye k azanan No. lar 
a,ağldakı metnini neşretml9tir: 022193 029141 060257 072396 

cModern muharebe için her türlü 077279 101441 138556 1117183 
malzeme ilE' techlz edilmiş çok kuv- 185858 186049 190083 191338 
vetll bır Amerikan ordusunun, mlh· 211786 212167 291286 298910 
ver kuvvetlerinin herhangi blr hare- 316277 346862 362497 378972 
ketlnl önlemek için, tükenmez kay- 1000 Ura ikramiye kazanan :So. lar 
naklarını kullanarak size yardım e- 008876 0128'4 ouıoo 045288 
deceğine. düşmanı Şimal Afrikadan 061652 089563 074559 081785 

121155 130616 143144 155747 
tamamile ata.cağına ve Fransayı 182923 196893 203677 223605 
menfur düşman zulmUnden kurtara· 238177 240484 245528 249149 
cağına emin olabilirsiniz.> 251708 268538 269308 269791 

Müttefik ve m1hver askerleri Bizert 
yakınlarında ç:ırp~şmaya baş ·adılar 

CBatı ı tnclde) -ı Almanların uçaklarla asker indi· 
Cezair rıhtımları asker ve taşıtlar- rerek işgal ettikleri Tunus hava ala· 

dan çil<arılmış olan harp malzemesi nr birçok d~.falar bombalanmıştır. Bu 
l.le doludur. hare.ketleri yapan hava kuvveUeri 

Londra, 15 (R.adyo) - Brltlf Yu· M&lta adasına mensup uçaklardır. 
nayted Press'in Ceza.ir muhabiri milt- Lord Gord ve Vls Mareşal Park, 
teflklerln Bi.Urte ve Tunusa doğru her ikis i birden mukavemetin büyük 
aon sür'atle Uerlediklerl.nt bl.ldirmtk· ı timsali olan Maltanın bir gUn harbin 
tedlr. Amerika askerleri bu harekAta l ltalyaya karşı devam ve takip etU· 
iftlrak etmekle beraber asıl vazife rilmesi balumından birleşik mUlet
blrlncl ıng!liz ordusunun omuzların- lerc ileri karakol vazifesini glSrece
dadır. Bu ordu, Dunkerkte harbet- ğlnl ve darbeye karşı darbe ile cc· 
mı, olan tecrt\beli askcrlerdt'n müte· va.p verebileceğini lsbat edeceğini 
şekklldlr. Birinci ordu Dunkerk in- söylemişlerdir. 

50 Lira ikra m iye kaunan No. fır 
Son üç rakkamı 493 ile biten 

400 bilet. · 
20 Llra ik ram iye kazana• No. Jar 

Son il~ rakkamı 196, 577, 614, 
694, 69fl 11-:ı biten 400 bllet. 
10 Lir a l k~ mlye kazanan No. lar 

Son iki rakkam1 1 ı ile biten 
4000 bilet. 

ı Lira lk ramJye Iıcaanan No. ı.r 

3, 9 ile biten 80 bin bilet ikra
miye alırlar. 

20 Bin liralık büyük ikramiye·. 
yl kazanan 377161 ıııumaralı bilet 
Glresunda satılmıştır. 

10 bln lira akr amlye kaza.nan bl • 
lctlerden 139468 numaralı bilet A· 
dana. 288700 numaralı bilette Bls· 
milde ~atılmıştır. 

5 bin lir • ikramiye kazanan bı. 

!etlerden 3 tanesi İstanbul, bir ta
nesi de clhanbeylide !:atılmıştır_ 

2000 lira ikramiye kazar.an bi
letlerden 8 tanesi İstanbul. dört ta
nesi Ankara. 2 tanesi İzmir, b ir ta. 
nesi tzmlt, bfr tanesi Ladik, bir ta
nesi 'Kastamonu. bir tanesi Nazilli, 
bir tanesi Urfa, bir tanesi dP. Ka· 
rabOktc satılmıştır. 

J 000 lira ikramlyc kazanan 40 
bilet te yurdumh ulan muhtelif şe. 
hir ve kasa bala.rında satrldtğı öi
renilmlştir. 

Sekizinci ordu 
T miniyi de aldı 

(~ ı lnclde) (/ /) 
ileri U8lerden hareketler:lne tekrar 
başlamışl&l'dır. 

Av . bomba ve av uçakları, Rorn
mel zırhlı orduSunda.n gwt kal.an kı· 
sımları iyi neticeli taarruzlarile a
teş altına almış ve hırpala.ınıştır. 

Mu harebe sahaslND b.aJl 
Londra. 15 (A.A.) - ltalyan • 

Alman harp malzemesi enkazlk> 
kaplanmış bulunan 600 kilometre· 
ye yakın cöl kısmı müttefik hava 
kııvveUerinin Mısır bölgesindeki 
üstünlüğünü gö~termektedlr. Müt
tefik hava kuvvetlerinin muhtelif 
şubeleri arasındaki tam i~ bera
berllfıl bu bilyük başaryı mümkün 
hale g~tlrmiştir. 

Bütün bu mesafeyi uçakla a~n 
bir milşahlt, Elfuemeyndeki Elda· 
baya kadar olan çevrede yalnı; 

yanmış ve enkaz haline gelerek ka 
rarmış mihver harp malzemesi, ta. 
sıt arabaları. top, tüfek. mitralyöz, 
mühimmat ve yiyecek sandıklarile 
dilşman ölillcrin~n başka bir şey 
görmediğini ve tahrip olunmus yQz 
kadar hava alanı ve uçuş sabası 
saydığını söylemiştir. 

MUttefikler ll~i yürüyüşleri sı

rasında, kendileri tarafından kul
lanılmak maksadllc buralarını pey 
derpey tamir etnlektedlrlar. $idi 
Hanelsh yolu üstündeki dfişman 

cesetleri akıllara durgunluk vere· 
cek ntsbett'Niir. 

Hede f Trabhıs 

Sc!Clzlnci ordu umumi ka.rarga. 
hı, 15 (A.A.) - Vadii Bardiya üs
Uin<leki köprünün tahribi mlhver
cllere ton\~la dlnamlt sanına mal 
olmasına rağmen, İngilizlerin me-

hareti 'kafilelerin buradan rahatça 

geçmesini temin etmiştir. M\Jttefik 

kıtaları.o şimdiki hedefi Trnblus 
ııehrldir. Askerler, ne pahasına o
lursa olsun buraya mutlaka ulaşa 
caklarını süylUyorlar. 

Rormnel OyUD clışr eclllmemlş 

Berlin, 15 (A.A .) - D.N,B, A
jansının askeri muhnbiri, Sovyct 
Rusyadakl durumla aIAkah olarak 
Marma.rlktckl vaziyetı tetkik eden 
bir yazısında diyor ki: 

Rommelln tccdlbe ile blldıği bir 
ııavaş sahasİ olan Libya çölil, yeni
den harp sahnesi olmuştur. tngi
llzlerfn bunu, ('Oğrafya bakımından 
bır ferahl!!ına gibi telAkkl edebL 
~klCJ"i muhakkaktlr. Fakat der
piş ctm1~ oldukları nihai gayede 
muvaffnlt olup olmadıklarına ge
lince. vaziyet soğukkanlılıkla tahlil 
edilecek olursa. bu çok şüpheli gö. 
zükmcktedir. İngilizler, bütün sa
yı ve malzeme üstfinlüklerine rağ
men, Rommeli oyun dısı edeme
m islcrd lr. 

Mihver deniz kuvv-ctlcri Akde
nizdc bir düşman denizaltısını mu
vaffakıyetle bombalaınışlardır Bu 
denizaltının parcalarını dalgalar 
geniş bir saha dahilinde dağıtmıştır. 

tikamını almak Uzere acele etmekte· 1 Dnhıı. şımdldon gelen haberleı· Mal
dlr. lada.ki hava fa:ıJiyetınln, görlinüşte 

Diğer taraftan mihverin Tunusa kl.lçilk, takııt çesart'l ıUba.rlk! çok 
çoğu Italyan olmak nzere yenı kuv· bliyük olan bu adanın da başka müt
vetler çıkardıkları bildirilmektedir. tcfik kuvvetler gibi taarnıza geçmek 

Umumi yerlerin saat 20 de ka

Londra. 15 (Radyo) - General 
dö Gol Brltanya, Şarki Akdeniz 
fll<>!!u kumandanı Amiral Harvord'a 
bir mesaj göndererek emrinde ça. 
hşan muharip Fransız bahriye ve 
donanmasının Amiralin hizmetinde 
çalışmakla biiyük bir şeref duya. 
cağını bUdırmtştlr 

Londra, 15 (A.A.) - General An· Uzere olduğunu göstermcktoo!r. Bu 
der.son kumandasındaki Birinci In· iş:ıretlcr, Itıılyıının şimdi harp sahıı
glliZ ordusu Tunusıa Ceza.iri blrblrln· ı Bı haline gelmek tehlikesi karşısında 
den ayıran hududu geçmiştir. kaldı~nı ve bütün müttefik kuvvet-

Tulondaki Fransız filosunun Akı· !erin ltalyaya karşı toplanncağtnı 
beti hakkında şimdilik hiçbır şey bl- b<'lırten Italyan basınına hak verdlr-
llnme.l'Mktedlr. i mektcdir. 

panması yakında başlayacak 
1stanbul sinema. tiyatro. kahve 

gazino gibi umumi yerlerin gece· 
!eri saat 20 de kapilnacağını ve u. 
mumi taşıtların son seferlerinin 
de buna göre ayar edileceğini bir 
müddet evvel haber ~rmfştık. 

Bu dilşOncc hüktimektln alAkalı 
makamlarınca tasvip edildiğinden 

yakında umumi yerler saat 20 de 
kapanacak, tramvay, vapur ve 
banliyö trenlerinin seferleri ayni 
saat.te sona erecektir. 
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limon Çiçekleri HASAN KOLONYASI Çıktı 
Avrupa ve Amerikada bile emsa:ina tasadüf ed ilmiyecek derecede nefis 90 derece Limon Çiçekleri HASAN kolonyası buyuk fedakarlıklar neticesi istihzarına muvaffak olmuşt ur. 
HASAN Deposu ve şubelerin da esµ şiş asi 50 -1/16-80-1/8 150- 1 /3-~00-1 /2 475-1 kilo 900 kuruşa satılığa çıkarılmıştır. N ES R 1 N Limon çiçek:eri dahi çı ktı. 

BULMACA 

• 
71--ı-ı
'1--ı-ı
' 1-t-t-

Solda.n ,ağa: 1 - İstihlak; 2 -
Kara parçası; Sarhoş nıdası; Bir 
.oru, 3 - Kadınlık cereyanı; 4 -
Adlar; Akıl; Bir nota, 5 - Bir ne. 
vl kum.aş; Kadın. 6 - Türklyede 
memnu bir cemiyet mensubu. 7 -
Ekmek; Saha. 8 - Mübadele; Za
manın kısımlarLndan. 9 - Serkeş; 

Nakarat. 10 - Görünmtyen; Ava. 
danlıklar, ı 1 - Fiyaka; İdrardaki 
azotlu madde. 

Yukardan aşağıya: 1 - Alafran
ga şarkılar söylenen ucuz ettence 
yeri. 2 - Kara.denizde bir liman; 
Boş toprak. 3 - Ttrsi: .müthış; Bır 
kadr.n adı. 4 - Yapma. 5 - Ak. 
tör Binemeclyanın aktör ollu; A.. 

lışverlş vasıtası, 6 - Bir rengin t· 
kinci yazdış şekli; Kültür. 7 -
İstida 8 - Baklava baklava, 9 -
B'r ağırlık ölçüsü; Ceset, 10 - Bir 
sayı; Aşağı: Tekdir. 11 - Zalim 
bir hükümdar; Ayı yuvası; Bır ne. 
vi cedvcl. 

BAL L t 
Soldan sağa: 1 - Mavzer; Mi· 

de. 2 - Vikaye. 3 - Zaro; İrtifa; 

4 - Ataşe; Llv. 5 - Aynen; İta. 

6 - Ekin. 7 - Atılma; Ra. 8 -

Pide. 9 - Gri; Aresü eli.sera). lG

AlAmcriken, l l - Zar. 

Yukardan aşağıya: 1 - Mez
baha; Gaz. 2 - Tarla. 3 - Viran; 

tar (Rai), 4 - Otello. 5 - Ev; 
An. 6 - Riiş (şiir); Kaparo. 7 -
Krep; İri. 8 - Mat; Erdek. 9 -
fyilık; Eser. 10 - Defatlr; ün. 
11 - Avanak. 

llethar bir clld miltehaaııuı
n1n f&,Y&nı haJTM ketti olan •e 
cBİOCEL> tabir edilen Jaymetıı n 
gençkftlrlcl clld unsuru elmdl 
(pembe renkteki> ToUJon lı:reml
llln ı..~lnde bulunuyor. Onu 

. her aqam yaımucıa.n enel a1i
riintls n b er aabab daha ._genç 
uyanınl1 Oilndblerl de beyaz 
renlı:te ıyagmı Toltalon lı:remlnl 
lı:ullanınıs. Cildi beyU)atır, tue
ı..ıırtı- ve lı:adife gibi 111m llf&br. 

r 7~~~~~~yar; 
7.32 VUcudUmüzU çalıştıralım; 

7.40 Ajana haberleri; 7.55-8.30 
Radyo salon orkestrası. 

ö(';LE 
12.30 Program ve .saat 

12.33 Karışık program 
12.45 Ajaruı haberleri; 
13.30 Fasıl heyeti. 

AK~AM 

ayarı; 

(Pi.); 
13.00 -

18.00 Program ve saat A.yan; 
18.03 Karışık makamlardan tar· 
kılar; 18.15 Radyo dans orkes· 
trası; 19.30 Saat lyarı ve ajans 
haberleri: 19.45 Serbest 10 da· 
klka; 19 55 Şarkı ve tUrkWer; 
20.15 Radyo gazetesi; 20.•5 Bir 
marş öğreniyoruz. 21.00 (GUnUn 
meseleleri); 21.15 Saks!on solo· 
ları: 21.30 Kitapsevenler saati; 
21.-45 Radyo senfoni orkestrası; 

22.30 Saat Ayarı; ajans haberle· 
ri ve borsalar; 22.45 - 22.50 Ya
rınki program ve kapan19. 

Fiyatlar ı şu nlard ; r : Cep şışesi 35 - 1I16 60 - 1 /8 100 - 1ı4 175 - 1 /3 225 - 1 ;2 275 - bir kilo 525 kuruştur. 

Yen1 tramvay durakları 
İs tanbul belediyesi c.lekfr ik, tramvay ve tünel 

i ş letmek r i umum m :i d ü rlüğ ünden 
16 lkinciteşrin 1942 Pazartesi sabahından 

yerleri a.ş.ag-ıda gösterilml~tir. 
itibaren tramvay durak 

Bu durakların dışında tramvay arabaları 
rniyecekllr. Sayın yolculara bildinlJı 

yolcu a.lmıyacak ve indir· 

Akııaray ııebek .. I: lleşikt&J tebekeol: Beyotıu te-eol: 

Edirnekapı 
Bebek 

Mocldlyeköyü 
Atik Ali Şiıli 

Fatih Arnavutkôy Hamam 
Şehzadeb&fl Kuruçe,me Harbiye 
Beyazıt Ortaköy Tak!lm 
Topkapı Galata.saray Galata.sa.ray 
Şehremini 

Barbar03 Tünel 
Çapa Tepeba,ı 

Haseki hastanesi Akaretler 
Bankalaı 

Yedikule Dolmabahçe Ka.raköy 
Samatya Kabata.!/ EminönU 
Etyemez Kolordu N'ilJ&.nta,ı 

Aksaray 
Tophane Teşviki ye 

U.lell Ma(ka 
Beledıye 

Karaköy TepeU.tU 
Sultan&hmet Eminönü KurtUl\l.l 
Sirkeci (U29) 

Balıçekapı 

Eminönü 

M. M. V. İstanbul 2 No. lı Satın Alma 
Ko-risyonundan: 

ı - Tahmin edilen bedeli (34120) Ura (65) kuruş olan 1 adet 80 
beygir, 50 kilovat R&dıatörlU Dizel elektrojen grubunun 18 • 11 .. 9-4:2 
Çarp.m.ba gUnU saat 15 de Tophanede 2 No.h satınalma komisyonunda 

pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Kat't teminatı (5118) Jlra (11) kuruş olup şartnamesi her gün 
iş sa.atı dahilinde mezkQr kom ıs yon dan ( 170) kurut:ı mukabilinde alma· 

bilir. 
3 - isteklilerin 24.90 sayılı kanunun tstedığt vesikalarla birlikte 

o gün ve saatte komusyona gelmeleri. (1393) 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma ve 
eksiltme komisyonundan : 

Leyli Tıp Talebe Yurdu talebelerlnln 1438 adet yün fanlll ima.il !fi 
açık eksiltmeye konuımuftur. 

1 - Ekoiltme 23.11.9•2 Pazartesi günü 1U5 de Cap.!oğlund& Sıh· 
hat ve tçtimat Muavenet MüdUrlUğü binasında toplanan k:omiı!yonda ya .. 

prlacak:tır. 
2 - Muhammen bedel bir adet yün fanUA.nın lmalt bedeli 255 ku· 

ruşt\lr. 
3 - Ioteklller ,arınameyl çal14ma gilnlerinde komisyonda g6rebl· 

lirler. 
4: - Istekltıenn 194.2 yılı Ticaret Odası vesika.sile 24.90 sayılı ka· 

nundıı yazılı vestkalar Ue bu işe yeter muvakkat tem.inat makbuz ve-
ya banka mektublle belli günde komisyona müraeaatian. (1148) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Defterdarlık binası holünde mevcut 3 • 1091-4:9 motör No.lt ve 6 el

llndtrll 927 Modeli (Studebal<er) binek otomoblll 30 - 11 - IM2 Pazar· 
teo! günü oaat 15 de Mllll Emllk MüdUrlUğllnde müteşekkil kmnl.oyonda 
kapalı zarf wı:utile ıatıtacaktır. 

Muhammen bedeli (600) Altı yQz, toın!natı C•5l liradır. J.stekllle· 
rtn 24.90 sayılı kanun hükümleri dairesinde ha.zırıanm111 teklif mektup-
Jarmı ihale günü saat H de kadar Komisyon Reisıttıne tevdi etmeleri 

muktazidlr. 
Fazla iz&hat için meZktlr Müdürlüğe milraeaauarı. (1290) 

Istanbul Defterdarlığından : 
Muhammen 

Cin•! lleılel T-lııat 

52151/•85 BUyükadada Karanfil mahallesinin Ka- .32516,25 3439 
rantıı sokağında 43 pafta, 175 ada, 10 
paroel .. kl 9 yeni 11 N o.ıu 8671 metre 
murabbaı arsanın 6 /8 htseest. 

Yukarıda yazılı gayrimenkul kapalı zarf usuıue utt.Jnnaya. çıkarıl· 
m14 ı.se de W1p zuhur etmeditlndeıı 6 • 11 • 9t2 tarihinden itibaren bir 
ay içinde pazarlığa bırakılm!.fttr. J!l!ltekJUerin muvakkat t.emlna.t mak· 
bu:t.lan ve nU!u• hllvtyet cUzdanlartle birlikte 27 • 11 • 942 tarihinden 
itibaren 6 • 12 ~ 94.2 tarihine kadar hattanın P&Zartesl ve Çarf&mba 
günleri saat 14 den 16 ya kadar Milli Emllk Müdürlüğüne mUrııcaat· 
!arı. (1347) 

İstanbul Defterdarlığından : 
Bir kısmı Defterdarlık anbarında ve bir kısmı da Çakmakçılarda 

Ceza.irU hanında mevcut (471) parça muhtelifWcins sandal.ya., dolap, ma· 
sa soba vesaire 30 • 11 • 942 Paza.rt~I gUnU saat 15 de Milli EmlAk 
M~Ur!UğUnde mUt"-'ekktl koml.oyonda kapalı zarf USU!üe satılacaktır. 

Muhammen bedeli (1870), teminatı (140) liradır. lsteklllerln 2•90 
sayılı ıc.a.nun hükümleri dairesinde hazırlanmış teklif tnektuplarını iha· 
le gUnU saat 14. de kadar komisyon re~llğt.ne tevdi etıneıert mukta.zidir. 

Fa:t.la 1zahe.t için Milll Emllk MüdUrlüğ1lne milraeaal (1382) 

Or. HAFIZ CEMAL 
(Daldllye mUıtehulfn•ı) 

tstanbul Dlvanyolu Tel: 22398 .. , 
lltanbul Beledlyeal 

ŞE B l B 
T I Y ATBOLABI 

BU AKŞAM 
Saat. 20,30 da 

DRAM KIS K I 
K OLLEGE KRAMPTON 

Yazan: Gertıart Hauptmann 

TUrkç .. l: Seniha Bedri CöknU 

Her perfembe ıa.a.t 16,30 da 

tarihi matine 
KOMEDi KISM I 

A.SBILEŞEN BABA 

Ya.zan: Sptro Melaa 
Türkçe1l: A. Hııcopul05 

CUma.rtooı ve pazar günleri 
15,&0 da mat.inı& 

J"" VAT AN GAZE TEsı' 
iLAN FJYATLAJu 

Bafiık 
ı tacı ea.rfa 
t ad • 
• llncÜ • 

' tıacll • 

Abone Ocr.ti 
r Urktye dablllnde: 

Senelik 6 aylık 

1400 750 
8 aylılıt -Hariç memleketlenh!: 

Kanıt 

1llO 
He -ıııe 
IO 

Aylılıt 

IMJL 

SelU!ltk 6 aylık 
2700 1410 

8 aylık Ayblı< 

800 iL 1•klw. 

Gazeteye gönderilen enalı< dere 
ecWaln edl!m Mln la.de ohmmaz. zı
- ~ ..... ...... ... , . k.:.t .. , .. 

Devlet Den:z Yolları işletme 
umum 

KARADENiZ HATTI 

BARTIN HATTI 

MUDANYA HATTI 

BANDIRMA HNrn 

KARABIGA HATTI 

IMROZ HATTI 

A YV ALlK KATTI 

IZMIB SUB'AT 

NOT: 

müdürlüğü i!anları 
16 - 1 1 - 942 - 22 - 1 1 942 
tarihine kadar muhteli hatlrrı. 
mıza kalkacak vapu ·t arın isim
leri ve kalk ş gün ve saatleri 
ve kalkacakları rı ht ı mi ır. 

Salı 4..00 de (Erzurum) Cuma 4.00 c;\e 
(Tarı) Galata rıhtımından. 

Cumartesi 18.00 de (Kadeş) Sirkeci 

rıhtımından. 

Pazartesi, Çarşamba, Cuma 9.00 da 
(Sus). Cumartesi 14.00 de (Trak). 
Pazar 9.00 da (Sus) Galata rıhtı· 

mından. 

Pazartesi, Çarşamba, Cuma 8.15 de 
(Trak) Gala.ta rıhtımından, ayrıca 

Çarşamba 20.00 de (Antalya). Cu
marteei 20.00 de (Anaf'arta) Topha· 
ne rıhtımından. 
Salt 19.00 da (Anafarta). Cuma 19.00 
da (Bartın) Tophane rıhtımından. 

Pazar 9.00 da (UJgen) Tophane rıh· 
tımrndan .• 

Çarşamba 12.00 de (Bursa), Cumar
tesi 12.00 de {Antalya) Sirkeci rıh· 
tımından. 

Pazar 10.00 da (lzmir), Perşembe 

10.00 da (Tırhan) Galata rıhtımın~ 
dan. 

Vapor 111eferleri hakkında. Jııer türlü maJftmat aşağıda telefon 
numaraları yudı acenteıerlmJzden öğrenlleblllnlr. 

Şube aceııWı ğ'ı Galata 

Şube acentahğı Sirkeci 

Gala.ta rıhhmı Limanlar Umum 
Mildür!Uğü bina., altında 42882 
Galata rıhtımı M.ıntaka Liman Re· 
1811#1 binası albnda 40133 
Sirkeci yolc-u salonu 22740 

(U39) 

M. M. V. lst. 4 No. lu Sa. Al. Ko. nundan : 
O rdu ihtiyacı için 255 kalem ilAç pazarlıkla toptan ve parça par-

ça satın alınacaktır. İhalesi 19.11.942 perşembe günü saat 15 de Fın· 
dıklıda kpmisyon binaeında yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görU· 
lebllir. Taliplerin belli gUn ve saa.tte komi.~yona gelmeleri ve vaktinden 
evvel mUraca.&tla verecekleri ilA.çların teminaUan h&k.kmda bilgi edin· 
meler:!. (1357 > 

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

İki &det torna tezgAhı salın alınacaktır. Evsafı hergün komls. 
yandan öğrenilebilir. Verecek olanların 16/11/94:2 pazartsi günü 
saat 11 de komisyona gelmeleri. (1391) 

lzmit Deniz Satı nalma Komisyonundan: 
1 - Beher adedinin muhammen bedeli 220 liradan 220 Volt mü. 

temadi cereyanlı ve as&grl 19 MiM kadar dellk açabilecek evsafta 
3 adet elektrik delik motörü pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 19/11/942 perşembe günü saat 16 da İzınltte 
tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır_ Teminatı (99) 
liradır 

3 - Pazarlığa iştirak edecek tallplerin ilgili ticaret vesikaları 

v>e teminatıarlle birlikle belli ıün ve saatte komisyona gelmeleri. 
(1387) 

M. M. V. lst. 4 No. lu Sa. Al. Ko . nundan 
12,000 adet kaput ve 11,400 adet ceket düğmesi satın alınacak· 

tır. Pazarlığa 17. 11.942 salı günü saat 14 de Fındıklıda 4 No. lı Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Kaput için kati teminat 329 lira ve ceket 
lçln US liradır. Nümunelerı tatil hariç her gün 4 No. ıı Ko_ da görü· 

lebUir. Taliplerin belli günde gel meler!. (1359) 

YERLİ VE ECNEB i EN T EMINA.TLJ·----. 

Makine Kayışları 
GALATA ESKİ GÜMRÜK SOKAK No. 34 

M. M. V. lst. 4 No. lu S:..tın Alma Ko. dan 
Ordu lçln 20,000 adet fanila iğnesi pazarlıkla satın alınacaktır. 

Kati teminat 555 liradır. Pazarhlı 17.11.942 sah günü 14,30 da 
Fındıklıda 4 No. lı Sa. Al. K o. nun da yapılacaktır. Nümunelerl gör
mek ve izahat e.lmak isteyenler tatil hariç her gün ve talipler tayin 
edilen ıününde komisyona gelmel<orl. (1358) 

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

1 - Tahmin edilen bedeli (30879,29) lira olan 5 adet 8 beygir, 6 kilo· 
vat radyatör!U Dizel Elektrik gurubunun 18-11-942 Çarşamba günU sa· 
&t 14. de Tophanede 2 No.lı Satınalma k?Ulisyonunda pazarhğı yapıla· 
caktır. 

2 - Kat'! teminatı C•631.89) lira alup ,artnamesl her gün ı, saati 
dahilinde mezkitt komisyondan 154: kuru9 mukabilinde alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun l.otedlti vesikalarla birlikte adı 
geçen komisyona mUracaatları. (1428) 

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

1 - Keş!! mucibince tahmin edilen bedeli (3225) lira olan Kasım· 
pa~ada bulunan Deniz Okulunun Elektr!.k tesi!atına. ait pazarlık. 18·11-
942 Ça1"4amba günü saat 11 de Tophanede M. M, V. 2 No.lu Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Kat't teminatı (483,75) lira olup 1}8.l"lnamesl her gUn i~ !&ati 
dahilinde komisyonda görUlebilir. 

3 - Istek:Illerin 2490 sayılı kanunun istediği ve.sikalarla birlikte 
belli '!ÜJ1 ve saatte kom'!syon& mUracu.tıarı. 

iLAN 
Fen Memuru ve Desinatör 

Alınacak: 
Ankara Belediyesi l :nat 

Müdürlüğünden: 
Ankara Şehri lmar Müdürlüğll kadrosunda münhal bu!Ulllll\ ••· 

zifelere 3656 numaralı kanun mucibiılce ve aylık UcreUe Fen Memu· 
ru ve Desinatör tayin edilecektir. Askerlikle ili~lği olmayan ve plln 
ve kadastro işlerinde mümaresesi bulunanların vesaikiyle birlikte 
lmar Müdürlüğüne mUracaaUar1. (970) 

M. M. V. lstanbul 2. No. tu Satınalma 
Kom isyonu :ı dan : 

An karada M. M. Vekaleti için 100 adet portatif ahşap barak& yap· 
tırılacaktır. MezkQr in~aata a.it keşi! ve plA.nlar komisyonumuzda görU· 
lebilir. (1305) 

M. M. V. lstanbul2. No. lu Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Ke~fi mucibince te.h.min edilen bedeli 1998,70 lira. olan ve.JtAlet 
mamul ambarına ait binanın bozuk elektrik teısi.!atırun tam.iri 23.11.9'2 
pazartesi günU saat 14 de M. M. V. IST. 2. No. h satın alma. kom18yonun· 
da .açık eksiltmesi yapılacaktll'. 

2 - llk teminatı 149,90 lira oı .. p şartnamesi her gün iş saati dahi

linde mezkQ.r komisyonda görülebilir. 

3 - lsteklilerin 24.90 sayılı kanunun istediği vesikalarla vı belli 

gUn ve .saatte komisyona müracaatları. (1179) 

M.)M. V. lst 4 No. lu Sa. Al. Ko. nundan: 
Kalay ve hurda matbaa hurufatı verilerek muhtelif puntod~ 

1000 Ki- matbaa hurufatı ı:löktü-rülecektlr. Pazarlılı 18.11.942 çar· 
şamba günü saat 15 de Fındıklıda Sa. Al. Ko. binasında yapılacak"' 
tır. Kati teminat 300 liradır izahat almak isUyenlerin hergün. ta ... 

ltplerin belll saatte gelmeleri. 1356 

M. M. V. 1st. 2. No. lu Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Ke~rt mucibince tahmin edilen bedeli M84,66 lir& olan BaJtırk::. 
Barut fabrikasınm ahfap kömür ıekele.slntn yeniden yaptmlmaınnoı .5 

11.942 pa.za.rtesl gUnU !aat 16 da M. M. V. lST. 2. No. 1ı ıatın&lma k0ını 
yonunda açık ekSiltmeai ya.pılaca.ktır. 

2 - Ilk teminatı 411,35 lira olup 9artnamesı her gün i~ saati da.bUiJI"' 
de mezkQr konııi.Syonda görUlebiHr. 

3 - Jsteklllerln 2•90 sayılı kanunun lstediti vesikalarla birUJ<t• 

belli gtln ve saatte koml.oyona müracaatlar~ (1178) 

M. M. V. lst. 2. No. lu Satınalma 

Komisyonundan: 
1 - Keşfi mucibince tahmin edilen bedeli 1896,35 lira olan ~&]ıp::: 

rında vekllet deniz yollama müdürlügüne ait bıne.nın bozuk oıs.n ~t. 
trik tesisatının tamiri, 23.11.942 pazart"'l günü saat 15 de llL ı.ı. v. 
2 numaralı satrnalma komL!yonunda açık eksilt.mest yapüacaktır. l 

2 - Ilk teminat 14.2,23 lira. olup şartnamesi her gün iş saati ds.Jt • 
linde mezk1lr komisyonda görWür. 

ııeUI 
3 - Isteklllerin 2490 sayılı kanunun istediği vesikalarla " 8 

gün ve aaatte komisyona müracaatı-... (1177) 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 

inşaat ilanı 
t 0ıuP 

1 - Keş(f tutarı 4020,33 2595.91 2997,99 liradan ibare ııı•· 
gösterilecek mahalde yaptırrla.cak olan üç bina inşaatı, bir şartarJ, 
mede olarak ve bir talibe ihale edilmek suretlle 10/11/942 del• 
hinde yapılacak pazarlığında talibi zuhur etmediğinden ikinci 1<•" 
pazarlığı 19/11/942 perşembe günü saat 15 de İzmltte tersane 
pısındaki komisyon binasında. yapılacaktır. i1'1 

2 - Fennt ve hususl şartnamesini, resim ve projelerini .bu gJtO' 
işlerle ehliyet ve emniyet vesikalarını hAmll olanlar hergUn 
misyonda görebilirler. tt" 

3 - Pazarlığa iştirak edecek isteklilerin 1442 lira 13 _kurul bC!li 
mlnatıarını ve 2 nci maddede yazılı tcminatlarlle birlıkte 
gün ve saatte komisyona müracao(ları. (1388) 

\inhisarlar U. Müdürlüğü Ilanl~ 
r11st• 

1 - Şartname mucibince 1400 kilo 60 numara ve 600 kilo 80 nu 
nihayetsiz şerit ipliği pazarlıkla satın alınacaktır. r::O d' 

2 - Pazarlık 27/11/94.2 tarihine rastlayan cuma günU sas.t 10.<.> 
K&bataft& levazım şubeslndekt alım komisyonunda. yapılacaktır. 1.f\' 

beden \.'er 3 - Şartnameler parasız olarak her ~n sözü geçen ~u 
kara, İzmir b&\mlüdUrlUklerlnde görülebilir. 

5 
gU 

4o ·- IstekHlerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte ~C 1 
285 ı 

venme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri. ( 1 

* ~·'· l - Nümuneleri mucibince sekiz kalem muhtelif ci:uı kAğ"Jt ve 
ton pazarlıkla ~atın alınacaktır. 11.JO 

2 - Pazarlık 27/11/942 tarihine rastlayan cuma gUnU saat 
d& .Kabata.tta ı~vazım ı,ubeslndekl alım komisyonunda yapılacaktır· 

3 - Nümunelerl her gün sözü geçen .şubede görülebilir. • 5 gil 
4 - isteklilerin pazarlık için tayın edilen gün ve saatte t;fıu~ur· 

venme paralarile birlikte adı geçen komisyona. gelmeleri ilAn o (l2s.t) 

M. M. V. lst. 2. No. tu Satınalma 
Komisyonundan : 

ubO~ 
6500 kllo 9 _ 11 mlllmetre kutrunc!a E rgani rafine bakır ç 08U 

!arın 3 mlllmetre kutrunda tel halinde çekilmesi işi 17/1119
42 

günU saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. (1360) _ ..... 

8alllbl ve N .. rtyat Mlldürll: Alımel Emin YALMAN 
V- N..,tyat Tllrlı< L&d- ŞIL Vatan Mal-


