
ır 

BAŞMURARRhtl: 

A.hrrıet Emin YALMAN 

Vatan EYi 
C&ğaJotıu Moll& reııarı 

llOkağl 30 • 12 

SAL 1 

n 
2inci teşrin 

MacarJstanıa yapıiecak 
iktisadi anlaşmalar 

?tltton 24138. Te!ır. VAT AN ı.t. 

Müzak~reler için bir heyet 
Macoristono gidiyor 

Yazı.sı 3 Uncu !'tnyfııımtzda l 9 4 2 Yı' 3 - Sayı 7 60 •DOGRUYA DOGRU • EGRIYE EbRI~ Ryan S Kuruş 
~~ı__'..'.....:_..:_~::::'..:..:..~~~~~~-==-=:.:.::~:.._:.=.::..:.:.::....:.._:.::..:.:.:..:......:.:;:.:..::..~~~~~'.:.!.;.::.::.......:......:...::.:..:.!.~!~~~~~~~~~~~~~~ 

•• 
~· 

• 

\ 

BaşmuharrırLmıze boınba.rdıma n1ar hakkında izahat "·erirken 

Amerikadan Telsizle ı:ı :ı 

ıMal stoka menedildi 
1 

f icaret erbabı, faaliyet sahaları haricindeki 
maddeleri stok edemiyecekler 

Tüccar olmayan/ar da her 
gapamıgacaklar. 

bulunanlar bir ag içinde 
Ankara . 16 (Vatan) - Vekiller,

Heyeti.nın bugün neşredilen karar· 
namesıne göre her türlü sanat ve 
ticaret erbabının faaliyet sahaları 

harıcir.de bulunan madd-eleri ve 
tüccar olmıyanların herhangı bir 
malı ticaret maksadile stok etme
leri yasak edilmiştir. Bugüne ka
dar bu kabil maddeleri stok yap

hangi 
Elinde 
tasfiye 

bir malı stok 
mal 
edeceklerdir. 

SiCİLYA • 
AKDENiZ. 

HALTA Der ne 
Barke -

mış olanlar bir ay lçlnde ellerınde
ki maddeler i tasfiye edecekler ve 

• • • • 
LAMPEOUSA 

blr aylık müddetin hitamındi bu 
maddelere ait miktar. fıyat. nıs~e- ; --t 

• • 
BIN6~ll 

tini bildirir bir beyannameyi üç 

Deınokr. ası· beklenınez gün içınde, mahallin en büyük mili kiye Amlrne bildireceklerdır Bu 
beyannam-elerdeki yazılı maddeleri 
değerinı vererek ve el koyma u-
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ta ar ruza geçtı nümayişleri 1 

Yoz:on: Ahmet Emin YAL~/ AN 
r~tı 

t."ı · . ltf'r~ \•e Amerikadaki seyaha-
ı_ ·lıtı sonuna geldik. HPr ıkt mem· 
'•b 't n ve Kanadanın malzeme l!lih· 

t~tf1tr Ve taımı teşkı 1 A.tı hakkınd:J. 
" Ukıel'inı.ızi şımall Afrıkadakl btı
t~. ~ler. Çok canlı bir ft>kilde teyid el· 
dı.ııt 11Iriltert> dayanmak imkiinını bul
f~ taı, ve Amerika işe karışıp vazı
~tt !!larıJdıktan sonrR harbın akıbeti 
rı 1 tn belirnı.ışti. Amerikan yardunı· 
~~ g'Oikmesı karıkatürcuıer içın bir 
oı ... det çok kolay h?r alay mevzuu ·•u 
~· liarp sanayiınl yeniden kurn1a.k. 
lıt elleri olgunl~tırmak ve tezgah· 

tı 
ttırı 0 nlara uydurmak ne demek oldu-
d1.lt~ kavramıyanlar belki terrddUd 
tı:ı, 1 kata.rı geçirdiler, fakat harp sa-
'trı~I bir def~ kurulduktan \'C l!;'_lr· Ti.irk gaı.etecllPrf cenubt lngilteretıe bir istasyonu gezerlerken 

Halk, " Sulh 
istiyoruz,, dryc 

bağırdı 

Bir ge11eral azledildi, 
400 _ı,ı t••-11 olandn 
Londra, 16 (Radyo· 12 4~) - ltaJ. 

yada bazı nümaytşler olmuş ve halk 
sulh ıstıyoruz dıye bağırmıştır. Mus
sollni'nın Fa4ıst partısi liderlerinden 
Htppohto'yu azlettiğ'i bıldirUıyor. 

Oort yüz kişi tevkil edilmiştır. 

• 
L18YA 

Libya ve FrauıJ. Şimal &Jrlk&lmdalll ha.rekUı gosıerı.r harita 

Fransız Şimal Afrikasında 

Bizertte, Müttefiklerle Mihver 
kuvvetıeri temasa ge1diler 

Peten 'in azlettiği Darlan, Afrikada Müttefiklerin 
tasvibi ile bir hükum~t kurdu 

Londra. 16 CA.A .) - Müttefik,----

kontrolü altında bulunan Fas red- r-------------------------, 
d e koyulduktan !;Onra külle halın· - ---·-----------------------
•kı ı., 1 B 1
.". llhsaller o şekli ald• kl bunun· ŞEKERi N PERAKENDE FIYATI atırılan t'a,• tun tnUddet boy ölçilşn1eği hıçbır Müt-

;:r~~ınm~'.~:r;~d;eb1~~:1:~ıı~uı:::: DOGOLO N BEYAN NAMESi 
sa gırdiklerıni blldırmlştir. 

Vışi. 16 CA.A.) - Ofi b>!dirıyor 

Mareşal Pcten Amiral Darlanı bü· 
tün resmi \'azıfelerden ve kuman . 
danlıktan azletmıştır Fransa meselesi 

tamamile karışıyor 
.,,:~~ Umid edemezdi. Nitekim de·.:======================== tefı"k gemı"lerı" 
t a.eı beklenmez bir sUratıe mtld&· 

~n taarruza geçti. K 5 3 o t Amaral Darlan bir hükümet kurdu 

I llu'ada yakın ma>i büyük ümıdler· e s m e ' o z • k 
lt arfılanıyor. Amerikada tetkikf' 

ı- Yık Çok mevzular va.r, fakat Af· k 507 k 
:~:.~:t~~::::d:; ~:~ı~e~~: hş:~~:: 1 şe er uruşa 
'):ıyıe akmağa ba_,ladıktan sonra J 

tl'ıaYanueun bu tarafında kalmak ve 1 
lbııadaki ma.sadan uzak bu:unmak 

Halka tevziat yapacak 
::.geldi Hüseyin Cahid Yalçın'taı bayileri valiler seçecek 
d her yola çıkıyoruz. Diğer arka· ! . . . 
~lar bu !tadar rne!lafcler aştıktan 

1 

HükOrnet '5ekerın fabrika fiya. tları· ı lesini mtizakere etrnıştır. 
'onra t . ~a yaptığı zamdan .sonra perakende· KAr haddınl tesbıt 11;in Ticaret 

etkık ve temasları tamamla- . kA h d · . 
tıı.ay ellerın r a lerını tayin ışını de, oda-sından raporlar ıstenmış, lktısat 
)atı 1 

tercih ettiler. Biz ikımiz ~ug~n beledıye:~re bırakmıştı.. ı mUdUrlı..iğUnün teklıfı de ayrıca naza. 
<lQ n kanatlarımızı açarak ACrıka}a 1 Beledıie Oaımt EncUmenı dün öğ- rı ıtıbara alınmıştır. 

&'ru uçu~a geçeceğiz. } leden ~onra toptan arak şeker mde- ' (De\ anu ~a. 3, SU. 7 de) •-•-• 

A. E. YAL)IA.:-' - -------------------------

t 

Türk gaıeteclleıl Londl'ada MO\'hul a.ker abidesine ~elenk koyarlarkeıo 

Bir zırhlı . üç 
misi hasara 

uçak ge
uğratıldı. 

Bertin. 16 <AA.) - Alman or· 
duları başkomutanhjının tebliği: 

Bir Alman denizaltısı Atlantik 
Okyanusunda Fas sahlllerl açığın· 

da naklıyatla kullantlan 6000 ton
luk bir yolcu vapurunu torpllle
mlştir. 15 sonteşrin gecesi Alman 
karakol gemileri ile düşman hücum 
botları arasında bir muharebe ol
muştur. Kısa bır çarpışmadan son
ra düşman çekilmiştir. 

(Devamı Sa. 3, SU. Z de) »-c 

Londra. 16 ı A A.) - Afrlkad• 
müttefik kuvvetlerı başkumandan) 
General E•senhover' in tasvıbl ıJe 

Amıral Darlan tarafından bır Fran 
sız koalısyonu hük(ımetı kurulmuş 

ve bu hUkümet mıhvere karşı tam 
bir askeri yardımda bulunmağı 

ta.ahhüt etmiştir_ General Gıraud 

lse Afrikadaki Fransız kıtalarır.ın 

başkumandanlıA:ına tayın edilmıştir 

Brıtanova ajansının başmuharrL 

rınır. temin ettiğıne göre. Amiral 
Darlanın bu sıfatla tanınması bü
tün mtittcfiklcrln arzusu veçhile 
müttefıklerle Fransızlar arasında 

her türlü anlaşmamazlığ1 izale ede .. 
CDe\'amı: Sa. S; su. 5 tel /X/ 

Vişi ile Afrikada yapılan müza
ker~lerden doğacak mes'uliycii 
kabul etmiyeceğini Dögol bildird: 

Londra (Radvo) - Londrada bu· Gene!'a'. De Gol1 ve Fransız muha· 
lunan C~neraJ · De Goll ile Fransız 1 rıplerı millt konseyi Vı~I adamlarilt 
muharipleri m .. un konseyi ree.rnen bır 

1 

ş:ımaU Afrikada yapılan müzakere 
beyanname neşıretmıştır . Beyanname- Jerde doğacak mesuJıyeUerl ka'buı et 
de ezcümle şoyle denılmekt.edır: mıyeceğini beyan eder. 

Mihver kuvvetleri, Elalgheila 
istikametinde kaçıyorlar 

Korsika 
Sardenya 
Sicilyada 

' 

edildi. Martuba hava meydanları işgal 
Rommel, az kalsın esir ediliyormuş, Kaçmış 

-ı Nevyork. 16 (AA) _ Dün •• •• . f e tl Kahlreden United PF<?•e gönderi· Om Ur lya arı len b ir telgraf. Alman Afrika or. 

Almanlar, istihkôm-
lor ir.şo ediyorlar 

1 !~~~;~~. ~~~~~~~o:;:~:~idde;ğ!~ç; 

t b •ı d •td • 1 Ela!gheıla i•tıkametirde kaçmakta es l e l l o1_duğunu bil~.iriyor Almanları .~a
kıp eden Jngıhz kuvvetler;nın. gun_ 

•nı cepbeılndı:ıı 

nçakları Almanlar 
çeklJorlar 

Vasati kompozisy~n faş kömürü
nün tonuna 21 lira fiyat kondu 

Ankara, 16 (Vatan) - Vekiller !arın ı~ıtılması ıçın kull'!-nıla.n kok ve 
heyetinin kömür fiyatlarını tesbit taş kOmtirlerinin fiyatı değlştiri1me

eden bir kararı bugün neşredilmiştir. miştlr. Bu kömürler 30/4/943 tarihi
Bu kararda vasati kompozisyon ta~ ne kadar bugUnkU flyatıar üzerinden 
kömürünün hrr tonuna 21 lira, ancak satılacak, bu kOrnUrler b~a hiçbir 
ııcak su dahil reoml ve hw;us! bına- [ (Devamı Sa. S, SiL 7 do // 

• 

de 96 kılometre asmak surt tile. 
Derneyi geçdlkleri sanılıyor ve bu Londra, 16 (,A.A ) Britanova.'run 
kuvvetlerin her saat Bingazı do· hava muhabiri yazıyor: 
ğusunda .görür:meleri bekleniyor. Hıtıer, mUttefıklet·ın Akdenız'dr 

United Press muhab:rL Romme· hava hı\kimiyeliTıi elde etmelerine 
lin herhangi bir yerde durup mü- mA.ni olmak için Alman hava kuvvet 
da(aaya teşebbüsü takdirinde. bu. !erinin elde bulunan bütün u«:aklarını 
nun ancak. coğrafya durumu ba. Sicilya ~·e Sardenya'ya göndermekte. 
kımından Trablus doğusunda tabii dir Bu maksatla Rusya cephesinden 
müdafaa. mevzileri bulunan Elak. bır çok uçağı geri c;ekmi~tır. Bu ha· 
hcila'da yapılabile:ccğ.ni bildirmek. rckel, Almanlar için çok tehlıkclldir. 

(Devanu Sa. S, SU.. t , de) -1 (De\·anu Sa. 31 SU. 2 de) •c•• 
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VATAN 17.11.MJ 

' Şehir 1 nn E D E B 1 y A T ~n 
Haberleri -=~~u ~~=======~~=-~ 

Yazan: Ceviren: 
DAPRNE DU MAURİEB. İHSAN BORAN 

3-
Fakat bu böyledir diye bizim gı- ı Yine kendi mühım düşünceleri.ne 
bllerin yaşamaktan va.zgeçmesl 1. dalmıştı 

cap etmez. Sizin de. benim ~ iç!. I Biz böyle konuşurken ortaıııa 
mlzde ateş kıvılcımı gibi yanıp karanlık sınmıştı. Gökte ne parlak 
parlayan ve insanı aldatmayan bir ı bır çı::gt, ne de bir koyu leke vardı . ı 
şey var. İstesek te, istemesek te o St. Paulc kulesının sıyah hayali 

.~dliyeye 

verilen 
muhtekir!er 

içimizde yanıp duruyor. Ona kar. ustiınde bir yıldız duruyordu Ar· 
şı gelemeylz, hedefe varmak lç!n j tık karar.hk ve şehrin türlu gü. 
bize verilmiş olan bu biricik tm.

1 

rültüsü hoşuma gıdıyordu. Sıcak 
kAnı kendi elimizle mahvedel'lle· havayı, alçalan sısıcrı. benı tekrar 
ylz. Yoksa dünyaya ıebneuUk. saran kAmatın ıtıklarını. rehavet 

Jake, birdenbire durdu, ve yan- veren yaz gecesini, gelip geçen ın-

Soğuk'or boş'oyı-c~ 

odui.cu l Jrlo kömürcü
ler İ~ti~ ôr ... boş!: dılcr 

Jan yüzüme baktı. sanları ve St. Paule kulesinin üs. Ş:şlı Şaırnlgltr ha.nım sokafrnda 
Sözlerinin üzerımde yaptığı te. tünde parlayan küçük yıldızııt ifa. oduncu YIW'll ve Nikola Mehlıı odun 

sirl değil, hayatı yeniden nasıl kar- de ettltı hakikati seviyordum. Fa- !latışında ihtlktir suçundan Milli ko
şıladığım1 anlamak istiyordu. Ba- kat Jake'ın ıözlerini ve bana göa· runma mahkemeıııne verllml.!/lerdir. 
na sordu: lcrdiği alaka ve yakınlığı. bunla· iddiaya göre, suçlulardan beher çeki-

- Bunu yaparken neler düşün- rın hepsinden fazla ıüzel buluyor. sı 12 !ıradan 12 çeki odun alan avu-
dünüz? dum. kat Hayrı Tatarağ'ası, bu odunun her 

Jake. köprüden suya atılacağım Artık ırmak ve köprüniin altın- yılki Cibı odunluğu doldurmadığını 
anda neler düşündüğüme merak et- dan akan 'ular, benden uzaklarda görerek, ~Uphelenmi.ftlr. Hayrı bunun 
mlştl. Cevap verdim: k:fl. Suyun o çabuk akışı artık beni Uzerlne işi ınceıemlş ve suçluların, 

- Aklımdan bir silrll şeyler düsOndürOyordu, onun cazip gU. baııkWUn altındaki topun ve lbrenın 
geçti: Yaz başında yeşıl çayırların zelliğı de gözümden sllinmlc:ti Köp yerin i mahsus surette değiştirmek 
kokusu. denizin yUzUnde kanaUarı- rilnün üzerinde artık emti~ duru. sureUJe ayarını bozdukları ve bu yer
nı çırpan bir balıkçıl kuşu. tarla· yordum. sular beni bajrına çeke· !erin paalı olmasını bakılıraa bunu 
sında sapanı ve beyglrile birlikte mezdl. Artık bJr daha akan sudan çok önceden yaptıkları ve 12 çeki 
dinlenen bir çiftçi ... Fakat bunlar korkmıyacatım. Bu fikrimi gös- odun aa.tı.şında bır buçuk çeki noksan 
ıözümün önünden geçerken aklıma termek istiyordum. Şimdi beni ö· tarttıkları anlaşılmıştır. Bu suretle 
başka şeyler de geldi: Kilçilk te- lüm değil, hayat sonuna getiriyor- sekizde bir nlabeUnde noksan tartan 
birleri, fakir insanları düştındüm. du. Bacaklarımı korkuluktan aşa- , ba.ektllU avukat Ha.yrl taahih etmış 
Körkütük sarhos olduğumu. omu- tı sallaneırdım. Artık suların içine l lse de keyfiyetı hukuku lmme namına 
zuma yaslanırken keder dağıtan ve ıömOlmlyecektım. adliyeye bıklırmı9tır. 
tatlı tatlı ınıen kadınlarla beraber Bu halimi gören Jake güldü ve DUnkU col.9ede dinlenen ~ahitler 
uyudulwnu hatırladım Daha son. beni bir çocuk ırtbl kolumdan tut- hAdiaeyl bu şekilde anlatmışlardır. 
ra, yemek. yolculuk. yot bo- tu: Suçlular bir takım hamalları mü-

yurda konak ve bir rüya.. - Yeniden mi ba~lıyoruz? , dataa şahidi gö>terdıklerınden ça.ğrrl-
Hayalimln sakladığı bu ~eylere Bu sizle, beni kUçilk ve ellen. mak Uzere duruşma talik olunmuş-

ikimiz de güldük. O tatlı bir sesle: cell bir soytarı sandığını düşün· ı tur. 
- Bunlar sizin ruhunuzdur. fyi mektt91 kendimi alamadım. Halbu- Kömür llıttkin 

muhafaza etmelisiniz. Hep böyle ki ben onun nazarında nl bi in · ye r • Havaların soğuması ve yaflşlı geç-
hlsse~niz ne iyi olur. san, Oflun kadar metin bir adam meııl il.zenne. kömUrcWerln narhtan 
D....oı . Ben ileri e~ilerek cev•,. olma~ ııtlyordum B n nl .....__ra 

verdim: 
'-"" 

6 ~ ... • u u a ...,. - fazlaya sattıkları veya cltömür yok> 
ber onun nazarında bu" kadarcık dedikleri haber verilmektedir. 

- Beni rahat bırakabllirdinlJ:. 
Artık yaşamak ihtiyacı duymu-
yorum. 

Jake susuyordu. Bu sırada, yaıh 
bir adamın eline düşmüş. ınsanın 

üzerinde iyi bir intiba uyandırmı
yan. bir köşede çocuk gibi bUzültlp 
oturan ahmak bir kızın hayali gö
zümün önüne geldi. •Linet olaun• 
diye mırıldar.dım. Jake'in yanında 
kendimden utanıyordum. Gözle
rim yaşla doldu. Ne diye inti
hara kalkmıştım? Ne çılgınmtFm. 
dıye mırıldanıyordum. Jake elini 
omuzuma koydu. Yüzüme bakmı. 
yordu. Yalnız, bu harekete yanım. 
da bulunduğunu ve göz yaşlarının 
bana zarar vermlyeceflni anlat
nak istedi Kısaca: 

- Beraber yaşayacağız, dedi. 
Bu ık! kelime, bir daha benden 

ayrılmıyacnğını ve hAdiııeyl unut· 
turmak istediğini anladım. Jak'ln 
yüzüne baktım: Esmer renkte olan 
gözlerı parlaktı. Sol yanağının ü· 
zerinde bir yara nişanesi vardı. 
Sa<;ları siyahtı. Ba1Jında ıapka yok 
tu. Elbiseş eski ve bakımsızdı 

B!Syle şeylere dder vermedlll an. 
!aşılıyordu. Kimdi. nereden gel
mişti? Bence bunların ehemmiyetl 
yoktu( Yalnız Jake'in halinde, onu 
değerleştıren ve bent kendisine 
~olru çeken ıruani bir ıey vardı. 
Belki benden 6 • 7 yaş kadar bil. 
yüktü. Ona bunları sormayı IU· 
ıumsuz ıördüm . 

Birbirimize olduğumuz kadar 
göründük ve arkada, olduk İşte 
hepsi bu kadar .. 

Jake ılgarasını atarken bana sor-
du: 

- Benim ismim Jake. seninki? 
- Bana kısaca Dlck deyin kAfl! 
Diye cevap verdim Bende hala 

aile gururu vardı . Ona fazla açıl· 

mak istemiyordum. Fakat bu yüz. 
den. anamı. babamı. evimizi ve o
rada ıeçlrdlllm hayatı hatırladım. 
Hürriyetten mahrum yaşamağa kat 
lanamamıştım. Jake bu arada bir. 
denb!re yaşımt ııordu. 

21 yaşındayım. 

Dedim O devam etti: 
- Bu yaşta lnı;an hiç canına 

kıyar mı? Bu 21 yaıından vazgeç. 
memellslıniz? 

- Hayır. 

Hayır demiıtlm ama fikrln· 
den ıeçenlerl de anlamamıştım. 

Jake otode başJ.dı· 

bir şey olmak ta, arkadaşlığını ka- Sa!Ahiyetıl bir zat. Alemdar sem
zanmak da hoşuma gitti. Sordum: tinde Hüseyin Çetlnkaya'nm kömü

- Ne yapacatız? rUm yok demeelnden dolayı btrincı 
Karanlıkla yüz&ıü iyloe ıöre· Mllıt korunma mahkemesı tarafından 

mlyordum. gözlerindeki mAnayı 70 lira a~ır para cezasına ve 20 gün l 
okuyamıyordum. Jake. sorıum milddette dükk~nının kapatılmasına 
üzerine yine kendi düşüncelerinin ışaret ederek, bu suretle Htlseyin'in j 
teline kapıldı: . bir kış mUddetınce satacağı bütün 1 

- Gene olmak bır ı,tır. önce k!SmUrler müsadere olunmuştur Bu 
bunu anlamak lb.ım. O elden ıittlk 1 kömürler onun bUtUn bir servetidir. , 
de tnnn biraz daha bilgili btrıaz da- Bu mtısadere ceauı diğer kömürcü
ha tecrübeli olur. İkincisi. sen yal- tere kttl bir ihtar teşkıl eder, demış
nız delilsin, bedbaht da detflsfn. tır. 
Aradığın derin silkCınet ve emnı-
yel etrafta değil. scnt.n içindedir. 
BQtUn insanlar gibi, sen de bir ti•· 
yat yolu çizeceksin. dosdotru bir 
hayat yolu, Seveceksin, yaşayacak 
sın, netlce alacaksın . Bundan gayrl· 
sine kulak asma. Ne budalalık. ne 

de bezginlik: eşyanın deJitmeyen 

güzelliğine inanmak yüzünden bu 

.ıııet ihtikArı 

Yetmiş beş bin aded Bu'.!se markalı 
jilet bıçaklarını belıerlnl es~ kuruştan 
satmak sureUle. bin Ura miktarında 
haksız rnenfaat temin etmekten suç
lu ve mevkuf Galatada cBa.'kalib 
mağazası sahibi A.ndon Kuabotlu 
hakkındakt duruşmaya dUn 2 net 
Mll!l korunma mahkemesinde devam 

ak~am düşündüliln ieylerı unuta· oıunmu9tur. Bu celsede. evvelce suc;ıu 

caksın. Böylelikle, bir d<!ğlşikllfe tara.tından müdafaası içın mahkeme

uğradığının farkında olmazsın, ne ye verilen fatura defteri üzerinde ya

kaybettltinl de bilmezsin. Buna pılan tetkikat raporu okunmuştur. 

dikkat etmezsen çok fyı olur. Ehlihibre Prot. Iematl Hakkı Altın 

Jake taUı tatlı filldU, elini omu. Bezer ve hesap mütehassısı Rüştü 

zuma koydu. Benl. benden daha oiZdarotlu raporlarında, defterde 

iyi anladığını düşünüyordum, Fa. b&Zı şüpheyı davet eden haller bu· 

kat IÖZlerlnl bir karaltı kapladı. ıundugunu yaamışlardı. Mevkufun 
Belki de benden saklı bir kederi müdafii olan 3 avukat itıru etml•
vardı. Devam etti: ıertıır. Mahkeme, IımaJI Hakkı, RU!-

• tU dahi dahil oldutu halde be9 kl9ll!k 
- Dlck, ıtmden sonra dotru, ça. 

lııkan ve kuvvetli bir tnaan olacak· bir heyet.ı;e yeniden tetkikat yaprlma-
eına karar v~rek duru,mayı talik 

sın. Bir kulağın olsa da, bu gök etmi,tır. 
altında, kaybolmuş şeylerin uzak 

~ker 1&khyanlar aksi sadaııını duyacaksın. Bu ak!ll 
sada. sıuıa bir kuş şarkısı gibi ge
lecek Bu aksi sadaya bir isim bu· 
lamıyacaksın. Onun yucalardan gel 
dlğinl h issedeceksin. Fakat ona e
rişemlyeceks!n Bll!r mis!n. wb!r 
daha genç olmak ıstemem. bır da. 
ha aenç olmak ıstemern• d1ye bır 

399 - 400 • 403 numaralı Koordi
nasyon heyeti kararları dairesinde 
beyana ve zamma tAbl tutulan şeker
lerini saklıyanlar Milli korunma mah
kemelerine vertıınektedlrler. 

şarkı vardır? 
(Arkuıı ftr) 

Bunlar hem bulunan .şeker miktarı 
kadar tıyat farkını ödeyecekler, hem 
2~ ter Ura ağır para cezuı verecek
lerdir. 

- Hakkı var. S!z de onun yerınde oL 
!!aydınız boyle yapardınız Bir kere Pen
der bankasından aldıtı para i~ln onu po. 
lls takip ediyor. Sonra bu ciınayet ~ine 
de böyle ııtemiyerek karıııncı tabiidir 
ki korkmuitur, Yilzde yüz ondan şüphe
lenip onu yakalıyacaklarmı biliyordu. 
Kurtulmak için tek çaresi kaçmaktı. 

- Peki ama nereye kaçmış olabilir 
- Henüz bunu düşünmedim. Bence 

Yeni şiire dair 
Yeni nesil, eserleri üzerinde 

durulacak şairler yetiştirmiştir 

V eni şiirimizin. (Avrupai e
debiyat) hayranlıgının ıp

tıdai bır taklltçıliğe düştüğünı.i. ıd. 

dia eden telakkiler var.Hakiki ~il. 
rımız. bılakis böyle bir taklıt 

hataııına dilşmemış. Orfjlnal ve 
değerli bir hale yükselmiştir 

Yenı şiirin bu tekamüle hangi 
yollardan gelerek kavuştuğunu 

oğrenmek için yakın zamanların 
şiirini bır (özden ıeçlrmek icap 
eder. 

Hececiler, türkçe yeni kelime
ler kullanmak suretlle devirle. 
rinde edebi bir hareket yaratmıs· 
!ardı; arkalarında uzun bir mu· 
kallitler slls!Jcsı getirmişlerdir: 
bununla beraber hececllerın ha
klkt şiire yanaştıklarını kabul e
demeyiz. Onların yavan kalan e
debi tecrübelerinin yanında, es
ki kelimeleri kullanmak hatasına 
rağmen Ahmet Hasım sllr bUyil. 
sünil yakalamış bulunuyordu . 

Yahya Kemal ise. Avrupai Po· 
em ile Divan edebiyatını barıştır· 
mak hulyasllc değil; takat ken. 
disine mahsus bir şiir dünyası 

bulunmaslle şahsiyet olmuştur 
Bunlardan sonra kPfırımların 

ve 835 ı;atırın şairleri görünüyor. 
Biri Allaha, diğer! insana ba
kan fşte lkı zıd yaratılış! 

Y ezan : c:a· Al SILA1' 
~ .... senesinde neşrolunan <Mu 

htt) mecmuasında C•hıt Sıdkı ve 
Bedrı Rahmi imzalarına rastlanı· 
yor. Birincisi lirik tahassüsler!ni. 
vezin v~ kafıye ölçüleri ıçinde. ı. 
kincisi. NAzım HlkmeUe başlayan 
serbest vezinde ifadeye çalışan 
bu ık! hakiki şairin arasına. b!IA. 
har~ Fbıl Hüsnü adı karışıyor. 

Bu ısml ilk defa 932 senesın · 

de çıkmakta olan (Birlik> Gazc· 
tesindekl uzunca bir destanlle ta· 
nıyoruz. Sonraları bu imza 936 se. 
nesinde ciddi bir sınıf havası ya
ratmış olan CKültilr haftası) mec 
muasında yepyeni bir şiir havası 
müjdeleyerek tylce yerleşmete 

b8.flıyor. 

937 sencsir.de Artkarada çık. 

makta olan <Varlık) mecmuası 

zengin bir şiir tecrübcci!iğine gl. 
rlsiyor Bu mecmuanın her sayı· 

smda değişen ımzalar arasında 

Orhan Veli. zıya Gonca. Oktay 

Rıfat. Cevdet Kudret., gıbl isim· 

ler şiir sevenlerin nazarı dlkka· 
tini ç.!klyor 

940 senesinde fstanbulda gene: 

istidatlar tarafından neşrolunan 

(Ses) mecmuası büyı.i.k bır sanat 

hareketi yaratmata çalışıyor 

İtina ile çıkarılmakta olan (Yü. 

cel) mecmuası arkadaış kayırı-

cılığının Uiübalilifine dü~erck şiir 
sanatımize hizmet edem~mekle· 

beraber. Yusuf Mardin gibi has. 
~as blr sanatkarı edebiyatımıza 

kazandırmış oluyor. 
Yen! nes.ı. eserleri ilstünd-e im· 

renllerek durulacak şairler yetiş
tırmlştir Bunlardan örnek olarak 

aldığımız şu iki mlıat bu iddia. 
mızda btzi haklı çıkarır: 

ÖLÖM KORKUSU 
Klm aldatmış bu kadar in.anı. 
Kımsecıkler aldırmıyor ölüme! 
Ölüm, ey ıöklerden büyük 
Sıfdıramıyorum seni ıönlüme. 

* Nasıl, yasamaaı bırakmak mı. 

naaıl 

Bir elbise mı bu. bir memleket 
mi ki, 

Ben nasıl yok olurum. anlamı. 

yorum 
Dı.i.nya yok olab'.llr, belki. 

* Açın kapıları. bırakın tılerl 

Toplanın şehırlerc. köyle~ .. 
Ucu eemayıı değen ağaçları din

leyin 
Dlişünün başınızı koyup yere 

* Ve bir şarkı cöyleyln ki semaya 
karşı, 

Yıldızlar lşlts!n, talih işitsin, 

İskeletler ~ibl dizilsin uzaklarda 
Kaybvlan &ı.inleri herkesin 

* Analar öldürsün çocuğunu 
Hayatını meçhulJ.ere devredecek 

diye., 
Babalar sıvasın duvarları 

Z!yc. ve hayat girmesin içeriye! 

* Hayır. kimse aldırmıyor sözüme 
Ve bakıyor bana gülerek. 
Yoltsa bir ben mi yaşıyorum 
Yok5a bir ben miyim ölecek! 

Fizrt Hüsnü Dallıca 
(DC\·amı Sa. 4, Sü. 1 de) -

- M.,., arul ...... -:.:= 
.......... y.,__ .,,., 

bafda7eldla- ~ 
- Ne..,...,..,_ Ilı' .,.,. 

1'a dola ~ Ya ;;;iMIJ' 
lllalaYolana f M ""111 

- Hiç merak etme, ....,. , 
Mcorta ettirdim. 

- Ku11JD Sal·-..., •: _. "'-, ,,,,,,, 
lemem, dolaya .....ı 7 ...... 

- Monlolla7 ~ rtkel '*-' ~ 
tırdon, fakat 9lmdl ,. .... ,,,,.ı 
lrUI ol11r cllye korlnl)'anm. 

- Sigortaya ke7. f 
- sııortaya mı f NMll ,,-t :-
- 81ger1a flrketme ller ,Jll _ _,, 

para verlnbı, evla rw._, ,,...-
evin bedeUnJ -- Ner. 

- Sahi mi! 
- Evet, yalam evi ._ ~ 

eaJmn. r/J 
-;pt07le IÖJ'le... Bea ..U ... ı 

bir dalavere oldatana ..,....,.,, 

KÖ&~ 

Belediye Meclisi 
ton!andı 

835 satırın şairi edebiyatımız. 
da görülmemiş bir açıklık ve per. 
vasızlıkla (şiirle h<>r şeyin ifade e. 
dlleblleceiini ilk defa gösteriyor. 
Bu, her şeyden kolaylıkla bahse. 
den şiir ıenç heveskArların neş·· 

riyat cüretını tahrik etr.iıtır 

Bundan !!Onra ka!abılarda bile 
şıır kıtapları bastıran heveskarlar 
tilrüyor. Bunlar. yaz yaamuru gL 
bı elenip cillndlkten ıonra ara. 

~~'ı:::~ı:rY~;ı~;:;· yavas yavaı,- _.... ~ıeıt-- Sular idaresinin yari 
. çan~a .. bunı~, h~•hanıt ,bı. le· r~«~'lf4. -~l: ·· dalı 2.595.000 ııra 

sırın surukled ğl heveskAr ar de. ~"''"''~"''""1~'\'"'"'~""'"-..''''''":::" ı.,''"""'"""""""''"'""""W Şehir Mecli~I. don ölleden to'r' ğildlr. Bunlar, dünyaya ba~ka ıtııt-
türlü bakabilen bir kudretle doğ. A k A [ J ? Faruki Derelinin baştanhlı • " 
muşlardır. Bu görilf ayrılıkları. m eri Q ne Q em e da tcplanarak ruznamedekl lS dl 111, 
bu duyuı ustünlüklen muUaka 1 de üzerinde milzakerelerde bU.,. 
belli olacaktır; nitekim. tabiat A 109Yeted PreM llarp mabablr- · Malltellf partilerin ltarpwn en-ellet ı narak bir kısmını kabul etınlf 11, 

hUkmünU yürütliyor ve istidatlar lerlndea lklıl Mıttr'a relmlt. zıddiyeti bahlt mevzuu olmadan • ı bir kısmını da alt oldutu encOıot 
edebi mevkilerini alıyorlar: Orada çıkan bir mecmua b• mulla· ıun bUttbı Amerika mllletJ B. &ooııe- !ere havale etmiştir. , ~I· 

Benercl şairinin mısraları par· birlerle sör11tm~ bir takım ,eyler velt'ln arkumdı ımı,. ı Belediye M~cllsl içtima de bit 
çalayan gilrültüıüniln aksine, ııorma" uzan uaun "evaplar &im••· Pearl Harbour baıkınından aoara, : ııln işlerin fazlalıfı dolayıs!le er· 
sanki buna karıı bir aksülan~I Ben ba slrllıtmenln eaa1h noktal&rınc adı Llndbersh de oı-. hiç kllllH cin- hafta daha uzatılmasına karar "" 

mahiyetin! arıeden yeni bir ıiır kı~a alarak Amerlka'dan taze taze ftrad ı> politlkaııından bahsetmeyi ak- m~~;~r idaresi bütçeleri de dOOJcİI 
havası meydana çıkıyor. gelmltflere rlre oraeının ne llemde hna retlrmlyormutt. ·~· 

1 Ah t K d . 1 toplantıda konuşulmuştur. so ... ~. 
Ahmet Hamd · me u sı, olduğunu belirtecetlm. Li.ndbergh bupn hlildmıet emrinde ıd• .. 

1 1 t t ye göre Sular idaresinin var Ahmet Muhip mza arını aşıyan, Birle1'1k Amerlka'da harıı en faza , .e Ford fabrikasında tekıdsJyen ola-
ı ·ı 1 • kJ 2.595.000 liradır. hassas. mariz ve ınce şı r er ıu· Atlanttk \·e Paalfik kıyılarında '41"' rak çalıtıyormuş. 

rünm~ğe başlıyor. hlrlerde hlıt!ıedUmekte lml!J. Amf'rlka fabrikaları ıünde ıt 1&&t 
Bir mısra içindeki kelimeleri a.dyo l111t.AyonJarı müzik yayınH \'e haftaıtıı '1 Kttn Ç&lılJlyOrmUlf. llMI 

birbirine mahir blr surette ören yaparlarken birdenbire yayımı kett· ııoau için tahmin edilen lstlbsal rak-
ve bu suretle diri. kuvvetli mıs- mlşler ve Pearl Harbour baskınını kaml&rı yalın& tahakkuk et11l'7ecek, 

Halkı sık · !1 tr a düşUreJ 
fırrne1lar rerhal 
cezalı dır Lcak ralar veren Ahmet Kudsi. bu sa- habf>r vermı,ıer. Amerikalılar harbin a1'ılacakmı,. 

natkarane şl!rl müjdelerken ya- ba,ıadıtınr böyle ötrenmlıtler. İstanbul belediyesi bazı tırıııl•· 
vaş yavaş bu güzel titizliği ter- Japonlar taarruz etmf'mkf de olııay. Kauçuk tahdldah dolayıslyle oto- rın yaptıkları bir çok yolıuıl"1'' 
kediyor. mı,, bu muhabirlere röre, Amerika mobll oıeferlerl son derece aı.almı!J, ' f t rıt•I' 

Ahmet Muhip, F. ra.nsada Bod-1 ergeç Mlhver'e ka"ı barbe ıtrecek· l ipek çorap rJyen ka&nlar enderleıt- !arı tesbit etmıştir. Bilhassa 
1 1 

P' 

1 

ml!J. Trenler, tayyareler devamlı ııu- karneıer üzeriı:de suiistimal ~il 
!erin açtıfı (Slh!rlı şlır) havasını mı,. rette a&ker ve harp malzemeııl •••ı- 1 matadırlar. Halkı lüzumsuz sı,. 

1 lisanımıza gctlriycr. ıtaJyan , .eJa Alman Mlından olan ._, -.1t>1rl• 

1 
aJ 1 ~·ormu~.. tıya düşürecek her tilrlU teu 

Allahcı ve insancı şairlerin te- Amerikalılar, Amerlk ı arın laarbe " alınmaktactır. 
slrinde kopup, kendi şiir heye. Jirmeal kar,11ında, umumJyetle dü- Hayat, huııaa.lyle sıda ınddelerl 

canları kinde ıüzel bir hava ya- ı rüııt davranm1,ıar. 1 bakımından iyice pah&lılannu,. 
ratan bu Ahmet Muhip, Ahmet Şimdi Birle,lk Amerlkaya rtdebl· I Amulkah için bir numaralr düş
Kudsi, ve Ahmet Hamdilerden l lecek bir ~-abancının ıöztıne ~arpac.-ak ı man Almanya, iki numaralı laponya 
sonra yeni tahaıısOslerln daha ta. ilk şey bütün Amerüuı.lrlann barp ım14. 
ze imzaları bellrmeğe başlıyor. için llfl>lrlltl lml9. l'allıtıert 

demek ki pencereden de kaçmadı. 
Senius ıordu: 
- Bitişik kamarada her tarafı iyice 

aradınız mı? 

Heuen sinirlenerek: 

- Tabi! aradık. dedi, Kamara zaten 
avuç içi kadar yer. Bir adam ancak do
labın içine saklanabilir. Halbuki dolap 
boş ve tozluydu. Ayak izi &öremedik. 
Demek ki oraya kimse ıırmtı delilcUr. 

Senlus ıca!p bir tarzda Sülümseyerek 
sordu: 

Kömüre :iler ihti .liri 
tr şladılar 

Manıaı kömürüne narh JcoDll1'' 
cajmı haber alan kömil~' 
bundan istifadeye kalkarak iki ,ot' 
evvel ellerindeki kömürü satııı=· 
mak ıeın dükklnlarrnı açmand • 
tadırlar. 

Havaların birdenbire soJuıııd• 
halkı bu vaziyet karşısında b~ 
bir sıkıntıya dütUrmUftQr. tateıı 
Bel~dlyeıl aykırı barelıeU. btJld
nanları tesbltle utrapn&ktadır. 

Oç zelzel3 ol1u 
- 21 yaşında hayata kıyılmaz, 

Bu yaı. insanın yasaması için bil· 
yilk bir kuvvettir. Bize verilmiş o· 
lan lmkAnların değerlerlni bilme!L 
ylz ve onları ömUr sürmek için 
<ullanmalıyız 21 yaşında insanın 
öğrenecell ve yapacağı bir çok şey 
ler vardır. Ü'mitslzlile ve yelse 
düşmemeli! 

muhakkak olan bir şey varsa o da üç ki. 
şın!n şüpheli oıuıudur. HattA bunlardan 
başka bu işte rol oynayan ikı kişi daha 
vardır Pret1se1le kızını da unutmamak 
lAı.ım. 

~-- 1'uaa: Wehler E. lliDb -28- - Aziz mealekdaıım. Sözlerinizde bir. 
birini tutmayan bir taraf var. 

• Evvelki akpm JU 1&atll1 ~ 
19 u 10 dakika, dllerl 10 yl 1 et;, 
kfka, Oçüncütü de 30 71 il d~ 
ıeçe üç Mlzele olmıqtur. 

Bunlardan lldncllt olduk~ r:; 
detlidlr. Her QçQnlln de met' Ul'
Uıtü lıtanbuJdan Hl km· uıM 

Bunları dinledikten sonra. Jake· 
in haya.tımla niçin alikadar oldu
ğunu anladım . Evet. o dil benim 
ılbl bir insandı. Fakat aramızda bü. 
yilk bir fark vardı· Ne kadar acı 
bir hayat ıôrse de, Jake, beclm gl· 
bi canına ker.dl elile kıymazdı. O 
nayat yolunda yalnız başına yürü
mesini de ve acıları yenmes1nl de 
biliyordu, Keı:dimi tutamıyarak: 

- Ah Jake, "n bambaşka blr 
nsanım ..• 

Dedim. Utancımdan kızarmıştım. ı 

6akat o bunun fariunda olm&dı. j 

Hcssen omuz silkerek: 
- Ne mUnasebet! dedi. Bu kadınların 

sadık uşakları olan Basll'I öldilrmedl.kle
ri besbelli .. Kendi mücevherlerini ne dl. 
ye çalıp kendi adamlarını öldürsünler. 
Bu çoıt saçma bir ihtimal olur. dedi. 

Senlus sigarasının killOnü aUk-erck: 
- sııorta edilmiş elmasların çalınma

sından epey istifade edilebilir. 
- Ya cinayete ne diyeceksiniz? Dok

tor bu kadar şıddetll hır darbenin ancak 
çok kuvvetli bir erkek tarafından vuru. 
lablleccjin! söylilyor. 

- Kontes Anlya çok spQrcu bir genç 
kıı.dır. insanların sinirlendikleri zaman 
.. ormalin çok üıtilnde bir kuvvete aahip 
olduklarını dıı unutmamak IAzım. 

- Peki ne diye uşalını öldünUn? 

- Sizce bu uşak niçin <SldUrülmUs
tUr? 

-:- Hırsızı gördüjü için,. • 
- Mükemmel .. Kontes Anlya da uıa-

Jı ayni sebepten dolayı öldürmüı ola
maz mı? 

- Bu ihtimal bence çok imkansızdır. 
İkisi de sustular. Biraz ıonra Senluı 

tekrar konuşmata başladı: 
- Beni çok alakadar eden baıka bir 

mesele var Walter Kerstenl Ben onun 
için bu vapurda bulunuyorum. 

Kaptan söze karışarak. dedi ki: 
- Bana bu mese~en l'ftreketimlzdcn 

evvel bahsetmiştiniz. 

- Evet,. Bu adamın biraz evvel biti
şik kamarada oldutunu söylediniz. Bu
radan nasıl kaçabl!di? Her tarafı iyice 
muayene ettil\lz mi? Duvarları. tavanla· 

• 

rı, yerlerı?. 
Siemsen gülerek: 
- AUanta'yı eıkl zaman ptoları ılbl 

ıtzll merdivenleri, duvarlarının içinde 
dehllzlerl olan bir yer mi s•ndınıı? Bu 
hususta sizi temin edeblllrlm ki böyle 
glzJi kapaklı y€rlerimlz yoktur. Kamara
lardan çıkmak için bir tek tarik vardır. 
O da kapıdır. 

Hesscn itiraz etti: 
- Ya pencere? 
- Bu da mümkündür. Fakat bu adam 

kapıdan çıkmadı. Eter çıkmış olsaydı 

koridorda duran tayfa mutlaka onu ıö
rürdü. Eğer pencereden çıkmıı olsa yal. 
nıı bu k&maraya gelebilir. Her tarafı iten 
diniz aradınız delil mi Heaen? Bulama
dınız. Hem de mademki Mösyö Senluı 

bl.ll'ad&n ayrılmamıştır. HerbaJde Keraten 

- Birbirini tutmayan bir 
Ne demek lstedlilnlzi pek 
dnn? 

taraf mı? 
anlayamL 

- Müsaade ederseniz size bir ıual ao. 
racalım . Kerıten'in kloroform vererek 
uyuttulu Mösyö Knlt nerede gizil idi? 

- Hay kör ~eytan hayı Doğrul Hak
kınız var. Bu işte bir acaipllk var. Do· 
lapta kimse yoktu. Yatatı herıün kama
rot yapıyordu. Peki o halde Möıyö 
Knlt nerede saklı idi. Walter Kerıten de 
ortadan kayboldu. Demek ki azlı meı. 
lekdaıım bu kamaranın bir ılıll köıeıl 
var. Bu meseleyi halletmek lbım .• 

Heuen hiç cevap vermedl. Bu noktayı 
daha evvel düıünemedlilne kızmtttı. 
Kaptın Siemsen lçlnt çekerek: 

<DeT91aa ... ) 

ta oldutu tahmin edUmeldedlt· 

r-T ''<VIM 
1 
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,....__ Yt1zt1n: 

) 
lk tısadi devlet 
ıesekkülleri için 

Veygand 
mevkuf mu 

Macaristanla 
ikbsadi anlaşmalar 

~IAR BOJA~ 
b ofu cep.besinde, umumiyet 

iUba.rtte ne Stalingrad'da ve ,d, b 

' "" i.fkuyada esaslı bir değ~iklik 
~ ~Ştır. Londra'dan gelen haber· 
h~ure, Katk ... yada bol miktarda 
~ lltl karlar bUyUk harekata mAni 
~ 8dır. ·Yollar bile karlardan ge-

Veygaadın 
serbest olduğu 

bildiriliyor 

Burhan Zihninin reis l iği altındaki 
hey' et Macarisfana gidiyor 

Ankara, 16 (Vatan> - Hanct1e 
Vekruett mali v. lkt.Jsadf anla~aıa.r 
dalre91 reli! Bllrhan Zlhıtl'nln retoııği 

kl<kr ıı.cart.stan'a lıvel<et edecek· 

tir. 

•t bir vazıyet• rırmiştır. 
('~ova'dan gelen ha.b8lere gôre. 
~la:r Matkop petrol kuyulannt 
~-tk hale koyama.mı~la.r; ve bu 

Tetkik için umumi hey' et Maliye 
Vekilin in başkanlığ ında topland ı 

altında bir heyet ticaret mftuJlereı.. Heyete Ticaret Vel<&letı dış ticaret 

K.nd isine m~ h im ve rinde butunmllk üzere bır Mç gllne müdürü Mulum Atalaa da dahlldlr. 

'""1 bir dirhem pet.Jıot bile çıkara. 
ltıı~~lardır. Ruslar çeklllrken pet· 
.. ı.qffyehanelerkı.in bUtUn malze.. 
"'•at 

Ankara, 16 (A.A.) - lktısadi melerı kurumunun bılançoları B•<. 
devlet teşekküllerının faaI1ye yılı ı vekıllet umu.mi murakahl' 
bilinço ve muamelitmı tetkik et- tarafından hazırlan.an rap . 
mek üzere 3460 sayıh kanun gere- kik etmek üzen.' wnumi he) L:ı a
ğince ı~timaı 16.zım gelen wnumi zaları meyanından birer talt e.r.cti
heyet bugUn saat 10 da Bü.vük l\ılil- ! men seçUrnışttr- Bu till encümenler 
let Mecliaı binasında toplanmıştır 1 yarından itibaren faalıyete gcçc-

g'zli bi~ v.azife 1 Fransız Şi111al A/rikasında 
verı 'm ı ş 

g&n~~~r:,~a~7~: :~:;:r~u:e:~ e ·ızertte Mu"ttefiklerle, M'ı hver ~ nl •ökUp rötUrmllşler : . "ve bu 
ti;,~6.eeterde çal~a.n mütehassıs ış
ı.... •• Rus çetelerine il bhak et.mı.,. 
""<lir 

Vichy polisi tarafından tevkif edildt- 1 

ı.:~ 1\foskovadan ve Stokholm'den 
"'ıı haberlere göre Ruslar kış ıa.. 
lltı ıtl.rına hazırlanma.ktadrr!ar. Ruı· 

lcttmaı Başvekil adına Maliye ceklerdir. 
Vekıtı Fuat Ağralı açmış ve katip Seç,,;, yapıldıktan sonra umumi 
intihabından sonra Sümerbank, E· heyet içtımaına 30 ikloclt;e<şrin 942 
tibank. Zıraat Bankası, Toprak mah pa.zart.est &:ünü toplanılmak üzere 
sulleri ofısı ve devlet ziraat lşlıet- nthayet verilm.tştir. 

ği söylenmektedır Mare.p.1 ~tain 
ise, bir rivayete göre. Versa.1Ues'e gtt. 
meğe henüz karar vermemt:,rır. AJ.. 
manıu maretalin oraya gidlp g1tme. 
mesinln umurlarındn olm&dığmı söy
lemektedirler. Toulon'da.kJ Fransız 

filosundan haber &imama.mı~. yalnız 

AmlraJ La.borde'ın Mareşal Petain'e 
sadık kalaca~ına yemin ettlğ'l llğre

nllmlftır. 

kuvvetleri temasa geldiler 
n Uk kayak mttfrezeleri, Tuapse

~:lı dal;larmda a.kmlarma baş· 
ı,Ytk Moek""a böll:'J'lfnde başlryan 
~. k~ve kış taıım Ye torbtyesile 80 , -•r öğretmen ka;yaJ<.ı;ı yetı.ftl· 1""•tt Umld edWyor. 

Cephe llzerlnde Alm&nlM tarafın· 
~n ba ' Pıll.ıı 11.,ıtıer netlceelı>de Rus-

~ •• ~~ip f&l"k •alıillnde büyük 
~lıtı;'"ldatı yapıldığı teoblt edil· 
\eı · Rtjw, Voronej ve limen g11111 

t•lerıne bir kaç haltadanbel'I tbti· 
t't kuwetıerı yt#ıldığı yine yapılan 
~ltııan 
~'I•• keştfierinden anı.s..,tırm.ştır. 
t • ndııi, llzertnden atrr vasrtaıar 
~bliecok kadar buz tuttuğU zaman 
~ltngrad'da ve merkez cepheslle 

•n gfüU c!vannda taarruza geçe
°'01•tine lhUJnal verilmektedir. 

11~~.~lu- oıewı, turası muhakkak 
~'Ilı -1.,. Btaılngrad çıl<ıntJıımı """1· 
t ·. ~ ve Don dirseğine girmek için 

11 •rınden geleni yapacaklardır. Ka· 
'~ıZ<te donanma yardmu il• Novo

~=.•ahlllerlnde çıkarma tefebbll.9· 
• blllunmalu'ı da çok ınuhte-

lrıe14ır 

.. Ltbyld& 8. cı Ingiliz ordtıBU, Mlh· 
'r ordusu ba.k.iyMln.i taJdbe devam 

141~or MarqaJ Ronımet (Dem• l yl 
"ıaıt;,,1', oradaki Mihver depoıarmr 
~. ltq. vermlftlr. ı.rutver ordUIU 
""''Yeoı, ana foıte ile cenubund&kl 
101 Yollarından B!n•&Z! ve Sırte jı:ör· 
rttırı. e 

4ofru çekilmektedir. Mihver 

Rusyada 
çarpışan 

ltalyanlar 
İtalyan generalleri 
aske rlerin İtalyaya 

dönmelerini i st -miş ! er 
Moskova, 16 (A.A.) - D11n Ceno

va•ctan Sovyet haberler ajanaıDa ge
len blr telgrafa göre, Itaıyan gene
ralleri, Rusya'da çarp1'an ltaı:yan 
kuvvetıer:ln!n sUratltı: ltaıyaya aan
m .. ını latetnl'1ercllr. Roma'nm ytılt· 
ıek aakerl nıalıfıııerı ltaıyan ordu· 
aunun tıçte tki81nln halen yab&ncı 
memleketlerde çarpıfm&kta bulwıma-
81ndan dolayı vahim endt.-ıer ızııar 
etmektedlr. 

Uzak doğu 
~1 kuvvetlerine ehemmiyet verml· 
'°'n. tnruız zıhlı t11menlerl. c;ekilen 
~;~•r kı~f.11Y'l"ı ttmamffl im.ha ede- Deniz harbi, hôlô 
~, ... •k için takip hareketine biç fa· devam ed ı'y-_ r 

• Vermemektedir. Bu pıı,.ıer Mih· '' 
ı,.tr ba kiyestnin Trablusgarp ile kAr& Berne, 16 ( A.A.) - Salomon a. 
ıttibatının kesilmesi ve Bingui'de daları sularında cereyan etmekte 
1

l'lıha veya estr edilmesi de muhtemel olan deniz çarpışmaları hakkında 
t•rıınırıektedlr. Rommel belkt de elin· henüz Vaşiogt<>r.d&ll hiç bir haber 
~t katan ve eksertli Alman olan zırhlı, alınmamıştır 
''~ı.. .. k ı,.. la Sırte körfezine çekltıneyl ve ' ı o yo. evvelce bildirildiği ıılbl 

btusgarp ile trtlb&tını mubataza 90 dej!ll, fakat 19 Amerıkan uço. 
ttttı,Yi ümtd etmektedir. tının bu çarpışmalar esnasında dü· 

C.zaytr'den hare.ket eden ı. cı in· şilrüldüğünü söylemektedir. 
Cllit Çarpışmaların elAn cereyan ettf· 

•rdu•u dlln Tunus hududunu ... 
lrıı,tı·, ği sanılmaktadır 

bugün Tunu• topraklarında, Vaşington, 16 'tA.A.) _ Diln ak· 
ora.ya 
1,lil indirtlml~ otan Alman kuvvet· şam Birleşik Amerıka Bahrıye Na~ 

t muharebeye tutuş,muı:ı olması zırlrğı tarafından neşredilen teb
';ok ırıubtemeldlr. Ajaıı.slarm verdiği ııt .. Japonların Guadatoanaı ada. 
bir ha &ında kaybettikleri mevzıleri tek. 

bere göre de Tun us şehri so-
~lklar rar ele geçirmek için d~n ız kuv· 
"lto"uında Almanlarla Fransız ıar· vetlerile faaliyete geçtiklcrıni bil

., aruında. çarpr"1J1&lar olmak· dırmektedır. 
taııır. 

ı Korsika, Sardenyo ngıııtıer ve Am•rlkatıtar ,ımaıı 

~frtklda ve Akdenlıde hava. d•nl• S:cilyoda 
ltattınıutunü ele almıflardır. Mlhve· (Başı ı incide) •n• 
tl.q Btrıcazlye, Tra.blusıarp ve Tunus Zira SovyeUer taarruza ceçmete ha· 

lll'ılanıarına dent:r.den kuvYet ıcvke- zırlanmaktadırlar Almanlar ıçln en 
lltllte- \•ahim olan nokta, m,a edebilecekleri 
l) .. ,eıerı buna en açık bir delildir. 

lfer taratta.n lng111zler ve Amerika· miktardan daha çok uça.k kaybet• 

Millet Meclisi 
dün toplandı 
Ani<.,,.., 16 (A.A.) - Büyük 

Millet Mecllsl bugUn Doktor Maz. 
har Germenin reL8lilinde toplan· 
m14tır. Ruzn&mede bulunan Mecli· 

Stn 1942 yılı nlso.n • mayıs ı:ylırı 

hesabınba alt murakıplık raporu. 

nun oırunınasını müteakıp ı:örüşU. 

lecek bafk.a madde bulunınadıiı 

cihetle çarşamba günü toplanmak 

üzere lçt>maa son verilmiştir. 

- • 7 . .____,, 

D~~~k ~ö~~~~d~il 
Sovyetler mühim J 

malzeme elde ettiler J 
Karşılıklı çarpış- 1 

j malar oluyor 1 
U>ndra, 16 (A.A.) - Mask.ova rad 

yosu, bu sabah, T\lapeenın ftmaı do 
tusunda, Rus kuvvetlerinin mühlm 
bir şllebı yakmı,ı..,., Ud ,ılebt hıı&ara 
mektedlr . 

Berlin. J.6 ( A.A.) - Alman ordu 
ıarı ba..,kumandanlığınm tebliğtntte 

bilhassa kaydedildiğine göre, Katka.. 
yada Alman kıtaları tkt düşman gru 
punu yok etmlı,ler ve Sovyet ta.ar 
ruzlarını kanlı kayıplarla geri püs 

kUrtmüşlerdır 

Fransız hududu. 16 (A.A.) - Bir 

<Baf> 2 1nc1c1eı ıxı 
cek mab~tte ıse de nizam ve a· 
saytştn bir an ~el temini matlOp 
oldutu ıçın şıri askeri oebeplerle 
Amiralin bu sıfat.1, galip oir lhtl· 
maUe, muvakkat bir ı.aman ıçın 

tanınacıkt Lonctra teline göre, Alman mak&m· 
ı' nin mesajı 

Jarı tarafından tevktf edUdJğ'I btldı-
t11en General Weygand h&kkında el- r ill (AA .) - Vişide ne,. 
de edilen 8on haberler. g-eneralln, resn1i bir tebliğe göre. Ma. 
cmUhlm g1zJJ bir t~kill.t&> dahil 01 _ r1...·..ı Pcten şımali Fransız Afrlkası 

ordusuna şu mesajı göndermlştır: 
duğunu 21ö)tlemektedir , 

Londra, 16 ( A.A. l _ Fransız hu- ~General Gıraud verdıgı askt!r sö 
dudundan alınan bir habere göre. Al· zilnO tutmadı Kendi kendine ta. 
man makamJannın emrne tevkif ed1l-. kındığı rütbeyı . yab3ncı dC'vletle. 
dlğf evvelce bildirilen Wevgand ser· 1 rln sa'fesinde elde ettı Benım na. 
be.sttir, kendısıne önemli ~e gizli bn· mıma hareket etmesını menedtyo· 
vazife verilmlşttr. r um . Sözl<>rın<> kanara.k onun suç 

Yurd'da 
zelzele 

Sarsı n tı ~i dd tli oldu 
Ankara, 16 (A.A. ) - Haber al · 

dıiımıza gere. dün saat 20 ile 20.10 
arasında İstanbul. Bursa , tzmır. 
Manısa. Balıkesir. Çanakkale. Ko· 
caelı, Boltt , Eskişehir, Kütahya. sı. 

mav. Turıutıu . Akhisar. Tıpsud. 

Nazilli. Se.llhlı. Kemalpaşa . Tekir. 
dal}. Berzama. Yenişehır V't! Bandrr. 
mada hafif w şiddetlice yer sar. 
sınttları olmuştur H-asar yoktur. 

ortalı olmtyacaK.sı r. ız - sızın ye~J . 

~ kuman danlllız benim ve ben ka 
lacağım 

Müttefik takvi:ı• e kıtaları du rma. 
dan karaya çıkıyorlar 

Şimali Afr ika müttefık umunıi 
karargahı . 16 <A.A. ı - Mağlup e. 
dllmı~. fakat elan çok kuvvetlı <l 

ıan mihver kuvvetlerile boy öl. 
<;üşmek üzere. müttefık takvıye kı
t aları. durmadan buraya &elmekte 
ve hem" n muharebe sahalarına 

gt>nderllmektedlr 
İlk mühim çarpıtmanın Bizerte 

çevresinde cereyan edeceği tahmın 
e-dilmekte-dir Bazı raporlara göre,' 
bu bôlgede çarpışmaJar başlamış 

bulunmaktadır Sır çok Fran11J1zl•· 
rın müşterek davaya iltıh&k etme· 
lert . General Eisenhovıer'ın vazife. 

Mihver kuvvetleri, Elalghila 
istikametinde kaç ı yorlar 

( ... l incide) - ı u4ratılmtştır. Bir earııışma ~"'"' 
le<lir do. bir düşman avcrsı düşürUlmll~-

Kahıre. 16 (A.A. ) - Bugün neş· tür 
rcdilen müşterek İngiliz ortaşa.rk Bcrne, 18 (A.A.) - Mihver kuv. 
tcbliğı· vetl<'l"l, Derleyen 8 ınct ordu karşı. 

Hazer denizinde Atman tayyareleri Dün Seklzincı ordu Martubanın smda. kıtaıarını daha batıya çek· 
bır tE..Peyt ele geçlrdiklerlnl btldir tnme sahalarını ele geçlrmıştır . mıştır 
uğratmışlardır. Zırhlı düşma n ordusu bakıyeıerl· lnglltz kuvveUerı. dtindenberi 

Stalıngrad·da Alma.n krtaları yen nın takibine devam ed1lmektedir. Tmlm i'de bulunmaktadırlar. 

böl Bıngazı ile şarktan Tokraya kadar Londra. 16 ( A .A.) - Vitl rad· geler i1'gaı etmişler ve düşmanın 
uzanan sahil böl& . slne cunıartest yo~u . Rommelin mUhim miktarda 

mukabil taarruzlarını gerı atmı•Jar ı k ı d 
v gecesi bombalar ve mitralyOzler e ta v ıye er al ığını bıldirrnektcdır . 

dır. taarruz edHmiştir. Btngazı !ima· Rommeı ordusu tarafından işgal e· 
Mo.skova, 16 (A.A.) Moekova nında hllhassa ştddetlt bir ın{LlAk dilen yeni mevziler. Elilemeyndc-

radyosu, pazar a.k,amı yayımında otmuş ve yar.g1nlar çıkmıştır. 

Sovyet kuvvetlerinin 7 gUn 8 uren bir Diln avcılarıınız garbi sırana. 
yikte geri çekilmekte olan dü~ma. 

Çarpı•ma. sırutnda Nalçlk cenup do 
"( nı hırpalamağa devam etmişlerdir 

ğusunda 2 meskO.n mahal etrafında Heinkel tıplndc blr Layyıre dtişU~ 

2.000 den fazla Alman askeri öldUr rülmı\şlür . 

kiler kadar kuvvetli tanının edil. 

mekledır 

Stokholm, 16 !A.A.) - Alman 

slnt kolaylaştırmaktadır . Hava }O· 

luyla Tunus& gönderilen mihver 
kuvvetlerinin 10 bın kişiden ibaret 
olduğu sanılmaktadır . Rommehn. 
Trablusgarptak1 kuvvetlertnl bu
raya gönderobllecetı taltmln saha
sındadır Alman generalinin orada 
barıı kabll!y~ıı bakımından ikıncı 

dereced~ 80 bin kişi.si bulımdutu 

zannedilmektedir. 
13 Mihver Denizaltısı batınld ı 

Berne, 16 (A.A.) - Şimıl Afrt· 
ka sularında. 13 mihver denızalt1 · 

sının batırıldıjını Londra resmpn 
bildirmcktl''t!tr 

Bir lfl&'llk renerall öldü 
Lızbon. 16 \A.A.ı - Şimali Ar· 

rikad.akı tngıliz . Amer1kan umu. 
mi kar•r&:ihından blldirildlitne ı::ö 

re Gent- ral ElnshGver'ın karargAht. 
r.a bağlı bulunan 1nıı1iz Generali 
Vogel blr tayyare kazası neticesin. 
de ölmüştür 

Cezalre büyük miktarct.t Aanerikan 

u~atı geldi 

Nevyork. 16 (A.A) - Cetalrdr 
12 net Amerikan hava ordu!tu neı· 
dinckki United Press muhabirtn· 
den gelen bır telgraf. bU:ı.· Li.k •ayıda 

Amerikan av uçaklarının Cezayireo 
gelerek Gen~rAI Doolittle kuİn:;ıın· 

da~ındakı kudretl i Spitfire filola. 
rını takviye ettlklerlol bild irmektr. 
dir 

Tunuı89 d.otru »erleyen mtitıelik 

kuv....rıerı 

Londra. 16 (A.A.) - Şimali 

Fr&nsız Afrikuında. Tunusı doJru 
flerleyen kuvvetıerın yüzde doksa. 
nının ir.glllz askerlerinden mOrek. 
kep olduğunu dün. fnıtillz birtncı 
ordu kumandanı Anderson ifşa f't· 
mlştlr . 

General A.nderson şunları lf:Şa 

etmıştır 

•Blrtncı tngtllz ordusunun ilk ı
tl. Tunu!ll topr&klarında bulunan 
mihver kuvvetlerini temizlemek· 
tir ... 

l\lihver Tunus• yenld~n uçak gc. 
tirmlstlr Bono ve Buji'ye durma. 
dan taarrur edilmektedir 

Mlhver. 42 uçak kaybetti 
Londra, 16 CA A) - Şimali Af. 

rlk&d&kl mtitteflkler umumi karar. 
g~hının neşrettiği bir tebliğ . Tunu• 
kıyısı açtklar ınds mihverin 42 u
çak kaybeltlfın1 blldlrmektedır 

Frl 'Mt'ı ve ttalyı.n kuVV'l!tleri 

Tu• Uil& QOktılar 

Berlln, 16 (A.A.) - 'flesml teb· 
ilt: 

SiYASTfCMAL 

B 

Bir cevap 
hakkında 

erlin nrıcıye.ındekl ı:ueftliıto 
ter toplantı meta bir yabancı 

ıaz.eteıot. Şimali Afrikadakl otayla.
rm celiıflltffı kaı"şısında tarafııt:Ja

nn da askeri tedbirler alıp almadık
laTmı sormuş. Alman sozemU dt\ 
ban cevap olarall: cBundan iki 
hatta evveJ Tlirldye Cbmburre.lslnln 
Tttrkl;yfflltm t.....ı&rs1ı111u môafa 
sa •e müd&t&a hmUIUDdakl ke-<1tn 
M:nlint açıkoa if .. e,ettituı.J, iN lti

b&rla firldy•'mn de aakerl ı<dbtr
ler a.lmL' olması mütemel ~ulun
dıığvnu, J Ylçre'ılht •• aynı ızım •• 
kaHrda oklutuna» ııöylmılŞllJ'. 

Alman h.arlclyeclsfal• c\&rafııt:h· 
fımım mutiafau wı 19ft.dalaa llasu
w adak.I kMl• aır..mtmlz.b blr defa 
...,. tlıktllr ebttt9 olma..mnı memnu-
111,yetltı k.ll""bw'ıs. Aal<ert Wblrlerl 
mlu gel~ bu.ıtl&nn berlauga bir 
olayın ı;elltm081 lh:ertne detıJ, lıarp 
patladığı gündenberi ve her ibtimaJf' 

karfı &budıtıaa •f' alm&J!lldlflne 
ve blttactye kadar da a.lınacatın• 
kim&elthl fÜphe etmemem cerektır. 

AJmaa ıaa.tld7Mlnln ls•lçre h&k
kındakt müt&lftuıu. gdlacıe. ta.raf
srzlıjma "öOn derece baflc bulun.an 
bu memleketin, Afrika olaylarllc 
!Jlmdklen tl(iJı blr daramda sayLl
maır bJr11z mıina.bdır. Zira f8vlçr~. 
bllytlk kuçt\k Mlh\'er tlel'1telerlle ,.fi 

'll'ıver tşgaJi a.ltıada buhına.a Fran
sa ıle çe,•riUdlr. Böyle olduğu baldr 
A.Jman SÖ'U'tiSünUn lsviçreyı yeni 
tedb\rler a.l.o:u-, görmek lsteme&lnl, 

demekl'Mi kaynaklarından llerl3 e 
ıkrü len "·e ortaya &.tda.n FraaOlia'da 
m utl&ka bir cephe- açdacaft "'eya 
."-trlka ı,ı balledUdikten i!t0ftf9 l taı . 

yaya taarrtrı: edil~etl söz:Jtrtnın 

AJnııanyaıda akhıler bı~ otma 

ııırnA bamJetme-k IAzmı ıellr~ Halbu
kJ AJmanya demok ruUertn hiçbir 
uman Fra111a.ya ayak basnnyaca. 
ğını. b&&sa b1Je derhal Wrw ytlaD 
edlleceğlnl Dleppe bukını veollellle 
beıltrtmı,, l talyanlAT da da!llL iki 
cüı ~•el l taJya.ya karı, ı üç.bl.r tıı

arraıdao koTknladık.l&rnıı ün et· 
mt,ıerd.tr. 

Sa - ip 

Şekerin peraken
de fiyatı 

(~ı ı hıcJde) •·•·• 
Al1n1.n raporlar ve yapılan te.kllf 

Uzerlnde tetkıklerderı !'ionra fa.brik•· 
dan ttlbaren nakil Yf' diğer bOltır 

masraflar dahil olmak üzere ıpe-kerı 

SO kum~ um kabul edilmtşttr. Bu su 
retle perakende olarak toz ~eker :.\07 
kesme ,eker dt"" 5SO kuruşta_n aatılft 

caktır. 

Bakkallor cemiyeti dtln bir miktar 
teker tev&ı etmt,ur 

Vll&yel tebllfl 
18/11/942 tarihinden ltıbaren l•· 

tanbulda kesme (KUp) şekerin pera· 
kende kılosunun 530 ve toz (Kriıta.I) 

şekerin pera.kendı kilosuna lae &)7 

kuruttan satııacağt Da.lmt Enctlme

nin 16/ 111942 tarihlt kararı iktiza-

ııındandır, tebhğ olunur. 

An.kara, 16 (Vatanı - Hüktlmetçe 
alman son kararlara muvazi olarak 
ekmek \.'e ekmeklik hububat vesair 
eşyıt ve maddclerın dagıtı1masına dnir 
ta.ıtmatnamenın 16 ncı Vf' 20 ncl mad
delerı dej'tftirllm~Ur. Tadil edilen bu 
rnadd~Jere göre, ,eker fabrıkala.rı Şir· 
keti tarafından fark v1ll.yetlerinln ih· 
tl7acı flmdiden ayrılacak ve geri kı
la.n 4e.kerıw şu suretle tevai edllecek· 

hı~ C mekte olma.Jarıd tr . 
ezaytr ve Fu'a. mUtemadtyen 

ltker \te malzeme çıkarmafa devam Londra. 16 C A.A.) - Hitler, Sıeg· 
tQ.1Yorıar. Çıkan m.otörlU kuvvetler flred ha.ttını yapmt, olan Todt te•k.1-
tltrhaı Tunuı Uzerlne ıevkedilmektfl· IA.tının 'eflerını acele ola.ra.k Korsi· 
CUr-, At ka 'da, Sardenya'da ve Sıcilya'da ıatıh-

düklerın ı ve 100 den fazla düşman Aıcıla ve Ai edabya bölge~ınde 

tankını ışe yara.mo.z hale getirdikleri uzun menzlllı avc ı larımu; ga r p Is. 
ni bıldırmlı,Ur tlkamettnde çekilen mihve r taşıt-

Sovyet bırllklerı büyük mlkta.rda tarın, ve rı ıden hasnı ;,; uA,ratnıı slar· 

harp maızemeııı ele geçırdıkten &onra dır . Tunuııta 14 sonıcşr ı ndt• h11va 
dağlarda ve ormanlık yerlerde daııı kararırken yapılan bir ıaarruz es · 
mış düşman bırltklerinı temızlemckle nasında 6 büyUk tayyare tahrip c .' 
meşgul olrnuflan:hr. dılmıt ve bir kaç tayyare ha~arı 

kontrolü altında bulunan fskandi· 

rıav telgraf ajansı , cuma gür.ü 

Rommelin Tobruk batısındaki ta. 
rargtı.hına kadar sokulan İngiliz 

tankları. kcndisını azk&lsın esir e
dccckler ın ı btldiriyor Ajans. Ma
reşahn &iyinnıea:e vakit bulmadan 
kactıiını ılive edıyor. 

Alman ve 1Lalya.n kıtaları Fran· 
sız sivil ve a~lrerJ makamlarlle 
mutabık kalarak: Tunusta karaya 
çıkarllmıştır . Bone limanı ve hııLV~ 
meydanı bombardıman edllmietir 

ttr 
Fasın Allantlk sahili ıçığında bir 

Halka tevziat yapacak bayiler va· 
liler tarafından seçlJtt'"ktlr Tik tev
zıa.tı mUtea.ıctp b1r ma.hald'" kA.fi Şf'· 

ker buJunmat..ae. valiler tara!mdan 
çe.küecek teıırat üzerine şeker şlrkf'· 
tı o mahalle te.ker gönderecektir. Hak 
N.h.lplertne feker tevz.iatı zama.nt Ti· 
caret VekA.leUnce teE:blt olune.cal<tır 

Bayılır eııerındeAi feke-rluden ucu2 
tLyatla şeker alacakların aded ve is· 
tthkaklarına göre tevıı için !Azım ola.r. 
miktarı datma hazır bulundurmağ11 

ve başka müstehliklere satrnamığa 
mecbur tutulmuş,Ja.rdu . Ak•I till<dlrdt: 
bu fartle.nn hartclne çıka.n bayiler1t 
bir daha şeker verllmlyecekUr. 

lt rna.n ve ltaly&n deni2: ve hava 
~\1vetıfırt mUttetık ihraçlarına mlnl k&mıar 10•• etrnelert için oraJar~ l'ön. 

~ltrn1 v.... dermıttir . 
"' ,,-urlar, 24: ıa.at tçlnde 13 Alman 
'4lfllıaıt b Utteflk Böylelikle Hitler, Akdenlz'de en za. 
~h ııın,n atırtımuı, m 
.,.,, • denıı UstllnlUğllniln bUyUktugU yıt Uç noktanın bunlar olduğunu ka
lçıl'\ btr "! . . bul etmıftır. Burada yapılacak olan 

u çü tutul&blhr. 
Şı- ... 

1 
_ 1 istıhk&mıar, Fransa kıyıaı boyunca 

lı .. ,.. Afrlk&d& yeni bir " ı ansız . . 
llko.ttı ti . 

0 
kurulmuş olan ıshhkAmların aynı oıa. 

ı,., ,.._" kurutmu~tur. Amıral ar· U d da ço,.,· !tal 1 'l '-'CJ: . • caktır . ç a aya ı;u yan o· 
~an I' ayır, Fa.a ve Tunus da. bulu· zere ı~ . 000 kazmacı efrad gön-

ranaız kuvvetleri b&fkuman· ma.k U . • 
dat\h&..n . . . dcr i lm lştır Bunlar, ımkan ha.stt olur 
ııı,. 1 .61 a General Gıraud yu tayın et- l<ll. t ışçilerile d 

""t ır. olmaz Todl teş a ının e· 

liu1lsa, Tunus mUtte!iklerin eline ğtştırilecektır 
~tçll'ltk: üzeredir. Mihverin gösterece- f 
~ mukavemet. müttefik ord.,unu Batırıla:ı ~ .. ÜUe ik 
1
''btu tıı •g~·p·a yUrümokton alıkoya. 

b 
1 Ya.caıct1r. Akdeniz havzuında har
ın il'· 

~Ur • Şartı, hava • deniz Ustünlilğil 
ı · Bu Ustilnlilk. bugün miltte-
1klertn eline geçmlftir. 

TEŞEKKÜR 
t~=~k1 renç ya.şınd& aramızdan uroı 
, •tanbul Posta, Telgraf mUdUril 
•hı<, " rnerhum Sadık beyin oğlu Ce-

"'P b .• 
•t~ı ....,taoğlunun ı:aybubetl dolayı· 
b e a~ırnıza l•tlrAk etmek 10.t!unda 
tı. lllurıa.n akraba ve dostlarımızla. Fe .. 
•rb•h fe: te spor kulübüne ayrı ayrt te· 

~ "<üre teeasUrilmllz mlnt olduğun· 
b~ ll'lUhterem gazetenizin ta.va&!IU· 
-..,,u rtca ederi•. 

Ann ı ~•ıttıt .. : Melek, ~ı: Zübeyde, Kar· 
dtn 

8
}li Ha)"lar, Kena.n, HU.an. d· 
-taotuııarı. 

gemileri 
(Başr 1 incide) >-« 

Ceman 183 bin tonilAto hacmin· 
de düıman tıcaret. petrol ve nak
liye ııemisi tahrip cdlimlştlr Bun
dan başka 234 b ı n tonilato tutarın . 

da 36 ticaret ve nakliye zemLsi de 
ha.sara uğratılmıştır . Bunlardan bir 
kı.smı u~un müddet işe yaramıya. 

cak derecede ağır hasara uaramış. 
tır. 

Diğer laraftan bir zırhlı ve 3 u
çak ıcmisi hasara uğratdmııtır . U· 
çak gemilerinden bırlnin yarası o 
kadar agırdır ki bu gemiden uzun 
müddet istifade edilerniyecektir 3 
kruvazör batırılmıs VP. 14 kruva· 
zer ve bUyUk muhrip hasara uğ· 
ratılmıştır. Ayrıca 4 muhrıp ve 
avize batırılmı, ve 7 muhrip ve a
vize de hasara uğratılmıştır. 

----------... 
Küçük haberler 

* Stokholm. 16 (A.A.} - Day Posten gazetesinin bildirdiğine gore, 
Mwnr'da bulunan Fran.ını deniz filosu kumandanı Amiral Godefroy 
maiyetındeki subaylara ve milretteba.ta gemllerı terketmemek emri
ni verdifi ıçin Inglllz makamları tarafından tev1';1f edilmiş.Ur 

Gazete, Amlr&lln gemllerlnı lngilizlere testım etmek ıstememe.st yU
zUnden bu tedbtre mUracaat edildiğını UA.ve etmektedir * Londra. 16 (A.A.) - Vlchy ra.dyosunun dün akşam bı ldirdıfine gö
re, Toulon mtlst&.hkem çevresini LŞcal içın buraya bUyUk sayıda 

Fransız a.sktrlerl geımı,ur . Touıon"da durum sakindir * Mo~kova, 16 (A.A.) - Bir Cenevre teli Hırvattstan'da.kı çetelerin 
30 millik bir cephe Uzerıne taarruz ettiklerini, bir şehir ve tahkim 
edilmiş 32 köy aldıklarını, 780 kişi esir ettiklerini ve mühim miktar
da ıa.ntmet aldıklarını blldirıyor. 
TelgTaf 811.V&fların fıddetıı olduğunu ılA.ve edıyor * Berne, 16 (A.A.) - Almanya'da bu son bırkaç günde durmadan hah· 
si geçen Fritsche, Coebbt>ls'ın elinden propaganda nazırlığını atma.ta 

1 çalışma.ktadır. Goebbels, hu tehlikeyi uzaklaştıramnnnşlır . * Londra. 16 (A.A.) - lzlanda aduındakt Ingitiz asker: erı başka harp 
sahalaTına gonderilmlftir Şimdı adada yalnız Amerika r. kuvvetler: 
bulunmaktadır. * Londra, 16 lA.A.) - lngiltz hava. kuvvetleri dUn gece Cenova'ya 
tekrar ağır bir taarruz yapmı•tır . * Londra, 18 (A.A.J - lyi bir menbadan alınan bir habere gdre, Ges· 
tapo 'efı Hlmmler. flmdlye kadar işgal edıtmemlf olup bu defo Lşgal 
edllın Franıa'd& polis ıervtslni temin ed~ek olan umumt k.ara.rgA.hı 
te111A etmek nzere Vlchy'ye hareket etmi~tlr . 

* Lallnea, 16 (A.A.) - Bu ııaba.h saat 11 de iki ztrhlı. iki uçak gemi· 
si, 4 kruvazör ve 9 destroyer Cebelütt.&rık limanından Akdenize açıl~ 

Alman kont rolü altında bulunan 
bu ajans ı n kullandıjr lisan Rom
meli.n hii~n Afrlkada btilunduğu 

zannını uyandırmaktadır . Rom· 
mel, 10 ilkteşriıtde Hematurie'den 
muztartptl ve Thurinee'de bır has
tahar.ede yatıyordu . 

Yilksek kumandanlık Rommelln 
A[rikadaki vazifesinden çek11m-esi· 
ne müsaade etmıs ldi· Halefi, zırhlı 
alaylar mütehassısı General Bude. 
rlan tayin edilmişU. 

8 ncı ordu taarruza başladığı za. 
man Guadrıan, Rommel Ue birlik. 
tc Afrlkoya gönderilmiş ıdl. 

Rommel Münlhte mi? 
Londra. 16 CA A,) - Alman hu

dudunda buluna.r. Reuter ajansının 
1 hususi muhabiri blldlrlyor-

Elımf' geçen esaslı btr habere 
gOrc Rc.mrneı MOnihtc bulunmak 
tadır Burada Hitler Hımmler ve 
daha başka ktmMlerle y&J)tıtı mü· 
htm görüşmeleri sor:a erdirmek ü· 

1 

zeredır 

Mısırda ordusunun uğradığı mEtğ 

1 

\Qblyetln Yük-ek Alman mahfılle· 
rınde husule getirdiğı gergın hoş. 

nutsuzluktar. dolayı Rommelin rnev 
, k?:ni !1 ~ar!ıılmak ilzere olduğu söy. 
lenmektedlr 

; lı ~~f~a ~ı~~~~da~:r·~a~~~!~~~ z:f~ 
J rikadak '• Almar: ~eteri kuvvetlr.in 
kumandanh,lın1 eline atmış oldu
ğuna işaret etmektedir. 

Alman deniz.altıe(ı 8 bin tonluk bır 
vapur torpillemiştir. 

Mihver, Tun llS'.ıl tankl•r i ndtrmtş 

Londra. 16 (A.A) - F'as rarl. 

yosu, mihver uçaklarının Tunusa 
tanklar indirdljini bildirmektedir 
İndirilen mlhver tankları burada 
Fransız kıtalarmm muhalefet1 ile 

karııtaşmışhr 

Ruzvett'ln mes&Jı 

Vatıngton, 16 f A.A., - Reta Ruz. 
velt. General Etsenhower•e ... t.frdak.! 
meaajı 1'0nderml.ftlr : 

Batardıtınız parlak muva.ttl.ldyet. 
ten dolayı atze ve kurmay heyetinize 
Amerikan milleti namına ve kendi 
adıma en hararetli tebriklerimi bil
diriyorum. Şimal Afrikayı ı.şgaı edı· 
şımtz. y&lnız birinci safhasmda değil 
çok bilyUk &1Jçlilklertn meharetıe bo.· 
f&rılması bakımından değil, A..mert· 
kan ve lngi.liz kuvvetleri a.rasındakt 
müke-mmeı surette göze görUnQr lf 
berabertoğinden dolayı biltiln millet 
nezdinde yeni bir ttlmad havası uyan
drrm(ftir Amiral KUnn1ngham tıe 
diğer lngıtı:r: şeflerine yaptıkları kıy

metli yardım tçln şah~t teşekkürleri· 
mtn lbllğ edilmesini alzden bllh .. sa 
rıCa eylerim 
iki Fransız nuırı ıpltrtal Afrikuında 

Londra. 16 (A.A.) - Mubarip 
Fransız mahtlllerl turnada f&Y"" bir 
k:a.ynalctan, Franden Ue Pecheu'nUn 
flmall Afrlkaya gltml.f olduklarını 

teyid eden maJQmat almıfl&rdır. 

FTanden, Vifl kabinesinde hariciye 
nazırı Pecheu de dahiliye nazırı bu
Junuy<>rt&l'dı. 

Kömür fiyatları 
tesbit edildi 

(Baş• 1 incide) // 
ihtiyaç için kullanıımıyacaktır. 24 16/ 
(2 tarthlnde neşredilen 353 sayılı ka.· 
rarın beştnct m&ddesile teabit edilen 
hava.gazı ve elektrik plrlmlerl bu ka
rarın neş,rınr takıp eden satıfla.rdan 

aonr&.ki aarfıyat ıQin tatbik edılmiye
cektir. 

"\ 
IDA LEVI 

MOIZ BARUH 
evltndUer 

Beyoğlu 15.11.&U 
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( Piyasa vaziyeti 
BULMACA 

(VEFA BOZASll 'Torkiye iş Banka 
Ç 1 K T 1 . ' ·: Küçüle Cari Hesaplar ~ 

Gıda maddeleri 
fiatları düşüyor 

Emlak fiyatlarında da hissedilir 
derccade bir a lçalış var 

Istanbul Defterdarlığından : 
Defterdarlık binası holünde mevcut 273657 motör No. lu G. M. S. 

marka kamyonet 23 / 11/912 pazartesi günü saat 15 de MilU EmlA.k Mü· 
dürlUğUnde müteşekkil komi.syonda açık arttırma ile satılacaktır. 

Muhammen bedeli 400 teminatı 20 liradır. isteklilerin mezkQr gün 
ve saatte teminat makbuzları ve nlifw hüviyet cUzdanlarlle birlikte MU-
li EmlA.k MUdUrlUğllne müracaatları. (1289) 

UMU!'ll HEYET TOPLANTl31 

T~:·k·ye Şeker Fabrikaları A. Ş. 
Son bir lı:aç &ün içinde tehrl- , teker ve çikolatalar eski fıyatlar 

miz piyasuında baJ!ayan durgun. üzerinden sablmata baş1anmıştır 
luk bütün gıda maddelerinin fıyat- Bal ve kutu reçelleri fiyatları eski 
larıoda hlssedllmeğE başlanmıştır. fıyat üurlnden satılacak, bunlara 
Bu durıunluk birdenbire bir dil- zam yapanlar ılddeUe cezalandırı.. 

Soidan sata: 1 - Çok soğuk 
günler; Uyku, 2 - Adlar: Çok iyi. 
Barsaklar, Nebatın kısımlarından 

3 - Çubutun çanağı; Derin, 4 -
5 - Hayat cevheri: Bilyuk; Tersi: 
kahraman. 6 - Nefıy edatı; Bir 
musikı, Aleti; Vücuttaki kıllardan . 
7 - Sıcaklık, 8 - Kirli: Bir nevi 
tamir, 9 - TAlr; Bilg:nler 10 -
Dağ. Yadeden. 11 - Nebat suyu; 
Arap harflerir.den biri. 

Mensuplar! Yardım Cemiyeti 
İDARE HEYETİNDEN: 

idare heyetince remı~·etimlz umumi heyetinin 21/11/94~ tarihine 
mlisadlf cuma~9l günil saat 10 da Ankarada Atatlirk Bulvarı No. 
sn de merkez blna•unda fe\·kalılde olarak toplanmıya da\·eti karar
ıa,tırılmı, olduğundan aza \'e mümesslllertn yukarıda yazılı &"lin ve 
saatte <'emlyet merkezine tf'ıtrınerı rlea ve ilan olunur. 

Ş{lfe lnkı!Ap etmiş ve bütün gıda Jacaklardır. 
maddelerinin fiy&tlarında kendisi-

\ nl göstermlıtir. 

Şimdiye kadar malın1 depoların-
; da gizleyen tüccarlar, yavaş yavaş 
mallarını çıkarmata başladıkların. 
dan ve bu mallara olan talip o ka· 
dar fazla olmadıtından fiyatlar, 

Bir kısım mahalleblciler, dün ıe
ker fiyatlarının artışır.dan ıstıfa. 

de etmek istemişler. sütlaç ve ma· 
hallebl fıyatıarını 25 kuruşa çıkar· 
mışlardır. 

Yukardan aşağıya; ı - Bir ne. 
hlrm iptidai taşıtı: Bir şeyi mey. 
dana çıkarmağa yarayan şey. 2 -
Gok, (Seçim) in dört harfi. 3 -
Tersi: babaların eşleri. Tersi: asık. 
4 - Tersi: Barsaklar, Çekme. 5-
Beyan edatı. lstanbulun b;r semti. 
6 - Bir kadın adı, 7 - İşlemeğe 
hımr h~le eetlrilmlş. 8 - Bir ma· 
but, ŞikAyet eden, 9 - Koruya-:, 
Son elbise. 10 - Birdenbire, Fü· 
ruht edemez. 11 - Bir nevi kab; 
Bir vapurumuz. 

RUZNAME: 
l - Nizamnamede tad.Jlılt kra'ft, 
2 - Tadılıi.ta göre yeni idare •eyetl ~imi, 
8 - Tadilata göre yeni murakabe heyeti seçin-~ 

'- f - BütçenJn tadUJ. 
\ dün hissedilir derecede düşmüş 

bulunuyordu. 
Pirinç fiyatları 140 • 145. zeytin 

tal 190 - 195, sabun 90 -100.fa
sulye 65 - 70. nohut SS - 60, 
mercimek 65 - 70 kuruşa kadar 
satılmakta idi. 

Kısa bir müddet içinde, 40 
45 kuruşa kadar yükselen patates 

1 fiyatları da dün bir durgunluk 
gösıermete başlamıştır, Haydarpa
şaya yeniden vagon vagon patates 
gelmiştir. Bu mallar derhal piya. 
saya çıkarılacajından fiyatların 
yarı yarıya denilebilecek bir nls. 
bet dahilinde düşeceği söylenmek. 
tedlr. • 

Şeker fiyatlarının artması, üzüm 
ve pekmez fiyatlarına tesir etme· 
le başlamıştır. Kuru üzümün ki. 
loau dün toptan 70 - 75 kurup. ka
dar muamele görmüştür. 

Şehrimiz kahvelerinde 1ıalka 

kahve yerine kuru üzüm ve incir 
çıkarılmaktadır. Şeker dünden iti. 
baren serbest bırakılınca şekerle. 

mecJ ve çikolatacı dükk4nlarında 

Tramvay ara durakları 
· dU .1 kaldırı ldı 

Tramvay ara duraktan dOn sabah
tan itibaren kaldırılmıttır. Kaldırılan 
duraklann sayısı 70 kadardır. 

Tahin helvacılar. pekmezli ve ü
zümlü tahin helvası yapmaıa bas
lamışlardır. 

Halk daha ziyade, tahin pekme
z,e ratbet etmektedir. 

Kışlık meyva fiyatlarında da 
dünden itibaren bir düşüklük göze 
çarpmakta idi. Ceviz badem. fın· 
dık, fiyatlarında kÜ~ haşır.da bir 
kaç kuruşluk bir düşüklük vardır. 

İhracat mallarının fiyatına ge

lince, bunların fıyatlarında da his· 
sedlllr derecede bir alçalış vardır. 

Tüccar, malına alıcı b~lamamakta 
ve elindeki malt çıklramamakta
~ı~ • 

K~ten tohumu, susam. pamuk 
tohumu gibi maddelerin bir miktar 
ucuzlaması beklenmektedir. 

Bundan başka emlAk alım satımı 
üzerindeki muamelelerde mühim 
bir durgunluk göze çarpmaktadır. 

Bir kaç gündenberl tapuda 'eli hu
susta hiç bir muamele yapılma

mıştır, 

EmlAk fiyatları bir hafta evveli
ıine nisbetle çok düşüktür ve hıç 
bir alıcı bulamamaktadır. 

. Et yuzyetm iş beş 
kuruşa ç ktı 

Son iki günder.berı et fı,at~arı 
artmata başlamıştır, İki gün evvi!l 
kilosu 160 kuruşa olan et, dün 170 

Tramvaylara inip binmede intizamı 17,. k k d k t 
- ., uruşa a ar çı mış ır. 

=at )':t=ı'!'~:d:un Y;;:!:~~: 1 YaptıJımız tahkikata ıöre. t!t flytt 
4lib&ren kollarında kırm z b be t- larının artmasına sebep rr.emleke-

1 ı azu n Umizln bazı bölgelerinden küçük 
er bulunan tramvay memurları bu 

duraklarda vazife görmeğe ba.flamıf- ;~d::ır;:~::~ir~enüz ~ehrimlze 
!ardır. 

Bu memurlar tramvaylardaki iki 
•ıranın ha.ata ve kadınlara tah.slaine 
de çalıtac&klardır. 

Ara duraklar kaldırıldıktan sonra 
bazı açıkgöz yolcular tramvayları 

durdurmak için polis dUdutüne ben· 
zer düdükler çalmakta ve tramvay 
durunca usulca tramvaya binmekte
dirler. 

AIAkadarlar bu tarzda hareket 
edenlerin fiddelle cezalandırılmalan 
için icap eden tedbirler almışlardır. 

Tasviri EfkAr dün ç ktı 
Yirmi gün milddetle kapatılmııı 

bulunan Tasviri EfkAr arkadaşımız 
dünden itibaren tekrar neşir va
zifesine başlamıştır. Arkada5ımıza 
muvaffakıyetler dılerlz. 

Rakı mahtekJrl 
Beyazıdda müskirat bayii Ba

haeddin Falay 165 kurutluk 50 
santilitrelik bir fite rakıyı 200 
kurufa sattığından 15 lira atır 
para cezasına on gün müddetle 
dUkklnının kapatılma.slle ticaret-
~ men'lne karar verilmlftlr. 

Al4kadarlar bir haftava kadar 
istanbulda mühim miktarda ha!iap. 
lık hayvan gelecetini söylemekte 
ve kurban bayramının yakla~rr.a
sı dolayısile et fiyatlarının hisse· 
dilir şekilde ucuzlayacağını ilave 
etmektedirler. 

Ortaköy ön Unda bir 
motör devr; ı di 

Dün ölleden sonra Ortakôy va. 
pur iskelesi önünde bir motörün 
devrllmeslle neticelenen bir kaza 
olmuııtur. , 

HAdlse söyle cereyan etml,tir: 
Ortaköy iskelesinde demirli bu

lunan ve Sürmene limanına kayıtlı 
tütün yüklü 80 tonluk Güven mo
törü dün öğl-eden sonra dalgala· 
rın tesirile yalpa yaparak devril· 
mlş güvertesindeki tütünler deni
ze dökülmüştür. 

Bu esnada motörün yana yattı
ğını gören diler motörler batmak 
üzere olan motöre yanaşarak tay. 
falarını kurtarmışlardır. Kaza et
rafmda tahkikata devam edilmek· 
tedir. 

Askerlik iş'eri : e·r hı ·sız beş sene 
'J'a11a1m Askerlik şabeatnde•: hapse mahkOm edildi 
Şubemizde kayıtlı bulunan emekli 1 Sultanahmette Tapu dairesinin 

y«Sek subay ve asker! memurların üstündeki kurşun boruları çalarak 
aıhhl durumları tesblt edilmek tlzere ve bundan evvel de bir çek cami
hemen fubeye mUracaaUarı ilAn olu- terden v-e başka evlerden muhtelif 
nur. eşya çalmaktan suçlu olan sabıkalı 

r Radyo 1 
ttABAlf 

7.30 Program ve saat ayarı, 

7.32 Vücudumuzu çalıft.ıralım, 

7.40 Ajanı haberleri, 7,55 Senfo
nik parçalar (Pl.) 

Ot.LE 
12.30 Program ve saat ayarı, 

12.33 Karıtık program (Pi') 
12.45 Ajans haberleri, 13.00 Ka
rıtık f&rkılar. 

AKŞAM 

18.00 Program ve saat ayarı, 
18.03 Radyo salon orkeatraaı, 
18.45 Fa.sıl heyeti, 19.30 Saat 
ayan \'e ajanı haberleri, 19.45 
l)da mUziğl, 20.15 Radyo Gazete
li, 20.45 FUm mllzltf (Pi.) 21.00 
Konufma, 21.15 MUzlk, 21.30 
Konu9ma, 21.45 KJA.sik Türk 1110-
zıği, 22 30 Saat ayarı ve ajans 
haberleri, 22.4'.> Yarınki program 
ve kapanlf. 

Me'hmet Alinin duruşması netice
lendirilmiştir. 

Dün Sekizinci Ağır cezada suçu 
tesbıt edUen hırsız 5 sene, dört ay, 
yirmi gün hapse mahkOm edilmiş· 
tir. 

11\i feci kaz ı 
Şişhane yokuşunda 3856 sayılı 

kamyon, Kasım adında bir adama 
çarparak şiddetle yaralamış, Deniz 
hastanesine götürülürken yaralı öl. 
müştür. 

Şoför yakalanmış, cesedin defni 
için adliye doktoru izin vermiştir. 
Tahkikat yapılmaktadır. · 

Bundan başka Belediye gazino. 
sunda bir garsonun ölümlle neti
celenen feci bir kaza daha olmuş

tur. Bu gazinoda çalışmakta olan 
Mişon otlu Davit camları temizle
mek üzere tavana dayadığı mer· 
diwnln kap&nmasile çini döşeli o
lan yere düşmüş, kafası parçala. 
.narak ölmüştür. 

Adliye doktoru ölilnün gömül
mesine lzln vermiştir. 

llA LL I 

Soldan sağa: 1 - Konsomas· 
yon, 2 - Ada: NAra, Ne. 3 - Fe
minizm, 4 - Esami, 'Üs. Do. 5 -
Şayak, Hatun, 6 - Mason, 7 -
Nan, Alan, 8 - Trampa. ~n. 9 -
Asi, Arasöz, 10 - Namer'i; Alat. 
11 - Afi. tlre. 

Yukardan aşağıya: 1 - Kafe· 

şantan, 2 - Odesa. Arsa, 3 - Na. 

may (Yaman). Naime, 4 - İmal, 

5 - Onnlk; Para, 6 - Mal, Maa. 

rif. 7 - Arzuhal, 8 - Samsa sam

sa. 9 - Ton, Ölü, 10 - On, Dun. 
Azar. 11 - Neron, İn, Te. 

lzm·r vapuru mallar 1nı 
boşaltmadan tekrar 

lzmire mi gitti 
Bir kaç gün evvel İzmlrden tL 

caret ~yası yüklü olarak limanı. 
mıza gel~n İzmir vapuru limanı
mıza h•muleslnln bir kısmır.ı bo~Rlt 
tıklan sonra evvelki gün tekrar tz
mire hareket etmiştir Haber veril· 
diğine göre, İzmir vapuru hamu. 
lesinı boşaltamadan fzmlre hareket 
etmşltir. Tacirl~r Denlzyolları ida. 
resi nezdinde teşebbüslerde bulu. 
narak. kendi arzuları hılAfın~ va. 
purda kalan malların navlunların
da dell~lklik yapılmamasını iste· 
mele karar vermişlerdir, Vapurda 
külliyetıı miktarda üzüm kaldığı 
da haber verilmektedir. 

Altın 34 lira 
Altın f!yatJarı düşmekte devam 

etmektedir. Dün bir altının fıyatı 
34 lira idi. Bu fiyat cumartesi günü 
34,5 lira idi. 

Yeni neşriyat 

Foto Magazin 
Bugün çıkan Foto Matazlnin 

517 inci sayısında Yakup Kadrinin 
hayatı, Refik Halidln Ziya Gökalp
la nasıl tanıştığını anlatan yazı, Re. 
şat Ekrem Koçunun eski köçekler, 
Kandemirln İstanbulda görülme. 
mlş bir düğünü anlatan röportajı 
vardır. Ayrıca pantalonlu kadınlar 
1943 şapka modelleri, hikaye, sL 
nema, moda. güzellik sayfaları, fık_ 
ralar, karikatürler ve bilhassa mü
kafatlı bilyilk bir müsabaka var
dır. Okuyuct.tarıınıza hararetle 
tavsiye ederiz. 

Edebiyat 
<Batı ı nctde) 

sız DE ÇOCUKTUK 

Yüzümüz gözilmilz çamur içinde 
İştahlarımız murdar dejildi 
Biz de çocuktuk, 
Ömrümüz ne fe14ket 
Ne de saadetti! ' 

* Arzularımız çerden çöpten, 
Dünyamız acımaktan, 

DUlmlz hazdan ibaretti. 

Kırı kkala Grup Müdürl üğü Satınalma 
Komisyonund1n : 

1 - Tahmin edilen bedeli 214 bin liradan ibaret olan ve yal nız birınci 
kAn•Jn ayına mahsus olmak üzere yalnız bir aylık 40000 k1Jo koyun eti, dı· 
ğer 200000 kg sığır eti• ı .1.943 tarihinden 31.5.943 tarihine :tadar erata 
verilmek ÜZt"re satın alınacaktır. 

2 - Alınacak etler detaten alınmayıp ihtiyaca göre şartnamesi da· 
hillnde alınacaktır 

3 - Aşağıda karşılarında ilk teminat miktarları yazılı etler 30 11 . 
912 tarı.h ve saat 15 de yollama binasında müteşekkıl satın alma komi!· 
~nu marlfetilc kapalı zart usuıı : e talibine ihale edilecektir. 

4 - Taliplerin tekil! mektuplarını mezkfır gllnde saat 14 e kadar ko· 
misyona vermeleri. 

5 - Şartnameler K1rıkkale grup müdUrlüğU satın alma komisyona 
ve Ankara Lv. Şb. Md. de Ista.nbulda As. Fb. Sa. Al. komisyonlarında 
görü'ebillr. {1424' 
Cinsi MJktarı llk teminatı Tutarı 

Koyun eti 
Sığır eti 

40000 Kg 
200000 Kg. 

4050 Lira 
12000 Lira 

s.ıooo L!ra 
160000 Lira 

IstanbuI P. T. T. Müdür::c- n ~ :1: 
~ 

Idarem!z ıhtıyacı için 9 kalem tahta alımı açık eksıltmeye konul
muştur. Eksiltme 18/11/942 çarşamba günU saat 15 de büyük postaha
ne binası birinci kat ıdarl muavinlik odasında toplanacak müdürlük alım 
satım komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 2128.50 lira muvakkat teminat 159 lira 64 kuruştur. 
Taliplerin şartnamesını görmek ve muvakkat temınatını yatrmak 

tlzere çal1'ma günlerinde büyük postahane bırlncl katta bulunan lda.rt 
kalem levazım kısmına. eksiltme gün ve saatınde de 942 senesi için mu
teber ticaret odası veslkası muvakkat teminat makbuzile yukarda top· 
lana.cağı yer yazılı komisyona mUracaaUarı. (1036> 

• 
1 

Türkiye Cümhur igeti 

Ziraat Bankası 
Kurulu.' tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000,000 TUrk Ura.sı 

Şube ve ajans adedı: 265 
Zira! ve ticari her nevı banka muameleleri. 
Para biriktırenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

. 
Zlraat Banka.sında kumbaralı ve ihbarsız tuarrut heaaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile &fatı
dakl plA.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura ıoo adet 50 liraJık 5,000 Ura 

'° • 4,800 • 
' • 600 • 2,000 • 

' . 
fO » 

250 
100 

1,000 • 
f,000 • 

ızo • 
160 • zo • S,200 • 

DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ata· 
&'t d~miyen:ere ikramiye çıktılı takdirde % 20 fazWılle verilecektir. 

Kuralar se.nede 4 defa, 11 mart 11 haziran, 11 eylQl 
11 Blrlncl.klnunda çekilecektir. 

B O R SA i kinci icra memurlutundan: 42/2040 

16 İKiNClTEŞRIN 94% 
Sterlın 5,20 

100 Dolar 130,50 
100 İsviçre frangı 30.67 

* 100 Pezeta 12.84 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup sa

tılmasına karar verilen (muhtel!! ev 

eşyası) 19.11.942 T. perşembe gUnU 

saat 15 de Beyoğlu Kuledlbi Yazıcı 

.sokak 36 No. lu Kamanto apartıma· 
mnın 11 No. lu dairesinde satılacak· 
tır. 

Biz de çocuktuk Allahrm, 
Ekmek elden gelirdi, ıu gölden 
Günl-erlmiz uzun, evlerimiz bü-

yüktü. 
Ve yağmur çift çubuk için değil 
Sadece bizim için yatardı. 

* Biz de çocuktuk şüphesiz,. 
Rabbim, ne zaman, ve nasıl bil-

yildil ellerimiz, 
Süt gibi tırnaklarımız 
Katır tırnağı gibi serteldl. 
Rabblm ne zaman serpildi akıl, 
Dal budak saldı 
Kıldan ince, kıJıçtan keskin 
Dilim dlllm dilendi. 

Bedri RahD E1iN1a 

100 İsveç kronu 31,135 

ZAYi 
Fen FakWte.si Tıp zUmresin!en al

mış olduğum 6501 numaralı hUviyet 
ve şebekemi zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Ruhi Anal 

ZATI 
Şehremini nüfus memurluğundan 

almış olduğum nUCus cüzdanımı, as
ker,ik yoklama kaydım olduğu hal
de kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hUkmU yoktur. 

1337 doğumlu Yakub oğlu Şerabi 
Ozcan 

Birinci arttırmada teklif edilen be
del mahcuza takdir edilen kıymetin 
'7o 75 ini bulmazsa satış 24.11.942 
salı gUnü aynı saatte yapılacak ve 
en çok istekllsine ihale edilecektir. 
Taliplilerinin mahallinde hazır bulu
nacak memuruna mUracaatları ilan 
olunur. 

ZAYi 

Tıp FakWtesinden 1C40 senesinde 
aldığım hüviyet cüzdanımı kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hUkmU yoktur. 

373{ .Nejat Cel.sun 

1943 ikramiye Planı 
••fideler ı l•••t, 3 .. ,.., a ...... ., t it! r 

tıfl'la tarlldırladı , ...... . 

r-1943 iKRAMiYELERi 
f adet f 999 Lirahl< 
1 " 999 
' " 888 
1 ,. 777 
1 " 666 
' " 555 
1 ,, 444 
2 " 333 

1 o " 222 
30 ,. 99 
60 " 44 

250 " 22 
334 " ' 1 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
, ' 
" ,, 
" 

== 1999.- Li 
999.- ,, 

-= 888.- " 
- 777.- ,, 

666.- " 
- 555.- ,, 
- 444.- " - 666.- " 
- 2220.- " 
- 2970.- ,, 
- 2640.- " 
- 5500.- ,, 
- 3674.- " 

Tlrld~• lf Balllla1ma para r•tanulda .
para 1tlrlktlrmlf •• lals alaıf olan, .,. sr 
maada tallla~sl dı d•••mlf olllnaa. 

Nafıa · V ekiletindeö 
Ek11iltmeye konulan it: 
ı - Niğde su lşlerı yedinci şube mUdürlOğU b61geel lçbıde AJlll" 

rayın sağlık koyil civarındaki Karasaz bataklığının kurutulm ...... _ 
Tahmlr. edılen kefif bedeli fıyat vahidi e.sa.ııı üzerinden 48'11f 

70 kuruştur. fi 
- 2 - Eksiltme 23/11/942 tarıhlne rastlayan pazarteel gtlnQ ... ı ı.5 

Ankarada su işleri reisllgi binası içinde toplanan su eksiltme JcOlll..,.. 
nu odasında kapalı zarf usulıle yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projeat. b&~ 
i!Jleri genel şartnamesi, umumi su işleri fenni şartnamesi ile hu~.wt 
fenni şartnameleri ve projelerı 24 lıra 24 kuruş k&rfllJlmda IU ..-· 
relııliğlnden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içın isteklilerin 23142 lira iT ıcur', 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gtınden en 8'.,.., 
gün evvel bir dilekçe ile Nafia Veklletine müracaat ederek bu Lf9 ..... 
sus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı göstermeleri prttır• 
mUddet içinde vesika isteginde bulunmayanlar eksiltmeye ctrenı--:ı. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yasılı _. 
bir ıaat öncesine kadar su işleri reisliğine makbuz kaztılıfındA 1{llr 

meleri llzımdır. Postada olan &ecik meler kabul edilme&. (1oefJ 
~...-._.._.._.._. ___ ._. ___ ._. _____________ ~---~~----~-

Kırı. k kale Grup Müdürlüğü Satınaıma 
Komisyonundan: 

355000 Ki'o Ekmek Pişirfilece 
1 - Bedeli tahmin edilen 7100 liradan ibaret olan 355 bin JcUo eJdlltJ 

1.1.942 tarihinden 31.5.943 tarihine kadar erata verilmek nzere ~ 
cektlr. 30.11.942 tarihinde saat 15 de kapalı zartla zartla ihale edd 
tir. ihale kapalı zarf usullle yollama binasında mUteıtekkU utm aJJ!lll 
komisyonu marifetile yapılacaktır. 

2 - Talıplerın teklif mektuplarını mezkQr günde aaat H de k""1 
komisyona vermeleri. (142.5) 

Istanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünde:ı : 

942/194 ~~ 
Emniyet Sandığına borçlu ölU Zekiye varislerine fJln :yollyl• ~ 
Bayan Zekiye sağlığında, Erenköy, Merdivenköy, Göztepe •ki .,._ 

dad yeni Kadtrağa sokağında eski 16 yeni 59/2 numaralı evin tanı--'_, 
bırlnci derecede ipotek göstererek 22/11/938 tarihinde 27239 b ..... _~ 
marasile Sandığımızdan aldığı (2600) lira borcu 4/5/9f2 tartblne xa-"' 
ödemediğinden faiz, komisyon \'e masarifi ile beraber borç (3210). ~ 
(25) kurufa vlrmıttır. Bu sebeple 3202 numarah kanun mucl~~~ 
kında. icra takibi baflamak Uzere tanzim olunan ihbarname~·;
mukavelenamede gösterdiği lkametgAhına gönderilmiş l.M de IJorCIU V 
ktyenin Erenköy Pilılj eokafında 9 numaralı hanede öldfJIU anl&fllnılf ._ 
tebllf yapılamamıştır. MezkQr kanunun 45 inci maddesi vefat b.ıfoP 
tebligatın llA.n .suretile yapılmasını Amirdir. Borçlu ölü Zekiye ~ 
!arı t~bu ilin tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde SanclılımJla 
racaatla murislerinln borcunu ödemeleri veya kanunen kabule f&ı_ılll 
itirazları varsa bildirmeleri IA.zımdır. Mirasçılar lpçıtett ır111'tannaatar :.
yahut ba.şlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli pyrl roflll' 
kul mezkQr kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler~ 
ca blllnip ona göre hareket edilmek ve her birine ayn ayn Ilı~ . 

tebliği makamına kaim olmak Uz~re Keyfiyet llln olunur. (1'7f) 

Askeri Fabrikalar Grup Müdürlüöü 
Satınalma Komisyonundan : 

5 Kalem Sebze Almacak 
Ctasl Dk tem.lutr Miktarı TalımJa dle9 lıeılell 

Tutan 

IAhana 1635 Lr. 109000 Kg. 21800 Lira • 
Pırasa 2100. Lr. 112000 Kg. 28000 Lira 
Ispanak 2100 Lr. 112000 Kg. 28000 Lira 
Patates 3360 Lr. 112000 Kg. 44800 Lira 
Soğan 6461,25 Kr. 35000 Kg. 8750 Lira 

1 - Yukarda cin& ve miktarı ilk teminat miktaı'ları JUıl& S ~ 
sebzel.11.942 tarihinden 31.5.943 tarihine kadar erata Yerllmel& ~ 
Kırıkkale grup müdürltıfü satın alma komisyonu marifeUle ao.tı.-.' 
tarih saat 15 de yollama binasında kapalı zarfla ihale eclllecektlr· 

2 - Taliplerin tekli! mektuplarını mezkQr günde saat H de ~ 
na vermeleri. 

3 - Şartnameler Ankarada Lv. Şb. Md. Istanbul Aa. ll'b. Sa. AJ, -
da ve Kırıkkale grup mUdUrlUftl Sa. Al. Ko. da görWebUlr. (103) 

Saldbl ve Ne,rl,a& llDdllrtl: Alamet Emla YAIMAM 
Vataa Ne,rlya& Ttlrk Ud. fU. Va&aıı :ıtıl&U... 


