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C. H. P. Meclis Grupunda 
liariciye Vekilimizin dış siyasetimizi uzaktan ı1-Yakından ilgilendiren meseleler hakkındaki MiHi Şef'e . 
, izahatı sürekli alkışlarla karşılandı 

4ı ~ara, 17 (A.A.) - c. H. P. Mec- ketin dış sıyasetinl u~aktan, yakın· yarbakır mebusu GI. Khrm SevUk
l trupu umumi heyeti bugün cı7/ dan ilgilendiren meselelere temas tekın'ın Nalıa Veklletı.ne tevcıh et-
l/ 19-i2• saat 15 de reıs vekıli Trab· etti. Umumi heyetçe derın bir ala- mı.ş olduğu takrırı.n mUzakeresıne ge

'<>rı mebusu Ha.san Sak~'nın reı.ııll· ka ve memnuniyetle dınlenen bu çıldı. 
tbıde toplandı: ızahatı müteakıp Hariciye Vekili sU· Bu takrire cevap veren GI. All Fu-
l Celsenin açılmasını ve geçen top· rekll alkışlar arasında. kUrsüy1l ter· at Cebesoy takrırde mevzuu bahsoıan 
lııtı zabıt hulA.sasının okunmasını ketti. muhtelif meseleler hakkında Veklle· 
llıUteakıp Hariciye Vekili Numan Bundan sonra Parti nızamnamesı tın nokta! nazarını ve hazırlanmış 
lıtenemencloğlu kürsüye gelerek BU· mucibince her içtima senesi başında olan ınşaat projeterını etrarıle ızah 
>1llt Mıllet Meclısinln son t&tilınden- teşekkUIU icap eden grup haysıyet ettıkten sonra soz alan hatiplenn bu 
btrt geçen dört ay zarfındaki harici 1 divanı seçimine baş!anarak reylerın mevzua temas eden müllhaza ve mtl
lıadtaeıerle siyası ve askeri vakıalara tasnifi netıccsine intizaren ruzname- taıa.aları dınlenerek celseye nihayet 
lıt uzun izahlarda bulunarak memle- nln üçtincü maddesini teşkil eden Dl- verildı. 

Amerika paraşütçüleri 
Tunus varoşlarında çarpışıyor 
Birinci ordu Gabes istikametine kuvvetli 

bir Öncü çıkardı 
londra, 17 (A.A.) - Cepheden !erle çarpıştıktan sonra Rommel ,---

~lınan telgraflara göre. müttefik kuvvetlerlle karşılaşmak üzere 1 
U\'veUerl mihver kıtalarına taar· Trablus~arp l.ı;tikametlnde ilerleye· D a r a n 

~Uz ile bunları Bizert arasında kıs· ccklerdır. 
aç içine almak için Tunusun ce· Vlchy radyosunun blldlrdiClne 

11lıbuna doğru tlerlemektedlrler. göre iki saffıharp gemisi, 4 kruva· 1 • 
Ceneral Anderson'un emrindeki zör ve 9 muhripten mürekkep kuv- mese esı 

~erlkan ve tngılız b!rllklerı Ga- vetli bir müttefik deniz filosu Ak· 
s istikametinde kuvvetlı bir ön· deniz istikametinde CebelUttarık· 

8. Roosevelt' e göre 
geçici bir mah.yettedir 

~!i Çıkarmışlardır. Gabes, ayni isim tan hareket etmiştir. Ayni radyoya 

1 
ekı körfez üzerlnde ve Trablusa göre 36 şilep, 5 nakliye gemlsı ve 

1 
4~ kilometre mesafede bulunmak iki hastane gemisi harp gemileri· 
ildır. Mültdikler ihtiyaçlarını te· nin himayesinde Cebelütlarıka gel
i1n için dar hatlı iki şimendifer· miştlr. 
.. en istifade etmektedirler. Bu ma· Alınan telgrafla da a· ı ·ik A· Vaşington, 17 <A.A.) - M. Roose ı ., r ır eş velt bugün demı t k'• 
devra sayesinde Tunus şimalin] mü merika para5Qtçülerinın Tunus va· Darlan'la ş ır 1

1
" 1 

Lafaa edecek olan mihver kuvvet· roşlarında şiddetle çarpı5tıklar1 bıl- \ •- . • yapı an sıyas an- 1 
;:rt tecrit edılmckledir. Miltte!ık dirilmektedir !aşmalar daımı mahiyette değlldlr.

1 "''latar'111n külli kısmı bu kuvvet· (Sonu ·Sa: S, su: 5 de} «=• Bu anlaşmalar muva~kat olu_p mün 
---------------------------- hasıran muharebe zarurellerlnden .... ~ ...... <At.........-.."-'•~.....,~ doğmuştur.11 

Ankara. 17 (Radyo Gazetcsl)-

Yunanlıların 
bir hediyesi 

Türk mil:etinin Yuno:

millet .n ~ o'.ôko ~ıno 
teşekkür eden bir de 
mektup tokd .m e di~di 

Ankara, 17 (Vatan) - Atlnada 
Eramikos çinı fabrikası Mılll 

Şef'ımiZ ıçın sureti hususıyede 

yaptığ'l iki tabakla bir vazoyu 
Türk mılletının Yunan mılletlne 
ge>sterdığı alAkaya teşekkür eden 
bir mektupla beraber sabık Kı

zılay delegeşı Ferıdun Demokan 
eliyle Riya.setıcUmhur klitıbı u· 
mumıllğıne tevdi ettırmıştır. 

Yeni Ginede 
Sunaya 45 kilo

metre kaldı 

General Mac Arthur 
harekôtı bizzat idare 

ediyor 

Pasifik deniz muharebes · nde 
Japonlarm 5.000 deniz, 30.000 

kara askeri boğu l d u 

·Topları harbe hanr ,.a71Jetf' getirll111iş bir Amerlk' an uçak Jl:'f'mil.I 

Muharebe ufacık bir ada için yapıld ı 
Japonlar hiçbir uçak gemisi kullanmadılar 

Londra. 17 (Radyo) - Salomon 
adalarındaki son denız muharebe· 
sinde beş bin Japon bahrıycsilc 

yirmi ile kırk btn arasında Japon 
askerı boğulmuştur. 

Bu muharebe, son dört ayda Ja· 
ponların beşinci mağlübiyetidlr. + 
Mercan denızı ve Midvey muha· 
rebelcrlndekı mağlübiycticrl bun. 
lar ın dışında.dır. 

Son muharebe, bundan evvelkl Alman kıta, tank ve uçaKları 
Bu!garistana ve Yunanistana 

sevkediliyormuş 
ltalyan filosu Pire açıklarında dolaşıyor 

Londradan vertlen bir habere gö· 
re. bugün Geoeral dö Gol Brıtanya 
Başvekili Çörçme görüşmüştür 

Generalin Amiral Darlan mes~le· 

sıni konuştuğu sanılmaktadır. 
Amerika Rarlclyeslnde 

Vaşıngton, 17 (A .A.) - Bugün 
(Devam ı Sa. S, SU. 3 de) «=• 

, muharebeler hilafına olarak tayya_ 
relerın deniz üstü gcmilcrıne şid· 
deUi saldırışları şeklınde değii, de
niz üstü gemilcrinı.n birbirile tema· 
ı;ı seklinde olmuş ve tayyare faa· 

Denl7 muharebe-.inin cPreyan ~ttl~i sahayı gö,terir harita 

Stokholm, 17 (AA.) - Brlta- 1 duğu söylenmektedir. Balkanlara 
110\'a: Hususi bir m~mbadan bildi· gönderilen kıtaların bilyük bir kıs· 
tildıtın " •ad bu· mını · tanklar v~ motörlil nakil va· 
lun e gore. cenubi Rus;> a sıtaları ile teçhiz edilmiş hücum 
la l.n Alman kıtaları. tankları ''e birliklerinin teşltll ettiği rivayet 

YYareleri Bulgaristan ve Yuna- edUmektedlr. 
!
1
iatana sevkedilmektedir. Yu11an Bulgar "'.e Rumen hava mey· 
lrlanıarında bulunan bQtün ge· danlarına getirilen Alman tayya-

:111ere el konmuştur. Pıre açıkla. releri galip bir lhtlma ile Akdeniz· 
111da bir İtalyan filosunun bulun.. de faaliyette bulunmaktadırlar. 

Binci ordu Dern·e 
ve Mekiliyi aldı 

Mareşal Rommel'in y:: rini hava 
nıareşalı Kesserling mi alacak? 
~,}(ahire, 17 (A.A.) - Salı gilnü 
, frcdilen mUşterek İngiliz Orta· 
ark tebliği: 

't Xıtaıarımız Derne \'C Meklli'yi 
~l>tetnıislerdlr. Sekizincı ordu düş. 
anı takibe devam etmektedir. 

Hava şartlarının mUsaad~sizli:ı 

dolayısile bava faallyctı dün mah
dut bır olçüde olmuştur. Avcıları
mız Port • Snit açığında bır Yun· 
kers 82 yi denıze dıl~urmı.islerdlr. 

(Devamı: :o;a. s; Slı. 6 te) /X/ 

ucrne'.> e hakan yol füıtıl.ııde lld müttefik askerl 

·Laval 
Mareşal 

ye~ine mi 
Petenin 
geçecek? 

.. llyC'ti !kıncı planda kalmıştır. 

Pıısıfıktekl Amerıkan denız kuv. 
vetlerl başkumandanı Aımral Ni- Amerikalıların 23 gemi batı rdı klarını 14 gemi 
mıtz d<>nlz üslü gemileri ara~ındııkı b 1 d J temasların vnkından o'duğunu ve hasara uğrattıkla rını i irmesine rağmen J • 

her temasın ancak blrkac: dnkıka ponlar büyük bir muzafferiye 'te ı or:. ror e d iy~rlor 
sürdüsün!i bildirmiştir Amlralın ,. 

Berlin, 17 (A.A.) - HAdıseln ya· 
kından takıp eden Vlchy mah!iUeriıı
de huıı olan ıntlbaa gore, geçen pa
zar gtinU de\•let reisi ile hUkQmet 
rei.Sl ve nazırlar arasında yapılan gö
rU~meler eıınasında çok mü.hım ka
rarlar alınmış olup bunlar yakında 
n~redilecekbr. 

bildirdiğine gör.:- bıı muharcbcdl' 1 ~ ............ ~---ı 
Japonlar hlc: bir tayyare gemisi 1) 1 J 
kullanmamışlardır Bu va Jııpon· > Yen 1 a p on 

Paııiflk ırumandanı G«>ntral tarın uçak gcmisı kalm;dığına \'C 1 ~ 
1\13c Arthur 

1 

yahut dıı slmdiye kadar vedıklcrl ı 
R d ı d darbelerden ııonra ellerinde kalmıs 11 11 

Londra. l7 1 a yo - Yeni Gine c olanları tehlikeye ko •amadtklarıııa t şebbu su t 
e 

Amerikan ve Avu.stra.lya kuvvetlPri 1 hamledilmektedlr ) e 
ikl koldan Buna ya llerlemektedır. 
Bunlar Buna'ya 45 I<m. mesafede bu- Vaşıngton. 17 ( A,A.) - Birleşik 1 

HUkQmet reisinin Mareşale halef 
olarak gösterileceğı tahmin edllmek
tedır. 

lunan Avala köyUnü almış bulunmak- Amerikanın Salo"lon adalarındıı b k., • 
tadırlar. kazanmış olduğu kahir muzafferi. , E en I yor 

(
n.- Sa o 

8
- r. d ) (De,·amı Sa. 3, !ilü. 4 de) - ~ 1 

..,..,,·aını , <> u, .. e XX - · 

Fakirlere yemek 
Şehrimizde 1 birincikanundan 

itibaren 16000 kişiye dağıtılacak 
Şehrimızdekı fakirlere verilecek sı- ı Teeblt edilen lıstt-ye gore şehrımlz· 

cak yemek için yapılan bUtUn hazır- ı de 16 bın kadar fakir vardır. Bunlar
lıklar sona erm~tlr. Bu i~:e meşgul ' dan 3 bını UskUdar, 2 blnı J<'atlh, 2 
olmak Uzere Ankara.'dan şehrimize bınl Yedlkule. ve mütebaki kısmı da 
gelen lstanbul mebusu B. Sadreddl· diğer kazalardadır. 
nln reislığtnde dUn Kızılay mümessil- Şimdi bedava yemekten istifade 
llğt binumda fe\'kalade bir toplantı edeceklere yemek kuponu tevZilne 
yapılmış. 4ehrimizdekl bUtUn Kızılay l başlanacaktır Tevziat önUmUzdekl 
meruıuplırının iştirak ettiği bu top·! pazar günll yapılacak ve yemek da· 
lantıda fakirlerin ıı.steleri te&blt edil· 'ı ğ'ıunıya 1 blnrıncika.nunda başlana-
mıştır. caktrr. 

Türk-Bulgar 
Demiryolu anlaşması 

İ st~nbu1 j o top~ ::n : n 
bir tcrife 

komisyo ı 

hazır '. ıyor 

müştere k 

Gerek itha!At ve gerekse ihracat Svlllngrad ile Pıtyon arasındaki 
vaziyetimiz dolayısiyle son zamanlar-! köprülerin ınşasından sonra Türkiye • 
da Bulgar demfryollarından lstıfade 'ı Bulgarıstan demlryolları idareleri lş-
ettığımız ma!Qmdur. (De,·amı :sa. 3, :su. 7 de) •-•·• 

..,..ı__.._..____........, ............... --( 

Zelzele 1 
~8 ig1d ı ç ve ~ ıı ::l ır gıd : 
<hasarlara v~ insar.c :ı 

t~oyı plaro sebep o'du 
Ankara, 11 (A.A.) - Bugün aldı· 

ğımız; haberler, evvelkı geco garbi 
Anadolunun muhtelif yerlerınde his
sedilmiş olan yersarsıntısının Bigadiç I 

(De~amı: :-ora. s. Su. O; da) «• 

Vaşington, 17 (A.A . ) - Amerika 
bahriye nazırı Albay Knox gazeteci· 
!er toplantısında demiştir ki: 

Amerika deniz Jrnvvt'tlerl Salamon 
muharebeslnın ikinci safhasını da 
açıkça kazanmışlardır. Geçen harpte
ki Jutland muharebesinden sonra en 
ehemmiyetli deniz muharebesi olarak 
telakki edilen !J(lnci Salamon deniz 
muharebesinin umumi l\etlcesl .şudur: 
Amerıkan kuvvetleri Kulagi kana

lına. ve Honoersonfleld uçak mey'Cl.ıı· 

nına katı olarak sahip olmuşlardır. 
DUşman da gemi ve lıısan itıbariyle 

ciddi kayıplara ug-ramıştır. 
M. Knox. bu Amerikan deniz zate

(Deunıı Sa. S, Sil. 4 de) //// 

. r ...... 
w 

~ahlllt:r<le !IO\ıırı """'"" .:eı.eıı ı>ı• 

Amerikan b;ıhrlyelisl 

Tokyo, 17 (A.A.) Japon gaze 
!eri Şanta Cruz adası nçıklannda t 

(Dıe\8nu :Sa. S, ~il. 6 de) /«», 

Rusyada karakış başladı 
Stalingrad'da Ruslar teşebbüsü eUe r i n~ a!d ~ 

.Moskova, 17 (A.A.) - Stallngrad'a Doğu Kafkııslarda Sovyetıer dağ·J tün yollarda soğulc ve çamur, do~ 
karşı yaptıkları beş gllnlUk taaruzda lar ın yanıaçlrırında ve Nalchlk'ln ce· ccphesınde umumlyl't ıtlbarlle Almar> 
Almanlnr. yalnız ölll olarak 3000 kişi nııp doğusunda bulunan vadilerde bir harl'klltını felce uğratmaktadır. Teb 
kaybelmı.şlerdır. Dilzınelerle tankları çok kasnl}aları ıııra fle işgal etmfş· lil:lerde geçen adlar daııııa aynıdır 
da tahrıp edilmiştir Bıı tanruz, son !erdir. Don'dan Voronej'e kadar uza· Stallngrnd, Nalçlk'ln cenup doğ'usu 
24 saat içinde kesilmiştir So\')'et gar. nan bölge Uzcrınde kış bu sefer tam Tuapse'nin şimal doğ'usu. :Bu tlç ke· 
nlzonu bundan üç glln evvel Alman- mA.na.slle başlamıştır. 1 sımde cereyan eden savaşlar artık bir 
lar t.ara!ından işgal edılmlş olan ce· Kızılyıldız gazetesi, Almanların ye- muharebe değil, bır çarpışmadır ve 
nup sanayi çevresındcki mevzileri ge. nlden gafil aİ:landıklıınnı ve ince yaz bu ı:arpışmalara dalma bir tabur "eya 
rl almıştır. Almanlann Stalingrad- Unlfornııı.sllc çarp:şan asker miktarı- en fazlası bir alay iştirak etmektedlr. 
da uğ"radıkları mağlQbıyct, Kafka11- nın çok olduğ'unu yazmaktadır. l Tebliğlerde biraz değişıklik olmak 
larda her iki c~,l .. .ıye de tesir elmiş- Stokholm, 17 (A.A.) - Stallngrad- Uzcre Mosko\•a dUn son günler veya 
tır. ) da yağmur, Katkasyada kar ve bU· (UC\amı SJ.L. 3, :Sü. 2 de) •n• 
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Yazan· Çevlrttı: 
DAPHNE OV MAURİF.R İHSAN BORAN 
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Jake, bentm ası' rorguma hlı!fı yordum. Daha ılk söze başlarken 

.:evap vermemıştı Benı küçük ço.. bulunduğumuz yeri ve etrafı unu
"uk telfıkkl etmesini ıstemıyordum. tuyordum. Aklım ana • baba oca. 
l;ıten bu son sözlerinden bir şey ğma ve bahçedeki çimenllklere 
anlamamıştım. Sert bir sesle cevap gitti: 
V<'rdfm: Bahçeyı kaplayan yumu$ak çl .. 

- Jake. bu boş lafları bırak! meni-er kenarlarında zambaklar 
Neresi olursa olsun, buradan gıdc. yeşeren kuçilk koya kadar uzanı .. 
'im! yordu. Uzaktan, bir orak makine-

Bu sırada Pool ırmağından bir 1 sının sesını ışlttyordum. Bahçıvanı 
geminin düdüğünü işittim. Sanki parmaklıklara ytikselmış tefne dal
cevap verıyormuş gibi bir yük ge.. larını iri makasıle kesiyordu. Ahır· 
misi de düdük çaldı. Irmak. karan· ların arkasında bir köpek havlı.' 
lık çlnde akıp gidiyordu. Bana şfm yordu. Ben çimenler uz<'rınde du
di, ıünefin battıfı sırada akıntı ile ruyor, Chintz örtülerle kaplı lstl
uzaklaşan kayığı hatırlatıyordu.. rahat salonuna bakıyordum. Taze 

Jake başını kaldırdı. Pool ırma· çiçeklerin rayıhası. uzun zaman
ğından vapur dildilklerl gelfyordu. danberl yeri• yerinde duran eşya· 
Uzaktan kopan bir ıslık, bir iskele nın kokusıle karışmıştı. Annem 
uzerlndekı ayak sesleri. bir çıma soğuk sesıle babama bir şeyler an· 
zincirinin gilrilltüsü. bir uçağın kı· ııı.tıyordu . Herhalde merak edlle
sık sadası lşltlliyordu. Gece karan. cek şeyler değildi. Babam. bir a. 
lığı içinde yalnız ışıkların titreyiş. ralık iskemleden kalktı, kitap sa. 
lcrlnl, duran gemilerin siyah hayal.. !onuna geçmek ve orada çalışma~a 
lcrlnl görebllıyorduk. Ben, ırmak. koyulmak için kapıya doğru yürü
ta daha ötelerdeki denizi, sabah yordu Ellnı kapının tokmaJrna a... 
ışıkları altında yürilttüğil manzara- tarken anneme tordu: cKararımı 
vı dil$ilnüyordum, Yine bir rüyaya Rlchard'a söyledin mi?. 
dalmıştım: Annem cevap olsun diye blrşey-

Blr sahil. engin bir den!-zlo kö· ler söyledi, fakat işitemedim. Ba-

Sabir 
Haberleri 

Şekerli 
maddelerio 

fiyatları 

Kohv : 15, çay 17 .5 
akide ve lokum 750 

kurusa sat' ~c ... k 
Şeker fıyatııırmın artması Uzerlne 

Belediye lktısat MUdilrlUğU, kahve, 
çay. muhallebi, ILklde şekeri gıbı şe
kerden ımaı edllmlş maddelerin yeni 
fiyatlarını tesblte ba,ıamıştır. 

' Şimdiki halde kahve l~. çay 17.5 

akide ve lokum 7M kurut olarak tes
blt olunmu,tur. Tahan helvaııı ve mu
hallebi, sUtlAç gibi diğer gıda madde
lerinin fiyatları da tesblt edildikten 
aonra Dalmt EncUmenden karar alı-
nacaktır . 

Dığer taraftan kahvelerde çay ve 
kahve yerine uzum ve incir vertlme
slnln taammUmUne de utra'1lacaktır. 

Ş :mdiye kadar t eyanna
rre vermemi~ lere de 

kömür verilecek püklü dalgaları kayalara çarpıp bam omuzlarını silkti ve benim 
duruyor Toprakla deniz öpüştük· evden ayrılışım önemsizmiş gibi Bir müddet evvel kömUr a&tLf \'e 
ı:e, beyaz çizgiler beliriyor, tatlı istihfaf dolu bir aülümseme tıe mı· tevzi mUesııeaestnln kömUr .satı,ınr 
ruzgAr esiyor: sahilden birkaç a. rıldandı: cO bununla da adam 01. evveli. memurlara yaptığını yazmış
dım ötede küçOk evler: pencerele. m•z,.» " tık DUn öğrendiğimize göre 30 eyltll 
rl kapalı. uykuya dalmışlar. Biz Annem de, ayni flkirdeyınış gibi ak9amına kadar beyannamelerin! dol
bu evlerden ayrılıp denize açılmı.. basını sanadı. Zaten babam dışarı durarak mUeaseııeye teellm eden me· 
şız. Sabah olunca erkekler tarlala- glttıtı zamanlarda, annem beni murlara birer ton Uzerlnden kömUr 
ra fldlyorlar, sıcak göle bakıyor· bOsbotUn unuturdu. Bütün vaktini vertımı, ve böylelikle şehrimiz me
lar Yokuş başında bir köpek hav- yalnız kendisine ayırır, el yazması murlarına yapılan satı• sona ermlş
layor. Kadınlar, c:lvltll su dolu te· eserlerle meşgul olurdu. Bunları 1 ti. Bir hattadanberl mUtekaıtıere klS· 
nekelttln üzerine eğllmlşler, çama. iğrlbüfril yazıslle kopya etmek, mUr tevzii batlamı' bulunmaktadır. 
sır yıkayorlar. Sonra, iyi bir ölle onun en büyilk zevki idi.. Bundan aonra halkın ihtiyacı karşı-

1 ıanacaktır 
yemetı burunlarında tüterek mut. Yine bahçede çimenler Uzerindc K · 
fağa dönüyorlar. Bir aralık. elleri- duruyordum ve kitap salonunun 1 uruçefmedekı kömUr depolarında 
nı alınlarına tutarak engine bakı- penceresine bakıyordu B b kAfi miktarda kömUr mevcuttur. Ron m , a am. .-ünletd h 
Yorlar. ve donuk bir gölge görerek orada elleri arkasında olduğ hal. . e avzadan Istanbula Suat ve 

u 4.tılA \'a 1 · ı kö ü k' t 
bizim çok uzaklarda olduğumuzu de bahçeyi seyrediyor. göz uclyle ~untaza pur ;rı e t m ~t s~v ıya 1 

dü.,ünüyorlar.. hakkında o kadar fena kanaat '-""•- man evam e me edır 
., """ Bu arad ötr d ti 1 · · 
içimi çektim. Zira bu kısa bir lcdlli oğluna bakıyor. Scnra bü- dıve kada • hl e:e 1 m ze go~e ııım-

ruyadan ibaretti. Şimdi köprü iize· yOk yazı masasına dönüyor. Rüz- olan baz r ki ç yanname a mamış 
rinde duruyorduk. Bu gece sokak· garla ~all1'nan perdelerin dağıttığı 1 mseler müesseseye mü· 

ki'ı " ti ·· ·· d t racıı.at ederek kömUr almak Lstedik· 
\arda, blnblr gürültü arasında aç gı arı onun e o uruyor. b~şını ıerlnl ıöylemektedlrler. 
karınla taban tcpecektlk. Sinema· kabarık omuzlarının arasına sındl· MlldU lü 
ların büyük ve ışıklı reklamları- rlyor. Artık kalemlnh~ devamlı 1• r k bu gtbl ".atanda.şiarın da 
na. Ulnelden ,.ıkıp giden trene kü. trrdısından ba"ka bl ı ıtı~· arzularını yerine getırmek için ted· 

.. " r şey ş •mı. birler almaktadır 
mes hayvanları gibi bakıp dura.. :ror .. Ben bu zamanlarda pencereye -
caktık. Sonra? tnsanı ye'se boğan sokulur ve onu seyrederken kıska. Gümrük' erde beki iyen 
kötü bir misafirhane ,ve dar, kuru nırdım. <Devamı var> 
bl~yatak.- marar resmi 

ıtakeııı tekr•ı' sordum: Oniversite talebelerile daı·reler .· nmı·ş 
- Ne yapacafız? 
Jake'ı kırk yıllık arkadaşmış ıı- asker ailelerine verile- İstanbul ıumrükterlnde birikip 

bl seviyordum. Dilşündüklerlml taşan ve artık koyacak yer buluna· 
kestiriyordu. Beni çok iyi anlayor· C8k ekmek karneleri mıyor dıye daha çabuk çıkarılma· 
du. Sorguma ~öyle cevap verdi: Univl!!"Site t.alet>e.mne ucuz ekmek sı ıçln bütün alikalı dairelerce ~1-

- Beraber bir gemiye bineceğiz karnesi verllmeel için yapılaa hazır- blrliğılc çalıŞılan lthalAt malları 
ve buradan gideceğiz., tıklar eona ermı, ve bUtUn talebeltr- meğer tüccarlardan ziyade resmi 

111 den beyannameler toplanmıştır, Be· dairelerin malları tmlı. 
Yemek yedikten sonra kendimi yanname toplanıfına bugUn de devam Ticaret müdürliljünce yapılan 

kuvvetli hissettim. Vücudumda olunacak ve yarından ~onra karnele· tasnif bu garip neticeyi meydana 
yorgunluktan eser kalmadı, Lokan rln tevzllne b1L4lanacaktır. koymuştur 
tanın karanlık bir köşesinde, kO· Bundan başka asker ailelerine de Öğrenildiğine göre gümrük am. 
çük bir masada oturuyorduk. Pi$· ucuz ekmek karnesi verilmektedir. bar ve depolarında birikerek plya. 
kin garson pis masa örtüsü üzerin. , Bunlara alt beyannameler de kayma. saya çıkarılmayan malların yüzde 
d<.'kl yemek artıklarını silpilrmüş. kamlıklara dağıtılmı,tır. 70 i resmi dairelerin mallarıdır. 
tü. Gitmesini ve bizi rahatsız et.. Diğer taraftan muvakkat ekmek Haber aldıfrmıza göre gümrük· 
memesini söyledik. İçtiğimiz slga.. karnelcrUe ekmek alacakların fırın- !erde en çok mal1 bulunan daire 
raların dumanları b izi sarmıştı, lıı.rı da ayrılnuya ba.şlanmıttır. Elle· Ticaret Ofisidir. Ofis şimdiye ka· 
Yalnız karşıdan gelen ışıklar göz- rinde misafir karnesi bulunduranlar dar hiç bir malını gümrükten çek· 
!erimi yoruyordu. bundan böyle Sirkeci. Galata, Beyoğ- memlştir 

Jake'ın yilzilne gölge düştül;iln· lu gtbl otellerin çOk bulunduğu ma· Oflsın bılhassa 20 bin küsur bi. 
den iyice göremiyordum. Fakat be· hallerin fırınıanndarı ekmeklerini ala- donu büyük yer isgal etmektedir. 
ni göz uclle taras.ııut ettltlnı hisse. bllecel<lerdlr. Lokantalara yakın yer- Bundan sonra İnhlsa~ar idaresi 
dıyordum. Sigaramın külleri önOn:ı. lerdc de ekmek tevzi şubeleri açıl- lklr.cilfil almaktadır. 
ele duran ta bata düşilyor, bunları ma ktndır İnhisarlnrın k~ğıt stoku da ol. 

peçetenin ucıyıe yayıyor ve bazı Necat' Çi'ler Bele ı'ye dukçn mühim bir yekun göster. 
resimler knralayordum. Jake şarap mektedir. 
V(' daha sonra soda ısmarlamıştı. Reis muavini o 'uyor Ankaraya gitrrt!ş bulunan Mınta-
Zlra, yemek ve şarap başıma vur. ka Ticaret müdürü bilhassa bu iş· 
muş, beni sıkmıştı. İskemlenin üze.. Belediyede ihdas edilecek olan Uçün- lerle mesi:ul olacak ve resmi da· 
rinde duramıyordum. YUzUm yanı· 1 cU reıs mua~lnlığlne, B~ledlye te!ttş !relerin malların, bir an evvel çek. 
yordu. Uzurı uzun içimi dökmek heyeti reisi Necati Çiller tn gettrllme. meleri ıçln Hizan gelen teşebbüs. 

be 1 1 tlh k d il " ki sı knrnrlaştırılmıştır. le!"de bulunacaktır. ve n n ara a ar s ru eyel' 
sebepleri anlatmak lhtıyacmı duyu· 

l)A\ll>A~ 
!f?IDA\IA\ 

GuJdolcanol' do 

- Ne karmakarışık iş, dedi Zavallı 
emektar geminin adeta korkunç bir yer 
oldu. Adamlar ortadan kayboluyor, cina .. 
yetler, hırsızlıklar yapılryor . Nedir bu 
başıma gelenler! 

Senlus 1dUşUnceye dalmıştı. Bir an 
durdu, sonra söze başladı: 

VATAN 

. il il 

il lkt.sadi Tetkikler il 
il il 

Fiyat teşekkülü 
ve fiyat politikası 

3 
Bu harpte, maharip ohan olm1M11n lılemen bütün memleketlerde, hilkfımetler ma· 

Hyet deterJerUe fifatları sıkı Mr kontrola tAbl hatmakta ve mllte,ebbtıılertn ht» 

IMllll ıayret ve emekleri ne dayanmıyaıı, biliklı !ladeee anormal harp \'&Zlyettnin bi.r 

atıacesl olan fevkaJade kazançların lalbae (eçUmeslne çalıtmaktadırlar. 

B undan öncekı ikı makale·, 

mızde C ı 7 ve 29 birlncj· 

teşrin tarihli wVatan. a bakınız) 
~on üe sene içinde Türklyede ve 
yabancı memleketlerde milşahede 
edilen fiyat te. 

lebihr: bu azalma hacım ıtibarile 
herhalde bundan da fazla idi . 

T urkiye ı thalatında görülen 

bu ıerileme her şeyden 

önce makine, taşıt vasıtaları. ma· 

satıştan alıkondu 

lç istlhsalata &elince : Bunlar 
• hususile ziraat mahsulleri • hak. 
kında çoju ancak ıhtiyatla kulla
nılabilecek kısmi ıstatıstikler mev 

cuttur. Muhte· 

şekkülil hak. 
kıncla sayılara 

dayanar. bir fi. 
kir v~rmeie v-e 
genel olarak 
harp zamanla .. 
rında fiyatlara 

lif endüstri şu. 

- - - - - - - - yazan . - - - -- - - beler: ne a it rcs-r •<~P-:f. D r. f .. ~',_; ~1 ;:dıy;•k~:;:; 
iıtlhsalde bır a· 

1. - - - - - - - - - - - - - - ...-..-. ..-.-..-....- - ~ .J.. 1 go·· terme W4Ud?CND4XLMZCJ--.ıc '4LZUAJ& ___ ....__.~ za ma s • 

tesir eden faktörlerı vasıflandır · 

mağa çalıştık, Bugün de Türkiye· 
deki fiyat gclişmeslle ilgili sebep · 
teri daha yakından lnceleyecetiz 

Türkiye şimdiye kadar harp 
dışında kalan ve harbe karışma. 
mak azminde olan sayılı memle
ketlerden biri oldui:u halde, sınır. 
tarın ötesinde vuku bulan nsk~ri 
olayların tepkileri çok geçmeden 
vatanımızda da kendini ı:österdi 
Bir taraftan her türl ü gafıl avla~ 
ma ihtimallerine karşı korunmak 
için mevcut kuvvetlere tlAvete" 
halkın muhtelif mesleklerde ça· 
lışan mühim bir kısmının milli 
hudutların emniyetini korumak 
gaye!ıle ıllih altına almması 

icap etti; bu. yalnız milli eko. 
nomlnln istihsal kudretin! azalt· 
makla katmadı. istihlak şart-

larında da ıeç<'n makale. 
mlzde işaret ettiğimiz gibi • 
kemml ve keyfi delişikliklerln 

meydana gelmcsi r.e sebep oldu. 
Diğer taraftan harp her şeyden 
önce dış ticarete aşağıda izah ede· 
~etimiz gibi menfi bir şekilde le· 
sir etti. 

H arblr. dıs ticarette yaptıtı 

tesirlerin ıellsmesl hak· 

kında kısmen kat'I rakamlar sö • 
!emek kabil olamıyacak ve ancak 
tahminler yOrOtillebllecektir. ZI. 
ra. diler birçok devletlere 1mt1-
!alen. Tilrklye de bir seneyi aşan 

bir zamandan beri lthalAt ve ihracat 
istatistikler i neşretmemektedlr. ı 

- mektedirlcr, hat· 
den, aletler. kauçuk vı. gibi is
tihsal vasıtalarını tlgilendlrlyor 
du: bundan 'bllfka deriler ve deri 
mamulatı . başta pamuklular ıtı'I. 

mek üzer{' mensucat lthıtlatında 

da önemli bir azalma kayded!'. 
mişti Evvelki makalemizde SÖ\'. 

ledlğimiz sebeplerden dolayı dev 
let ihtiyaçları. husu~ile bu mad · 
deler ilzerinde temerküz cttlglr · 
den. halk normRI zamandaki •ht . 
yaçlarının ancak ki.' ı:ük b ir kı;;mı. 
nı ta tmi r le kt•fa etmek zcrundcı 
kalmışt ı Süphesız h arbir b·şın . 

da (herhalde kısmen şimdi de)
bu malların birçoğu muhtc.ıf el· 
!erde depo ed ıtmlş vaziyette mev. 
cuttu ve bu stokların piyasaya 
çıkarılması ithalatın azalmasından 

doğan sıkıntıyı kısmen izale ede· 
bilirdi Arcak vaktlle bu metala. 
r ı n miktarının , depo edilmiş ol. 
duklarr yerlerin ve ~ahiplerinin 

resmen tesblt edilmesi fırsatı , gö. 
rüni.lşe göre. kaçırıldığıııdan ve 
milli ekcnomi için en önemli mad 
delere el koym& tedbiri de zama· 
nında alınmadıjından. bu ı;tok.la· 
rın {'kserlsi p iyasadan iulktı, ya· 
nı spekülasyon yapmak gayesı!e 

ta hu~u~le kömür ve men· 
sucatta olduğu gibi. cldukç• 
önemli b ir artış kaydedilmek. 
tedlr. Ancak son zıımanlıır

da bazı istihsal sub !erir.de bir 
gerileme temayUHI görulmtktedir 
ki . bıı dıı herhalde ham madde. 
:nok:~e v~ yedci> !>arça tedarl· 
kll'O>'.! kar.:ıla~an guçltiklerle ala· 
kadıır cılsa ıerekt• r. 

;r:.ı i :~t ih~aı hakkında göı. 

ö:ı{l:ıd 0 bulu ~durulması uı. 

zım gelen ehemmiyetli noktalar 
el· .. ·- ·c ~: Z'raatlcı utraşan kôylU. 

!erin bir kısmının milli hudut!& · 
rın emniyetini temlr için sllAh al· 
tına alınması herhalde verimin 
azalmasına bir temayot uyandır

mı~tır. Bu vakıa kadar önemli 
olan bir cihet de. Bl!Ah altına çıt. 
fırılanların miktarı çoğaldıkça bir 
çek iaşe maddelerinde lstlh!Akln 
de artmasıdır. Hakikaten bir as. 
kerln un. yağ. et. pirinç vesaire 
gibi gıda maddelt>rl bakımından 

ortalıı.ma sarfiyatı . ayni ~ahsın si. 
v il hayattaki ı~ııhlaklnden ekseri· 
yet le dnha yüksektir. 

(Devamı Ra. 4, sn. 1 de) ••• 

Pek lazımdı 
1932 • 1937 yıllarında TUrklyenln 
ıthalitr ortalama 90 milyon TUrk L okanıalarda ekmek verilme- ı HANGJl'llNE ŞAŞ'.\IALn 
lirası kıymetinde 500.00I> ton ka· me.t kararının yertade olctu 1 Bir •iman ~blljlnde !flma.I Afrika 
dardı. 1938 d~ bu miktar takrl. ~unu, bu ııaretle karne !'!Ullrttlmallerl- kıyılarında kı!IB bir zamanda 89 tf. 
ben 150 milyon Türk lirası kıy. nln, qhtekArlıklannın, karaboMı& ııa- earet gemisi, llç lcnwuır, • muhrip 
metinde 844.000 tona çıktı . 1939 tı,ıarının mühim bir derttede azala· batırıldıA"ı, Uç ~ak gemlıılle 1" knı· 
senesinde ise bir ıerlleme ıöste. rağını bu ıütunda be1lrtmı,ttm. Kara- vazörün, 7 muhrlhln ha,ara ulrabl· 
rerek 1937 seneslnlnklne yakın rın tatblka konaıu,a, dü,Un<'emde dıtı bildiriliyor. Dlter taraftan son 
.bir seviyeye dilştil 1940 yılında yanılmadıtımı az çok KÖııterdl. An"ak bir Madrld telgrafına göre iki uçak 
askeri olayların teslrl!e lthalAt kararın tatbikinden dokan bir lfÜÇlü· gemlııl, 2 zırhlı. 4 krunzör, 1 mab· 
kıymeti 70 milyon liraya kadar ğü • kendi batımdan da g~tıtı ~in - rlp, ıu tl<'aret ve bir k~ haıttahane 
indi. Hacim bakımından. bu ıe· gördlim. Herhangi bir lokantaya ıl· gemisi C'ebelUttarık'dan ayrılıyor. 
rlleme daha aşlkArdı: zira lthalAt recek olanlar, umumiyetle. o tokan- ] Aynı telgrafa gör~ 2 uçak ıemtıııl, 
mallarının amlly-et fiyatı bu sırı· ta dolaylarında fınn bulunmadılı bir zırhh, 2 kravazbr CebelUttank'da 
da herhalde artmıştır. Buna bir için uzak meAafelf're kadar ~ldlp ek- kalı)'or. 
de!ll, 1938 de sıklet itibarile it· mek bulmak, hattl baM uman bula- En·eı"e bir ııürU batırılanlar, At
halat 844,000 ton, 1939 da maınak ytidnd•n daha llerUere flt- ı lantlk'de dola<fanlar, Hint deniz.inde, 
735.000 ton olduğu halde, 1940 da l'nek zorunda kalıyorlardı. Yahut da Paıılflk'de bulunanlar, Buz denizinde 
ancak 3!57 .000 tona baliğ olması-1 bu ~lllkten kurtulmak için öA"le ve 1 Rusyaya rıden kafllelerl koruyanlar, 
dır. 1941 yılının ithalatı hakkında ı IMılkl de ak.,.m ekmeklH-lnl ıabahle· lngııtere adaları etrafında karakol 
ar.cak ilk beş ay için lstafü:tıkler ytn yanlarına alıp bUtön fün ta,ını .. cezenler. Kap bamunu dola,anlar, 
nesredilmlşt!r: bu beş ay içinde tarı lazım geliyordu. Kı:r.11 delll&e rlrlp çıkanlar ... 
1940 senesine nazaran ..-ı:aslı bir Bu göçlU~n bflledlyenln lfÖ&Unden I ~Utteflkl~rln - ma,allah • ne bit. 
gerileme gôrülmemeklc beraber, k~mama.ıı Vfl lokantaların toplu bu- mez tllkt'nmes tk'aret Ye harp ,.lllJ. 
gümrillı: varidatı nazarı itibara lundukları yerlere yakın, fırınlar dr· lerl var! iman batanların çokhltufta 
alınınc:ı. ı 941 de de kıymet ba. .,ında, ~kmek ııetı' 'ubelerl açılm .. ı- mı, deniz U8tünde kalanların çoklutu· 
kımından hic olmazsa ~~ 10 bir ı na karar verilme81 bu mahnru da na mı ş&Şacağını bilmiyor. 
azalma mevcut oldulu kabul edl. ortadan kaldıl'M'aktır. Tatlıaert 

mlşti . 

- Hayır. Olamaz. William Knit ola. 
maz. 

Esten zalim bir tebessümle cevap ver
di: 

- Hakkınız var Anıya. K nlt haklka· 
ten katil olamaz. CünkU katil Waıter 
Keraten'dlr. K~r.disı Hamburg bankala· 
rının birini dolandırmış oldulu için po· 
lis tarafından aranıyormuş. Katil olan 
bu adamdır. 

- Bu vapura binerken beni a!Akadar 
eden mesele Walter Kersten idi. E~er 
çaldığı paraları bulursam otuz bin mark 
milklifat alacağım . Fakat bu yeni cinayet 
de beni fena halde alakadar etmeğe baş· 
ladı 

Hessen yerinden kalkarak: ~-- Y-..ı WelDer S. Rintz -!1-

Genç kızın içi rahat etmı,u. Genlı ne. 
fes alarak: 

Hay hay. 

fB aııtnkte ııımt sık ııık &'t(eo bu 

lF adaya alt bazı faydalı maıa'
ma t \'ermek için herhalde tam zama
nıdır. 1667 de Mendana iıılmll bir lı
panyol tarafından bulunan \'e ara~a 
bir lıml olan bu ada halkı Polonezya 
\e MaJezı'llhlann kan,ıtı ımı,. Ada 
yerlileri insan eti yerler ve çok \'ab
ıtl imişler. Bunlar arttırdıkları insan 
etlerini de konwervc yaparlann111-
Halkın çdk tuhaf bir de parası var
mı,. ln!l&n \'e köı»ek dişlerinden iba
ret olan hu para aynı zamanda silıı 

olarak boyun, kol Vf! bacaklara da 
takılmaktaymıt. Bir ınunm aervet 
ellnde buJunan bu dişlerle ölçülttr ve 
hu miktarla o adamın "esareU de 
ıınlatılırm1,. 

- Bu meseleler! beraberce halletme· 
miz lAzım Senlusl Mutlaka malletmell· 
ylz. dedi. 

Birbirlerinin ellerini sıktılar ve ayrıl· 
dılar 

hemen kamaralarına gittiler. Biraz sonra 
Lund kardeşler ıelip kendllerlnı ziyaret 
ettiler. Esten gayet sakindi fakat Hllmal 
c:ok siniri! idi Durmadan bir gece evvel. 
ki feci cinayetten . bahsediyorlardı. Esten 
şöyle konuıuyordu: 

- Ne diye o halde beni aJdatıyorau. 
nuz. Bu size yakışır mı Mösyö Lund. 

Anlya artık Esten'! ismiyle çafırmata 
başlamıotı. Ancak soy &dile hitap edl. 
yordu. 

ICHode bulunan insan diflerJyJe dev
letlerin ı;eneUerl ölçlilmlye b-.lua 
bu za \allı uhşller ( ! ) herhalde en 
cerlcli! kalacaklar ılbl (eliyor. 

SERÇE 

- Elimizden geleni yaparız. Fakat bu 
gece işe başlamamıza imktin yok 

Masanın (}zerinde duran çalar saate 
baktı. Saat lk! olmuştu. Balo artık bit. 
mişti Çalgı seslerı durmuştu . Senlus es. 
ııeıneğe başladı. Ve: 

- Çok yorgunum. dedi. Bu işe yarır. 
başlayalım. Bu geoe artık bir şey yapa. 
mayız 

Hessen kamaradan çıkarken sordu: 
- Ne zaman görilşeceğiz? 
Senius düşünceli bir tavırla cevap 

verdi: 
- Yarın sabah kahvaltıdan sonr:ı kap· 

tanın kamarasında buluşalım. Muvafık 
mı? 

IX 
Ertesi gilnü hava bozulmağa başladı 

Kalın bir sis tabakası ıilneşi örttü. Rüz
glr bütün şlddetlle esiyordu. Vapurdaki 
yardımcı kaptanlar sık sık barometreye 
bakıyorlardı Slemsen d~ kaptan güver· 
teslnden ayrılamıyordu Dü~ünceli bır 
hail vardı. 

Yolcular bir gece evvelki faciadan ha· 
berdnr değillerdi. Herkes balodan ve ba· 
loya alt eğlencelerden neş'c ve zevkle 
bahsediyordu. Hiç kimse pre~ses Mani. 
erska ile kızının hiç ses çıkarmadan dü
şünceli ve me'yucı: bir tavırla yerlerinde 
oturduklarını iarketmlyordu. 

Yemek biter bitmez salondan çıkıp 

- Esrar perdeıl nerede iıe kaldırıla
t'aktrr. Bu sabah Mösyö Hessen'le konuş
tum Katilin kim olduaunu biliyormuş 
:-.feredc ise ya.kalıyacakmıı. 

Herkes merak içinde kalmııtı. İki ka· 
dın ve kardeşi Hllmar dikkat ve alaka 
ile bu slS7.lerı dinliyorlardı . GISzlerlni Es· 
ten'den ayırmıyorlar ve ne söyliyeceAl
nl bekliyorlardı 

Esten gözlerl~f Aniya'ya dikerek cev~p 
\'erdi: 

- Katli Amerikalı mühendismiş! 
Bu sözleri du)Can Aniya sapsarı kesil-

Esten genç kızın bu sotuk hali karıı
sında yine gUlilmstıdl ve: 

- Ben sizi aldatmıyorum Anlya fakat 
sözlerimi tamamlamama milsaade eder· 
seniz 1tınları söyl1yecellm. dedi: 

Dolandırıcı Walter Kersten vapura mil 
hcndis Wllliam Knlt ismi ve hüviyeti al· 
tına gizlenerek binmiş. 

Bu sözlerin her biri Aniya'ya zehirli 
birer bıçak darbesi gibi tesir ediyordu. 
O kadar sararmıştı ki bir an yere yıkı. 
1acağını sandılar. 

Annesi bu halin farkına vararak a!Aka 
lle sordu: 

<Dnamı nr> 

11-11-Mt --

Harp terazisi 
- Şun.dan ytlz rram _....,ı 
Fıstıkçı, terazlainln llefellble : 

ıram attaktan aonra llttreflld .. 
dekJ fatıldann içine daJclı• ~ 
ta pM görtllınlyen ltlgöllll wr .... 
kararlle dolclarduta kilrell• ~ 
kileri terazinin öteki kefe91• ...... 
etti; vamm boJandup kefe -
ya kalkıverdi, 

Fıııttkçı, fıstıkların bir rn-:: 
M,altmajta kalktı; fakat •:. 
birdenbire ne ctu,lndt,yse ••• .:. 

- Brrak ... Brrak-. iki fMs 
rram yapıver: dedi. ....... 

Fııttıkçı ha .eler ... afrrbk 
ılne yUı elif gran1 Mve ei~-~ 
tık U.ratı hav&Ja lrallltl. li'~ 
fııbk eklene eldene Ud k ... ..,_ 

setırlldt. 

Bunu ııeyrederken, 119 ıa.;.~ 
ne kadar barbin ~jl 
dhnlmden ,~u. e-- ...... -: 
ı.arnanda ltalya ı.&rbe bnt*alt 
Framıa yenlldlti umu. ••*:: 
kcfeııl havaya kalluvernalf... ... 
sonra Rusyanıa harbe ka~ .... 
le muvazeneyi tam.na1Je ..... 
meden .laponya'nuı ilk ~ 
ntlerlle müttefikler llefeel Ji89 _. 
~ada kalmı,tı. Şimdi .... ~: 
nın harbe slrdlk&ea llO .... mlıw•-
Jer kefe!\lne birer bl,. aı-ta Nf" 
ladı~r a~ırlıklar, bu kefeyi ilet.::. 
biraz daha a!4ağı indlrrnelder 
\·er kef~lnl ~r ıtua bira& ..... r-" 
karı kaldırmaktatır. E.... ırefele' 
aruında bir muvazene hentls ""':!: 
mamı,!4a bile bunun da bir Jtlll 
ma."ı ve ondan ııoara HDav• _.,.. 
ılııtn birdenbire 1l&ft7• ~ 
ihtimalinin kunıetl ltleaedl]lllelt 
b .. lanmı,tu. Mefer ki MIJaver ... 
rafına yeni atırhklar lf&ve ec11leftll• 
ıln. Haİbukl oeaup Amerlb J1111191• 
Jerl müttefikler lelalae bitle wr:. 
Un yaratmaj'a mtlaald o...,. 
de, Mlh\·er taralı• ell ..... .Jf11A 
atırlık vı,ı•nın emrtade llıılall.,.,., 
ııızlardan ibaret 16rlalY9r• .,,_,,,. 
da teraziye ne denıoe tellr _.
<'etini anlamak lçla blru ~ ..... 
lemek llaımckr. 

&Ö& &ADI 

E meg} b< kla unu ka
r .ştıran bir muhtekir 

tevkif edildi 
Un tahdidi son haddinl bul4Ufll ti 

bu hususta hile yapılın~ -. 
belediye zabıt.Mı tarafından ........... 
yelle tedbirler alındıtı halde ,eftrl• 
mısın muhtelif ıemtlmnde ytne ~ 
day ununa nohut unu, bakla uııu fi 
maddelerin k&rtftırıl&rak elUnelC ,.. 
pıldığı görtllmU.,tür. Halkı eıuıtd p 
duının özU olan butdaydan maıırus' 
ederek bu gibi hayaU bir ın_1 ... 
vicda.nsız hileler yapa.nlar h&k~~ 
Mlllt korunma kanununda da n.
oıarak çok afır maddeler butunın ... 
tadır. 

Bıyaaıt zabıtası dtln Milli korısıı• 
ma mahkemeaine böyle bir vaka ,.. 
t!rmlştlr. Mahmutpafada tınnet KO" 
ço'nun dilkkAnında yapılan araff&ıt' 
mada bu fırıncının kilerinde k_.
yetll miktarda bakla unu görQllllo.t" 
tür. Ekmekler muayene edilerek ~ 
!Uden geçirilmiş ve içlerinde ııaJCI• 
unu oldu~ anlaşılmıttır. 

DUn 2 ncı milli korunma mahk..,ı.., 
si, suçlunun tevkifine karar verınlf' 
tir. 

Bir : adm dgnize d!'ştO 
Balatta genç bır kadın dınlff dtıf• 

mll~tUr. 7 numaralı HaUç vap~ 
çıkark'n ıskeleye buanuyan _.,. 
adında ki kadm muvazenesini ıraybl" 
derek denize yuvarlannuftır. JJi1 
mUddet ıuda kalan fta.tel kurtarıl• 
rak Musevi hastahanesine kaldıtıl 
mıştır. 

lht kar vak' hrı 
Balatta bakkal Jozef yWcHll fi~~ 

la kömür satmaktan augtu oJP-
2 ncı Milli korunma mahkemeaırı• 
verl!mlşUr. * Fatihte bakkal Saim ıaıı.a .,: 
zettlğt mallara etiket' yap"tıfnıa'l 
tından Milli korunma matıkelll_.,.. 
verllmtıptır. * Beyo,ıunda latikW cadde'~ 
biracı Recep yUksek flyaUa bir& ,. 
tıfından Milli korunma mabktm .. 111' 
verllmlftlr. 

Alt1n 31 lira 70 kurut 
Altın flyaUarı dUfmelcte _,... 

ediyor. Evvelki rtın H Ura olAll lif 
Refadlye altını dOD 11,TO Ura idi· 
KUlçe altın da teo kuruttu 405 _.,. 
rufa dUtmU.tUr. .. 
,- . ~ V . M --""' 

11 tKiNCiTElalN lHI 
ÇARfAJIBA 

AY 11 - Qt}N 111-S..- ı: 
RUMl 1351 - lk .......... 
etcaı 1se1 - ztı.&ADS •1 · ZEV\ ~ı\~ 
GÜNEŞ 7,&l 1,01 
ÖGLE 12,59 7,10 
İKİNDİ 1&,33 9,ff 
AKŞAM 17.48 12.00 
YATSI 19,24 1,35 
iMSAK 8,08 ı2.ıt 
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Askl! ri durum Sen Nazer yine 

bombalandı ,....___Yazan: 

1 l Landra, 17 (A.A.) -. Burada 
'- -ISAJll 8 0 A ~ neşredtlen bir tebliğ. şunları yaz

P .....__':'------------'- maktadrr; 
..:_sıffk cephesinde : Bugün öğleden sonra tngfllz ha· 
'-= va kuvvetlerine mensup avcıların 

· ~rıdradan gelen haberlere göre. dest<tklediğ1 Amerikan bombardı
"'llllar ıarbl Pasifikte (Satomon) man !lervisi:--.e att uçan kale ve Li
tıarı açıklarında büyük blr de- bercttor uçakları Saint Nazaıre'de

;i~ lt'!.lilt1blyetıne utramışlardtr. ki Alman denızaltı üssüne taarruz. 

1 •. nların kaytbl ( ı zırhlı + 5 etmışlerdlr. Birçok bombaların he_ 
'•il\1a2ör + 5 muhrip) 11 harp def üzerinde patladıkları görülmüc::: 
·~· . ; ııı ve 8 nakltye gemisidir. Bu· tür. Hedef bölgesı yakınlarında 

lrı.ı fflUkabU Amerikalılar 2 hafif düşman av uçaklarının mukave· 
t•.ı\ıaıör ve 6 muhrip kaybetmış- metile karşılaşmıştır 6 düşman 
·ııır, 

uçağı dUştirülmüştür Uçaklarımız· 
$.ııoınon adaları civar sularında dan h:ç bir• hayıp d~ğildtr. 
t·denıı: muharebesi cereyan ede· 
L 

1 rıı ta hının elmiş ve bun'u Ame. 
11;a"ıa ı.._" rtn kazanacağına da lhtimt.l 
~.'"llUk. Acaba Japonlar bu mat. 

Rusyada karakış 
başladı ~"Yelten sonra (Salomon) adala. 

' •• büsbiltiln çekilecekler mi• (Ba.,ı t 111<!tde) •n• 
;nı da ihtimal verilebilir . Bu de- haftalar içindeki Alman l<ayıplart 
trıaııa.biyettnden başka. Japon· hakkında maJOmat vermiştir. Tuap

~~1 'ienı Gtned~kl vaziyetleri de se'nln ,ımaltnde Uç ha!tt. içinde 15.000 
lı,ltkey,, düşmüştür Müttefik or· Almsn ve Rumen ölmU~tUr Nalçlk 
<.Unu bizzat idare eden General yakıntndakt Alm8Jl kayıpları 12.000 
~ k ArtUr, Yent Ginede yegAne ölü ve yaralıdır. Stallngrad'da pazar· 
~Pon üssü olan (Buna) ya iki te.'!1 gUnU l600 ölU sayılmı~tir'. 

1
-dan Yeni bir taarruz tevcih et. Sanayi mahallesi kenarlarındaki 

~tir. Japonl~rtn <Buna) yt kay. Alman hücumları tamamile kesilmiş 
t; erek Yeni Gineden çekilmeleri görünüyor. Yentden yalnız temizleme 
~ ·ıııaıı kuvvetlidir Bu takdirde "" devriye harekAtından bahsedilme· 
t,bı:ı!'tların (Salom~n) adalarına ge b&şlanmı,tır Staıtngrad'da ka
~·itı;ın hava .. deniz yolları müt- panmı~ olan &Skerler şimdı dögi.lf
~'.~lerln yan hücumlarına maruz mt"kten ziyade kışlık karargA.l'ıları.nr 

Vilkie 
Beynelmilel bir 
cko-omik plan 

yap.imasını istiyor 
N•vyork, 17 (A.A.) - M Wan· 

d•ll Wt1kıe dün söyıeaıeı nutukta 
M Churchlll'ln ~çenlerde söyledı· 
ğı nutuktan bir cümleyi şıddetle 

tenkit etmiştir Bu cümle şudur· 
ıİnglllz tmparator!utu itlbarUe bi
ze &tt oJan her şeyi muhafaza et
mek rtkrlndcyi:ı .• 

M. Wllkıe söılerlne şöyle devam 
etmiştir; 

•- Askeri p!Anlarda birlik bü· 
tün müttefiklerin yardımile kurut
malıdır. Ar.laşm• yalnız müttefik 
mtlletlerln askeri şefleri arasında 

delil aynı zamanda mtlletler ara
~rnda da hasıl olmalıdır. Eğer İn
giliz milleti biz Amerikalıların ne 
düşündülUmüzü bilmez Vt bunu 
samimi olarak telakki etmezse ve 
biz de fnıi1tere ve İmparatorluk 
hakkında ayni düşüncelerı besle· 
mczsek bu anlaşmanın hüküm sür· 
düğünü görmek ümidi olamaz-• 

Darlan meselesi 
1aeakıır ta.nzımle meş:guldür. 
~ . (Başı ı ""''de) •=• 

11 •rıılmıyorsak, Japonların Sa· ~foskova, 17 (A.A.) - Bu $.aba.h Hariciye Nazrrı M, Hull. Harbiye 
llıon v y 1 a· d t il reşredllen Sovyet teblı ... ine ektir: 

VATAN 

Yeni 
kararlar 

Bazı mütedavil 

--· --- ·- - - -

8 inci ordu Derne ve ı 
Mekiliyi aldı 
(!lafı ! incide) /X/ 1 nun hareUtında büyük yar<lıml&rı 

Bu hareketler netıceslnde bir tay- dokundufunu söylemiştir. 
yaremlz döımıemtşur. llinpzl bomlrdlatıdı 

3 

Sırp çetelerı 

İki yeri aldılar, liman 
tesislerini tohri p 

ettiler 
sermayeler 
iptal edildi 

Rommel'lıı ralı:llıl Kahire. 17 (A.A,) - Ortaşark Londra, 17 (A.A.) - MUtteflklertn 
Avrupada bir mahaJ, 17 (A. Amerikan tebliği: ,ımaı Afrika muvafft.klyetınden aon. 

A.) - Münib'te Rommel'ln Hit. Dün ıündüz ve 14 - 15 gecesi ra orta Avrupada ve Balkanlarda 
ler, Hirnmler ve daha birçok klm. Amerikan bomba uçakları Bingazt 1.-fihvere karşı mukavemet artmıştır 

Ankara, 17 (Vatan) - Bugün selerle yaptığı görü$meler muhte- limanını bombalıyarak bir rıhtıma Yugoslavyada Mihailoviç mllfrezeıe
birkaç hükUmet kararnamesi neŞ- I mel olarak Rommel'ln askert mes- tam isabetler kaydetmişlerdir Bu rlnden ayrı olarak ta.a.Uyette bulunan 
redilmışttr. Bu kararnamelere göre leğı ve bütün kurmay teşekkülü rıhtım üıtrinde şiddetli bir l~fll~k on on beş bin çeteci iki maha.lH iı}g&.1 

kömür havzasından yapılan kömür üzerinde tesiri olacaktır olmuştur 10 kilometre uz. aktın 

1 
etmişur. Karadağlılar Tivat boğazı 

nakliyatı vapur navlunları ipka Öğrenildljine göre. Rommel bu görülen bllyük bir yanııın çıkmış- run medhalindekı deniz u~.sUnden ka· 
edilm iş, Petrol Ofisine ve~len 5 görüşmeler esnasında. Afrika. tta.L tır. Blr Mes~erschmltt düşürtilmüş. raya çıkarak liman tesıslerinl tahrip 
milyon llra1ık mütedavil sermaye. ya. Sardenya, Kafkasya ve cenup tür. ettikten 10nra çekilip gitmişlerdir 
nin 2,5 milyon lirası. İstanbul M&h· Fransaya şamtl bir cenup bölgesi Avcılarımız. çekilen dUşmana 1 Slovakyada yeniden grevler ç. ıkmı•· 
rukat Ofisıne verilen 2.5 milyon başkumandanııaınıo teslsıni yeni- karşı taarruz hareki tına muvaffa- tır. l~ller Atma.nyay& gitmek ısteme 
11ranın bir milyon lirası. Ziraat Ve. den tstemlşttr Romm-el'in en bü. kiyetle cttvam etml.tlerdlr nıektecf!rler. Macarların iıJ«alı altın· 
kAleline tahsis edilen teşkt13t mas· yük rakibi Şimali Afrika.da mütte. Londrı 17 ( A.A. ) - Rommel da buJunan Karpatların merket:i Uz
rafından artan 63 küsur bln lira ile fik taarruzuna karşı kullanılan Al· kuvvetl('rl. Slrenatkeda durmadan horod'da 20 rehine kurfuna dizUmi.ş
Basrn istlhl3k kooperattCine ikraı: man hava kuvvetlerlnın kumanda· çekllmektPdlrler S~klzlncl ordu .. tir. 

olunan 100 bin lira iptal edilmiştir nı hava Mareşali Kesserıtnı'dir nun elde ettiği en mühim :SPY. di\n 
Ayrıca Mllll Korunma mahkeme· kü tebliğde blldirllmls olı" Mar. 

Seklzincı ordunun yarchmcdarı 
J.erlne 40 lira asU maaşlı iki Müd. tuba hava alanının işgal edilmesf .. 
deıumumi muavinlıği ilBvesi, kil· Londra. 17 (Radyo) - Br•za- dtr 
kürt ithali için Etibanka verilen vll radyosu bugünkü neşriyatında 
paranın 625 bin liraya ibh~tı. hl- muharip Fransız askert birliklerl
rlcten göztaşı ~etırllmek 1c;::in tz_ nln v~ muharip Frınstı ve Holan. 
mir tlzüm ve tncir Tarim Satış da deniz kuvvetlertnın 8 tncl ordu. 

Kooperatifine 1 milyon liralık mü· 
t~davll sermaye vertımesl karar
lastırılmı~tır 

Suikast davası 
Ankara. li (Va.tan) Sulk .. t dl-

vasına yarın (bugün) aıt ı rcezada de-
vam edilecektir Sovyet hukuk mtl-
~avirl Şimln de suikast dA.VUını ta
kip için tekl"ar şehrtmt~e gelmiş bu
lunmaktadır 

Amerlkan 
paraşu ... çüleri 

(~ı ı ınclde) •=• 
Londra. 17 (A.A.) - Cezalr rıd· 

vosu, Tunus topraklırındı k'şlf 

müfrezeleri arasında vukua gelen 
tlk çarpışmanın sonunda Ahnanıa .. 
rın geri çekildiklerini bildirmekte-
dir. 

Alman teblltı 
Bertin. 17 ( A.A ) - Almın tc-b 

liğinden Slrenalkte muharebeler 
devam ediyor D"rne. e,·veldcın 
te~b i t edilpn pl~~a göre Alman • 
ital;.·an kıt::ılart tarafından tahliye 
ed:lmls~'r s ~ var uçaklarımız İr· 

R:lliı kıtaları ·11 tec:ırll surette bom . 
bardıman etmi~tlr. 

Zelzele 
Vf Sındırgı'da 

(Başı 1 lnrlde) •• 
mühim ha!l&rla.ra ve 

Rom&DJ>ad• 
Londra, 17 (A.A.) - BrltanoVt.: 

Fas radyosu, Rumanya petxol sa~ 

hala.rında çıkan bir yanzının tahrlbat 

yapmakta old\ığunu bildirmektedir. 

Bir çok şUpheli eşhasm tevkif edilmiş 

oldukfa.rı söylenmektedir. Petrol sa· 

halarının muhafazasına askerl devrl· 

yeler memur edllmlftlr. 

Türk - Bulgar 
demiryolu anlaş.r.a::., 

(!lafı 1 lnclde) •-•-• 
Jetme hususunda tefebbUıse geçereı. 

bu.ı e.sula.r tesnit etmişlerdi. 

Şimdi, .ha~r aldıfımıza göre iki 
"~- c en ıne en amam e 6 Nazırı M. Stimson ve Bahriye Na. 

1
.
1rnel('r1 zamanı yaklaşmıştır. Stahngrad'ın cenup kesiminde Sov- ~ırı M. Knox bir toplantı yaparak Külliyetli itha 1 at 

• .. l...byada 8 inci o~u Derne ve yet kıtala.n faa.J harekA.tta bulunmuş-' ~ j Şimal Afrlka vaziyetini ve AmerL J • 
Fr&nsr>lar lşblı-tıthıe bıııJ"<llıı 

maalesef insanca bazı kayıplara. it· 

bep olduğunu bildirmektedir. 
Balıkesir vali~i lle Kı:ıılay ve Parti memleket arasında müşterek bir tA..-

Şimali Afrtkadakı müttefik umu reisleri bu yerlere gıderek IC'ap ed~n rife hazırlamak ve diğer husustan
ngatiyl almak üzeredir. Fakat !ardır Topçumuz bır d\'Jman bölü- eşyası a .. ,e iYOT kan kumandanlarile Amiral Darlan 

1tı
1

~ haberlere bakılırsa. İngilizler : ğünU. yoketmiftir, Başka btr kesimde arasında cereyan etmekte olan mü- Ankara 17 (Vatan) - Memle
·tı\rer ordusu baklyyeıınln Tarab . de. bır düşman taburu yokedilmişllr. zakerelerden doğ'an mesele1eri tel- ketirnize gelmek üzf·re ki.illlyetl ı 

ıt.~~arpla kara !rt1batınt kes~me· Stalln~a:-·ın ı:ıtma.ı batısmda topçu- kik etmişlerdir. mtktarda IthalAt eşyasınırı yolda 

mi karargılhı. 17 (A A.l - Resmi' tedbirleri Aldıkları gibi Kızılay genel 
tebliğ· Fransız a.~kerf birlikleri her merkezi tarafından da rerekli ilk 

cörüşmek üzere yeniden mUzakcre 1e

re bqlanmıttıJ'. MUzakerelere lftirak 
tarafta şarkta ve merkezde kıt~la · yardımlar yap1lmı4tır 

rımızla işbtrlığı yapmaA-s başlanıış· , etmek üıere iki kişilik bir Bulgır 

~·~er ve ne\.ice itibarile takip ha. muz. ta ltnll dört dU~an mevkitni Toplantıdan sonra M Hull, ga. bulunduğu ö~rcnllmlştlr Bunları n 
5 Ankara. 17 (A A.l - Evvelki ge-

lardır. Oran'da Fransız krtılar 1 A· heyeti ile Türkiye Devlet Demlryotlat·ı 

t 'tir-ı Bingazi civarında bir ku~ ta.hnp et~ı.,ttr zetecilere demiştir ki: arasında pamuklu ve yünlü mensu. 
·rıia ile bitirememişlerdir. Ber- Nalçlk in cenup doğusunda savaş «- Şimal Afrika durumu tama· catıa boya ve deriler vardır Bu 

cekl yersar.Şıntıeında.n fazla zarar gö-
merikan kıtalarına ilUhak etmış- namına ytne lkl Klş,ilik bir heyet şeh-
lerdır. Lımanların ten1izlenmesine ren Balıkesir viJAyetinin Bigadiç ve 

, 11..,.:n uelen bir haberde, mihver , dev;m :1!y~r Ta_nklarım12 dUşman mtle askertdir .11 11 mallar gelir gelmez ~ahlplert tara-
Göl ilk h' oı · lk d l rlmize reımiştir. Türkiye heyeti, Dev. devam edilmektedlr. c na ıy enne i yar ım o -

k Ü K 1 , k 1 ıet Demiryolları umum müdür mua· 
•"! etlerinin Slrer:aika'da fnı:ihz. i hat ann a lr gedık açmış. mUtead- Avam kaamrasmda fından derhal çektlerek piyasaya 

e teması kestiği. ve Slrt çölü- dıt ateş mevziini tahrip eyleml.ş:tlr. 1 ı si tedb · 1 1 t 
şarkta bırtncı tngıllz ordusu A- ma zere ızı ay umum mer ez nce 

merlkan seyyar birlikleri tarafın- Iş Bankası \'asıtasile iki bin lira ve vini Fuad ile Hasılat reis muavini 
Cemal Devrimel'den ibarettir. Konu~
malara evvelki gUn !Jehrtml~e baş

lanmıırttır. Müzakerelerin kısa bir zn
manda neticelendtrilmesine ve teıbit 

edilecek müşterek tarifenin pek ya
.kmda tmzalanmuma çalışılacaktır 

• n baıında bulunan Ela•eyla'ya Bir miktar dUşman . ı Londra. 17 (A.A.) - Başvekil arz iç n esa ı ır er a ınmış ır. 
,~ • tankı tahrip edıl- Bu t.edblrlcr sayesinde önümüzde-

kllm k mlştir muavini M. Attlee Avam kamara· 
dan takviye edUmlştlr. 500 çadır &rbnderılml.ştır. 

- lzmlt, 17 (A.A.) - Bir kaç tün• ~., • le oldulu bildirilmiştir. · k ' h ıı la za !ı d k d ı 
g Tu ' sında Çörçil namını söz söylerken 1 3 a r r r a u .. m~ş. er 

·~,b~Yla Bingazf cenubunda ve manı~p~~rn inply~~~aıta.bduorğuu stulendbalrdlliteş~ Amtrıl Darlan hakkında deme te ve boya Cfyatlarında muhı~ ucuz-
Denıt birlikleri garbi Akd~niz

de dolaylarını ko• !rol etmekte ve 
nezaret altında bulundurmaktadır· 
lar. Bu blrltklcr kayıplara utra. 
mı~lar~a da bu kayıplar harekatın 
genişliğine nisbetle azdır. Ölü ve 
yaralı sayısı da azdır. 

ı.,1 "'tıarbın çok doiusuna düşen 
1 

kt . ti 
1 

kç 
1 

lamalar olacağı tahmin edılmekte· 
~ o körCezlndcdır. Rommel, ge · peye yaptığı hUcum, kendisine a.ğır bu unmı an ım na etmıı; a a . dl 
-ıa rı ,.~cat hareketinde buraya ka- kayıp \."erdirilerek pfuıkUrtillmüştür Amiral Darlan ile müttefikler baş. _r_. _____________ _ 

. t:ekilmiş. tngiliz ordusunu bu- 1.-fo~ko\•a. 17 (A.A.) - Kızııordu kumandanı Gentt&I Eisenhow~r "· Pasifik deniz 
d~a luttui:u mevziler önünde dur- Lenıngrad cephestnde Volkhov çev· ra.sında Şimal Afriklda.kl askert 

1.'rıtuı Ve sonra mukabil taarruza l resinde Stratejik köyleri geri almata vaziyeti d.rh&I halletmek mak•a· muharebes],.,dP 
~~\:erek Tobruk'a kadar ilerlemiş- · ı{alkışan düşmanın 1500 askerini da- dile müzakere yapıldıjın1 söyledik. (Ba.,ı 1 lncftte) Alrike.nın şimal sahili açığında 

ha öldUrmUştur. ten sonra bizzat Çörçll bu hususta 
\tıh Alman te.bUft cevap vereceğini ilAve etmiştir. t ver ordusu baklyyesl ihtimal 

.,•i•Yla'da duracak ve üstı1n la· Berlln, 17 (A.A.) - Alman ord - bkenderfyed- FraMıa -
rt.ııla lan b&Şkomutantığının tebliği: b<1"'kunıanc' n1 t karşısında oyalama mu- 1 _, .-. 

,..~~~bclerile Trablusgarba doğru Aman kıt&Jarı Tus.pse'nln şimalin- Vichy, 17 CA.A.) - İskcnderiye. 
4'ıuJ d" deki kesimle Eloraz kesiminde derin- 1 rı :cektir. inılıtz ordusuna u- ıı~ıne hazırıannıış oa.n düşman mev,. deki Fransız fi osunun başkuman· 
l\:ı.~ıa'~· mıhver ku~vctlerınin . to- l zilertne ginnı~ıer ve göğUs göğtlse ya- danı, Mareşal Petain'den basta hiç 
l!,.,. rnasına ve müdafaa tertıbatı j pılan ~iddetli muh b 

1 
t 1 d klmsenin emrini dınlemiyeceğıni 

·•ıa._ı;ı 1 n d El are c er ne ıces n e ıı 1 \et' 
~~Yla• a mey an v-ermeden a· ' bir çok mUata.hkem mevzii hücumla EuY em~ ır. 
'•• YA yetişmek ve derhal taar. zaptetmı9lerdtr Amiral Platon 

' •t k 1 • d'l'aıı tne tir. Mihver kuvvetl~r Terek kesiminde zırhlı birliklerin Vichy, 17 CA,A.) - Doğru ha-
t,~ S& da, dayarmasa d& !nııııtz yardımı ile dU•manın teşebbllıı ettlJll btr alan bir k&ynaktan ötrenildL 
lıa~Usu Sirte körfezinden yeni bir müteaddit hUcumıar Al k talar. ~ı x d 1 1 .. ,10 ıı T 

1 
.. • man ı ı 6 ne gvre ev et sekreteri Amira 

"U'll k c rab uıgarba kadar yu- nın ~ebatlı müdafaası karşısında e.kim Platon pazartesi akşamı Şirna.l Af
~~~ e zorundadır. Tunustakı ha- kalm~tır . 
,,,Atın muvaffak olması ve mlh. _. Fikadan Vichy'ye dönmüş ve salı 

k Ha:ıer deni:ılnde A:man hava kuv· sabahı Mareşal Pclain ve M. La· 
l:L

1 
uvvetlcrJnin iki ateş arasında 

~ı; llırıhp imha edilme.si veya Af- vetlerl bir Petrol gemisi batırmış:br. vaı tarafından kabul edilmiştir. 
t,. •da.n lamamile çıkarılme.ıı için 2 petrol gemıst de hasara. uğratılmış-

&ıli tır- Savaş uçakları '\(olga'nın doğu· 
•rıo. z ordusunun Trablusgarp çö~ sund&kl demtryollanna muvaffaki-
l.o a.şma!lı icıp ediyor. yetll hUcumlarma devam etmiı,,lerdir. 

Bir Ölü·--
l• ndraya göre, Tunusta ilk çar~ k t 
'• l'rlatar ba;lamıştır. Alma.nya Ge~ Vol o cepheıaınde Sovyet hUcum-

Ankara, 17 (A.A.) - Türk buın 
Bırllği Rel•llğiııden: 

raı N h . Jarı Alman mukavenıeU karşısında 
~u e ring'i Tunustaki mıhver kırılmıştır. 

Anadolu Ajansı aıle.,jinden B. Ah· 
met Akar'ı kaybetmiş bulunuyoruz. '.!t~~etıerine bqkumandan tayin 

"ıi~ ıtır. Trablusıa 60 bin kadar 
~IJt\rer kuvveti olduğu tahmln 
ı,tı~\'or. Sicilya ve Sa.rdilny& ada
!•! • çok miktarda Alman uçağı 
·n:ıştır, bunların Rusya cephe. 

1 

~<ı en getirildiğine ihtimal verili. 
•i1t~~ "Bundan başka bu adalarla. Kor 
l'ı •dasında Almanların nezareti 

lt\d 
l:ı,.. a acele lstihkAmlar yapılmak 
~ır. 

to~~ mihver hazırlıkları, bir tara!· 
ltr lalyay1 müdafaaya ve dığer 
~"•!tan da Afrlkada • hiç olmazsa 
ta ııusıa Trablu~garpta • tutunma· 
ltırı.ll'ıatuftur. 8 inci. İngiliz or~usile 
ııA Us arazisine gıren ve Bızcrte 
l~~i~Unus şehrine yürüyen 1 inci 
~, 1l Ordusunun Trablusgarp ıeh • ~:~ olan mesafeleri hemen ayni. 

:~~~:~::ı 1~~e~~:~;~~tı~a:;~ı:;: 
~" birçok müşküller vardır. Yal
.. ) 8 ine; İr~illz ordusu daha ko· 
ta,b11erllyeblllr ve galiba Trablus· 
·tş a önce bu lngiltz ordusu yak. 

lıat zı dea ftı1tar•• 

Sinema~ında SES 
En Güzel 

ZAHAH LEAN VER 
Bu emsalsiz sesin besteledill be· 
yecanlı, hisli bir gönUı macerası: 

~~ Büyük 
Aşl<ı 

Gtdenin arkasrndan dökülen göz 
yaşları 

BUyllk Gala Oec .. ı 

• " .Z-"IL ARI .: ş 
Bu Süper Filmi 

Klşe önlerinde kalabalıta meydan verilmemesi için gece seansları 

biletlerinin evvelden ahnmasl rıca olunur. Telefon: 49369 
· •caktır. 

~:unusta mihverin iki muharebe 1 '1•••••••••••••••••••••••••••~ 
ir hest açacağına ihtimal verllebl. 
~~ llır kısım kuvv•tle Blzerte ve 
~a ~s şehirlerini cenuba ve- batı
<, lrşı müdafaa ederken diğer 
~,i'•!lerl!e belki de Su• bölge. 
~ • şlınal batıya dönük bir cep· 
a:~.utacak ve cerıuba uzanan iki 
•a "Yolu boyunca miltte!lk ileri 1 
tı·/·eke:ttni durdurmate. çalı~acak4 
,oİ ~akat bu mihver cephesinin 
~hı dalma açık kalacaktır. 

Varl k verg"s'. 
""k 1., ara, 17 (Vatan) - İstanbul. 

""1 "•rlık vergisinin tatbikatı le 
~. tıuı olmak üzere Maliye Teft1ı 

~.!' \J'ft\ 1 rc-iii v~ vasıtasız vergiler ı 

Asrı yerinde durduran 

En bllyilk san'a.t lnkıllbt 

____ , 
Yana 
Alııtam LAL Sinemasında 
Amerika.da fM 1 

ıtkıı,ıanacak. 

tZ ıum blrlncnıtını kazanan d4hl Rejisör (l"RA..'VK 

CAPRA) nın ıon zaferi 

Slneına dünyasının sönmeyen s riineşinden doğa.o etJSl! blr nurdur. 

GRRY COOPER - BffRBffRR ST/1/YVİCK 
FRf'.!YK Cl1PRl1 

DIK.K..\T: tik ak~m için nun1arah yerlerin 10.lfen evvelden kapatıl-
lanb""> l\födü.o . Şevket ı -.11 

Ula hareket etmlitlr· "••••••••••-ması. Tel. 
4ss911 •••••11:1•mliiil" 

batırılan bir Alman denizaltısının 
yet. Japonyanın de_n iz kuvvetlerin- 1 subayları ve mürettebatı bugUn 
de yeniden bir d-:-llk açmıştır Bu ~öz haJ>5ine alınmıştır. 
muzaf!eriy~t netic~sfndc, cenubt Roma, 17 (A.A.) _ stef&nl ajan
Paslfı~ hak~mtyetinın kat~ surette 1 sının Tunus'dan öğrendiğine göre 
Amerıkan filosuna gcçmcsı muhte- Tunus'dakf Mihver kuvvetleri başku• 
meldir. mendanr General Nehrıng ~tma.ı Atri-

Bahriye Nazırhlı. hc :. üz bu mu. , ka halkına bir beyanname nem-ederek 
h.arcben.in neticelerini bild_lrm"mls- mUtecavtzln bôzduğu sulhu ·yeniden 
tır. Fak;ıt bu nazırlığın ılk rapa- kurmak için yapılmakta olan savaşa 
runa göre 23 Japon gemisi batırıL ııtır&ke davet etnılştlr 
m1ş ve 30.000 düsınan tayfa ve R~· General Nehring. Libyada bir zırhlı 
keri öldürülmüştür Şu halde A· 
mertkalılar. bu zaferi deniz üzerin. 
de kazanmış oldukları en büyük 
zafer addedebilirler. 

Muharebe. Guadalc:ana.r clvllrtn

tUmene kumanda ediyordu ve Rom
mel'in başmuavlnt id1 

1'flh\"f'r hava faaliyeti 

Vaşington , li (A.A.) - Harbiye 

da ancak 25 mil murabbaı mcsa- nazırlığı pazar gUnU şu tebliti neş

retmiştir: 

Şimal Afrika' da Alm1Ltı bomba 

haya malik bir adacığı ele geçir. 
mek için yapılıntş ve üç gün devam 
etmiştır. Bu adacıkta hayati ehem
miyetı haiz bir uçak alanı vardır. uc;ak.ları 13 Sonıea,rlnde Bone ve 

Japon deniz kuvvetlerinin tahri- Boug1e'dekı liman ve gemileri taa.r· 
bl dolayısile kara kuvvetlerimiz ruza hedef tutmuşlardır. lnglli11 h&va 
bütün adayı geri alabileceklerdir 

Altnan haberler. en eytmser tah. 
mlnlerln üstündedir Bahriye eks-
perleri , bu muharebenin 1916 ~c-

ncsindekl Jutland muhaebesinden
beri deniz üstü ıemller arasında 

vukua geLe.n en büyUk çarpışma 

olduğunu beynnda miltteflktırler 

kuvvetlerine mensup ha.va uçakları 11 

dUtman uça.ğı dU~ürmU.,lerdlr. Al-

manıar dün taarruzlarını tekrarla· 

mı~lardır. Av uçaklarımız en az 4 

düşman bomba uçağı dl14UrmU..Jer· 
dlr. 

(~taralı 1 incide) X X 

Vaşington, 17 (A.A.) - Şalo· 

mon adaları seferi şimdiye kadar 
Japonlara. batırılan 35 ve hasara 
uğra\:lfln 72 gemiye mıılolm·:s bu- Mac Arthur umumt karargl.htn
lunurken. Amerikalılar .ı yalnız 24 dan, 17 (A.A.) - General Mac Art

gem;lı~rl batırılmış ve 4 gemileri 
de hasnra uğratılmıştı~. 

V1:ı•ngton. 17 CA.A l - 13. 14. 
ve l !} lkinciteşrin gü '.'llrrinde sa. 
lomo1~ :ıdaları dolaylarırıd;1 cere
yan etm1$ olan deniz v> hava mu
harebeiertndc Japonları· uğr~dık. 

tarı kayıplar şunlardır: 

Bn.ı.~·lan Japon g.-:omllerl. 
Bir :rırhh, 3 ağır kruvaz~"lr, 2 

hafi! kruvazör, 3 haf!' muhrip, 4 
şilep •.·e 8 kıtaat taşıtı, 

Hasara uğratılmış olan gemiler: 
8 taşıt, blr zırhlı ve 6 muhrlp. 
Amerikalıla.r 2 hafif kruvazörle 

6 muhrip kaybetmişlerdir. 
Japon donanması. pazar sabahı, 

atır kayıplara uğramış bir vaztyet· 
\e şimale do~ru çekilmiştir. 

Japonların teşebbüsü 
bekleniyor 

hur, Japonları Yeni Gıne'de Buna'da
kl tstllA üslerinden atmak Uzere iler
Hyen müttefik kuvvetlerin harekAt1-
nı şahsen idare için harp sahB.!lına 

gitmiştir. Müttefik kuvvetler gitgide 
daha fazla _,ıkıştrrmak suretiyle batı 
ve cenuptan Buna'yı kuşatmaktadır. 
Dllfman çekilmeğe deov&m etmektedir. 

Londra, 17 (Radyo) - Çlnlller 
Santung'da bUyUk bir muvaff&klyet 
kazanmıflar ve 40.000 Japon ukerlni 
bozguna uğratnıışla.rdı:r. Bu bozgun· 
da Japonların ölU ve yaralı olarak 
kayıptarı 5000 d!r . 

Japonların iddiası 
(Blll!ı t incide) /«•/ 

reyan etmiş olan bUyUk dentz muha
rebesi hakkında tmpııratorluk umumt 
kararglhı tarafından verilen tebUtt 
bUytlk başlıklar altında ne!Jretmekte
dlrler. 

rB-.•ı 1 ln<"ldf') // / I Tebliğdeki tafsiH\.tte.n anlaşıldığına 
rlni e.nca.k 6trateji bakımından balıls göre, Japon donanmasının kU&ndığl 
mevzuu etmiş ve başkaca miltalA.ada muvattaklyet ilk gUn tahm1n edtıdl-
bulunmaktan sakınmıştır ğinden dahr, ehemmiyetlidir. 

Albay Knox şöyle demiştir: Gazeteler bilhassa Amerikan dC'· 
Şimdilik Guadelkanal dolaylarında nanmaııının övUndUğU uçak gemHerl

dent2 UstUnlUğUnU elde bulunduruyo- nln uğradığı kayıplar üzerl.nde duru· 
ruz Bu zafer eaulıdır, fakat katt de- yorla.r. 
jflldlr. Cenup batı Pasifikte bir OçUn- Le Japon Tlmea And Advertıııer 
cU satha.nın da başlaması muhtemel· gazetesi dtifman kayıplanna alt ra.k
dir Blldl~imlz btr •ey varsa o da Ja- kamların, alınan fotogra.tıann · iyice 
ponlarla tekrar karşılaşırsak yine 

1 

tetkikinden sonra verilditint belirt-
m;oklOp edeceJllmiZdlr. mekledir. 

denberi devam eden ya.fmurları mU· 
te&kip senenin ılk karı civarın en 
yüksek mevkii olan Keltepe ve Sa· 
manh dağlı.ruıa yağmıf!ır. 

TAKSi Sinemasında 
Bu Cuma &ünü mı tinelerden itibaren: 

UÇ ŞEYTANLAR 
(Tlirkçe sllzlü) 

BORIS KARLOF (M. l\IOTO) PETER 
LOREL - BELA LUGOSt 

glb! Uç bOyilk artistin canlaJıdırdıkları ve Amerikanın en b!lyülı: 
cazı (KAY KAYSERiN) 1ştlraklle vücuda gelen Entrika, Esrar, 

Dehşet, Helecan, Caz ve Neş'e Filmi. 
__ , 

ÇENBERLiT AŞ Slaeaa
ııad• 

BugUn saat 11 dea itibaren d~\·a.mlı seanslaJ'da. 

Büyük ve Süper Fi:mler Haftası 

1 
ın en son 

-ANUŞKA 
Arabacın10 kızı tllminln unutuın1a.z .rı1dızı 

H/LD E KRAHL 
yara.tttğl aşk \le heyecan dolu bir eser. Kalpleri te!hlr eden 

bir rönül macera.sa 
Çılgın ve ~lmeyen bir a.,kın romanı . . ~ 

::fi ~~9.! ~~~~:!.~o~l:!!!.. I 
son ibda. etlikleri fevkalAde film. 

}ler gün 11 den itibaren devamh .seanslar. 

------------------------1 Büyilk rejisör: TOURJANSKi'nin en son eseri: •••~ 

ASK ve HAYAL 
Oynıyanlar: Bıt!GITTE HORNE y - .JOHANNES HESTERS 

Bu Cuma günü akşamı 

ŞAR 5/NEMASINDA 

* 
Oördütü btlyilk rağiıet tlmdlye kadar hiçbir filmde görülrnemı,ıır. 

C ON RAD 
SABU 

VEIDT
]UNE DUPREZ'nin 

bn yllksek eserleri 

iPEK ve ELEK 
Bir 

Slnemala.rı programlarında 

Hofb DohJ Ka ocaktır. 
Seanslar iPEK 2 • 4-,15 • 6,30 ,.e 9 dı 

l\fELEK 2,SO • 4,30 - 6,SO ve 9 ıla. 
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Piyasa vaziyeti 

Yiyeceklerde düşük 
lük devam ediyor 

Piyasa evvelki günkü durgunluğu 
kaybederek yeniden hararetlendi 

Son Ud g11n içinde tamamile dur- ı o:mamıştır. Ml1hlm bir mercimek 
ıım geçen fehrlmtz toptan piyasası partiSbıtn yola çıkarıldığı haber ve
dQn açılm~r. Dün, piyasada dikkate rilmektedir. Yine dUn 135 • HO ku
ıleğer toptan satışlar olduğu görül- ruf arasında 200 çuval kadar pirinç; 
ın~11r. is . 76 kuruş arasında 2000 sandık 

Bu cümleden olarak d!ln toptan 
M • 62 kuruş etrafında 30 ton kuru 
faaulye aatılmış ve borsada tescil 
.ctilmlşt!r. Dün Borsa.da 40 ton kadar 
kalbur altı nohut eatıJ.mıştır. Fıyat
l&n 60 - 62 kuruftu. Mtrcimek satışı 

kuru QzUm, 18 • 18,5 kuruş etrafında 
40 ton Akala cinsinden pamuk çeği
tı ea tıımıştır. 

Toptan satışların tekrar başlaması 
piyasada memnunlyeUe karşılaruru.ş-
tır. 

Garip bir hBdise 
Kapa:ıçarşıyı haraca kesen 

Cemal yakalandı 
DUtı akşam Kapalıçarşt e~nafını ı Clstane atılmışlar, ve bu kavga çar. 

telaşa düşi.ıren b!r kavga hadisesi sının uzun zamandanberl bu ada. 
cereyan etmiştir. 

Uzun zamandanbcrl Kapalıçarşı. 
y 1 haraca kesen Cemal adında bir 
adam diln akşam çarşıda çorapçı 

lık eden lsmall Kubilfıya müraca· 
atla kendisinden açıktan para is· 
temlş, İsmail ise böyle garip bır 
talebi karşılamak istemediğinden 

har~ç1 Cemalle arasında şiddetli 
bir arbede başlamıştır. 

Eskidenbcrl canını yaktığı diğer 
esnaf bu kavgayı. kendi dertlerine 
'Jenıetmektcn mütevellit bir heye. 
!an ve hiddetle derhal Cemalin 

Fiyat Teşekkülü 
ve Fiyat Politikası 

(Ba,ı ı laclde) cO• 

ma kar~ı duyduğu umumi hiddetır: 

bir mücadelesi halinı almıştır. 

İri boyu, mütecav!z ruhlle es

nafın canını yakan, eline geçirdiği· 

ne ıamar atarak, veya tehdit ede· 

rck parasını soyan bu türedi hay. 
!az, İsmail ve komşuları tarafından 
başından, kolundan yaralanarak 
kaçırılırken vak'a yerine Beyazıt 

zabıtasından bekçiler ve polisler 
yetişmiş ve bu soyguncuyu yakala. 
yarak Adliyeye teslim etmişler· 

dlr. 

Yük s e ~< Sıhhat Şurası 
topları ıyor 

Ankara, 17 C A.A.) - Yüksek Sıh
hat Ştlra.aı 1942 iklnciteşrln toplantı
sını 19.11.1042 perşembe günü saat 1 
14,30 da Sıhhat ve içtimaı Muavenet 
VekAletı binasında yaparak günde· 
mlnde adıl ve fennt meseleleri ır.Uza· 
kere edecektir. 

Karakösede biç~<i ve 
dikiş yur j u 

Karaköse. 17 {A.A.l - Halkevl· 
rnizdekl biçki ve dikiş kursu sona er· 
mlf ve vali ve komutanın huzuru ile 
kursu muvatraklyetle bitirenlere dip
lomaları verllmlştır. Bu milnasebctle 
Halkevinde kursa devam edenler ta· 
rafından hazır.anmış bir de sergi 
açılmıştır. 

Ap · rtı ran '.ar kalor: fer· 

BULMACA 
, . , 

Soldan sağa: 1 - Pek sıkı istif; 
Bir nota. 2 - Soru; Anlayış. 3 -
Düşürmc:Ek. 4-Hatırdan çıkarma 
mak. 5 ~ Tersi; bir nevi gıda mad. 1 
deleri. 6 - İtibar hesapları; bağ. 
Lama edatı. 7 - Tavla sayılarından: 
tersi: deniz elbisesi. 8 - Tersi: Hak 
sız yere isnad: Kasık. 9 - Tersi: 
eski bir dans. 10 - Havadaki gaz. 
!ardan biri: Akıl. 1 l - Tersi: bir 
kadın adı; Kıyalctimizle ilgili bir 
sanat sahibi. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - O!~ ye
ri: Zeybek ulusu 2 - Bir vapuru· 
muz. 3 - Baharattan bir cins ta
r.e: Tersi: Yunan mitolojisinde tak· 
ma kanatlarla uçan şahıs 4 - sa. 
ha; Giydirme. 5 - Seyyahlar. 6 -
Sıfat eki; Haberlesme vasıtaların. 
dan . 7 - Enerji IJe: Sonu:la bir 
ek eklenirse teminat maksadile ha. 
clz olur. 8 - Tersi· merkeze ge. 
tir; Bir soru 9 - Mektup: Bir ni
da 10 - Tersi· bir spor: Soğuka!
ğınlığına karşı ku11anılan şeyler· 
rlen . l 1 - YOrümeğe tekaddüm 
eden hal: Bir nota 

. HAL J, t 
Soldan sağa: t - Karakış; fülb . 

2 - Esami: Rana. 3 - Lüle: A. 
mik. 4 - Em'a; Sak 5 - Kan: 
Ulu· Sa <as) 6 - Na: Lir: Ka~ 
7 - Suhunet 8 - Pis; Kalafat: 
9 - Uçucu: Ulema 10 - Cebel: 
Anar. 11 - Usare: zı. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Kelek: 
ip ucu. 2 - Asüman: t. C. E . S 
3 - Ralana <analar>: Suba (abu;;). 
4 - Ame Ccm'a); Cer 5 - Ki: 
Sulukule. 6 - Saliha 7 - Kuru. 
lu. 8 - Ra: Nalan. 9 - Hami: Ke
fen. 10 - Ani: Satamaz. 11 -
Bakraç; Tarı. 

,, Iıt&nbul Belediyesi 

n ŞEH iR 
TIYATROLARI 

BU AKŞAM 
Sa.ıtt 20.30 da 

nRAM KISMI 
KOLLEGE KRA~fPTOX 

Yazan: Gerhart Hauptmann 

Türkçesi: Senıha Bedri Göknll 
Her perşembe saat 16,30 da 

tanhl matine 
K0:.\1:ED1 KISMI 

ASRIU:şıı;~ BABA· 

Yazan: Sptro Melaa 
Türkçesi: A Hacopulos 

Her çarşamba saat 1 t de çocuk piyesi 
Cuına.ı tesı ve pazar gUnleri 

l~.30 da matine 

V ukarıda söylediklerimiz yal 

nız gıda maddeleri için de· 
ğil, mensucat, meşin ve kösele 
sarfiyatı ve taşıma hlzmcUerl ve 
vasıtaları içln de varittir. Devletin 
satm almak mecburiyetinde ol· 
dutu mallara hazan malıyet ve 
istihsal masraflarına nisbetle çok 
yüksek fiyatlar vermeğe hazır oL 
ması zikrettiğimiz olayların neti. 
celerlnl şlddeUendlrmeğe müsait. 
tir. Bu şekilde ııbol kesedena bir 
fiyat pchlltikası bu harpten evvel 
de ask<?rl satın alma makamları 

tarafından bazı memleketlerde 
takip edilmiştir (meselA 1917 de 
Almanyada ). Bu fiyat politika· 
sında esas düşünce, kazanç nlsbe· 
tini arttırmak suretlle iııtlhsal 

miktarını çoğaltmaktır. Fakat tec 
rilbc bunun arzu edilen neticeyi 
vermedlğlnı göstermiştir. Gelecek 

le· ini ya acaklar 
1 

Bazı aputıman sahiplerinin hU 

17 IKJ:SCITEŞR1N 194? 
Sterlin 5.22 

• 100 
kQmet henUz müsaade l'tmlyon diye-

100 
100 
100 

?olar 132.00 
lsvlçre frangı 30.325 
Pezeta 12.89 
İsveç kronu 31.50 

ESHAM n TAHViLAT 

rek kaloriferlerini yakmaktan imtina 
ettikleri görUlmUştür. ~yle bir emir 
olmadığı gibi esasen havalar da so
ğumuş bulunduğundan belediye bUtün 
kaloriferlerin yakılmağ"a bn.şlanması 

!Uzumunu a!Akadarlara bl'dlrmlşt!r. 941 Demlryc.lu l 19,00 

VATAN 

T. C. htaaiJal Beledlyfl81 lstim.Wıt MtıdUrlilfü Sayı: :?982 

16/11/9•2 ~ 17596 

Beyoflu Be1JiDcJ Noterllğiae 
Akııarayda Çakırağa ma.halleııinde Namık Kemal sokağında Kadu

tronun 86f Unca adasında ı parsel No. sile tesbıt edilen 30 en eski 38 
eski 38, 16/ 1 yeni kap ı No. lu ev Aksaray yangm yeri taksirna.tına tAbl 
olup tevzlatta yol dahlhnde kalmış ve mukabili yer tahsis edllemiyen 
lstltnl,ke tabi tutulmuf ve mukadder 2000 lira kıymet Uzerinden nısfı 
teferruğ edilmiştir. 

Diğer nı.s!ının Tapudan alınan kaydından Yusuf Kenan ve Naşide 
uhdeııinde olduğu anlaşılmış \"e Yusuf Kenan takrire rıza göstermı., iııe 

de Na.şlde'ye keyfiyetin tebliği için Noterliği.nize hıtaben yazılan ve 
17032 No. nu:zda kayıt olan ihbarname zirindeki meşruhattan mumal
leyhın lkametgAhının te bit ve taayyün edilemedltfnde:ı tebligat yapı
lamadığı ve bu suretle meçhul kal~ı anlaşılmış olmakla kanuni müd
deti zarfında rızaen takrire veya mahkemeye müracaat etmediği tak
dirde hakkında kanuni muamelenin tatbik olunacağını mUbeyy1n bu 
illının tebliğ mal<amına kaim olmak tizere iki yevmi gazetede neşır ve 
llAnmı ve ilanı muhtevı gazetelerden ikişer nüshasının gonderilmes1-
nf rica ederim. 

\ "ali ve Belediye ~l'll N. 
Iııtiml&k !\IUdUrü 
Ali Yaver )laı:al 

Im:ıa: A. ~aı:al 

işbu ııAnname talep veçhile ııan "cılimek Uzere Vatan gazetesine 
gönderildi. 

Beyoğ'lu Beşinci Noterliğı 
Resmi mtihUr ve imza 

lzmit Deniz· Sat ı alm ı Komisyonun1an: 
Cin~ 

Patates 
Prasa 
Lahana 
hp:ınak 

K. soğa:ı 
Salça 

Kllo u 

35.000 
40 000 
12 000 
30 000 

f0.000 
2.000 

Tahmin flyab 
Kuru' 

40 
15 
15 
15 

22.5 
120 

Tutarı 

Lir~ 

HOOO 
6000 
1800 
4500 
9000 
240('1 

37700 

Teminatı 

Llra Kunı' 

2827 
1 - Yukarıda cins ve ınıktarı yazılı altı kalem St'bzenın kapalı zarf 

usulile ekslltme.st 30 lkinciteşrin 942 pazartesi gUnU saat 16 d(l Izmitte 
Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

2 - Bu i~e aıt şartname 190 kuruş mukabilinde komı.syondan alına
bilir. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin bu gibi işlerle llgıh olduk
larına daır 1942 senesine alt Ticaret vesikalarını ve kanunun tarıfatı 

veçhlle tanzım edecekleri teklıf mektuplarını yukarda yazılı temınat 

makbu7.larile birlikte belli giln ve saatten tam bir saat evveline kadar 
komisyon ba.şkanlığına vermeleri. ( 1280 ı 

İstanbul Orman Müdürlüğünden: 
ı - Orman Umum MildUrlUğU merkez ve villyetler teşkılAtı lçın 

numunelerine ve şartnamesıne gore yapılacak evrak cetvel, teskere cıldi 
ve defterlerın tab'ı ve teclldl İŞİ kapalı zart u.iullle eksıltmeye konul
muştur. 

2 - Mevcut malzemesinden noksanının ikmali ile tab ve işçllik mu
hammen bedeli mecmuu 8915 Jıra muvakkat teminat 669 liradır. 

3 - Eksiltme 30/ 11 / 942 günU saat 15 de Iıtanbul orman ınUdUr
lügilnde toplanacak satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - lstekliler bu ışe alt şartname ve nUmunelerı Istanbul Orman 
MUdUrlllğtlnde görebılirler. 

5 - isteklilerin muayyen gUnde bir ıaat evveline kadar teklif mek· 
tuplarını, teminat makbuzu ve ihale kanununun 2 ne! maddesınde yazılı 
belgeleri komisyona tevdı etmeleri. (1316) 

M. M. V. lstanbul 4. No. lı Sat. Al. Ko. dan: 
M. M. V. Muayene hey'etınce beğenılmek ve teklıt edilen fıat Sat. 

Al. Konunca nıtı\'afık gorülmek şartile 20 ton kadar Vaketa, 30 ton ka
dar Pençelik kösele ve 20 ton kadar sarı sabunluk kösele pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

Pazarlık günü 27 ikin. Teş . Cuma günU saat 15 de Tophanede M. 
M. V. Sat. Al Ko. nunda yapılacaktır. Talipierın muayyen gUnde Ko.na 
gelmeleri. ( 11 76 ı 

M. M. V. 4. No. lu Satınalma 
Komisyonundan : 

Ordu ihtiyacı için 250.000 adet (FERMEJUP) pazarlıkla ihale edile
cektir. ihalesi 27.11.912 cuma günü saat 16,15 da Fındıklı'da komL.o;yon 
binasında yapılacaktır. Muvakkat teminatı 118 liradır. Taliplerin belli 
gü:ı ve saatte komisyona gelme'eri. {H89) 

makalelerimizin birinde inceleye· 

ceğlmlz gibi, bu harpte muhnrlp 

olsun olmasm hemen bütün mem 

lekeUerdc hükflmetler maliyet 

değerlertlc fiyatları sıkı bir kon

trola tlıbi tutmakta ve müt.cşeb. 

hislerin hususi gayret ve emek

lerine dayanmıyan, bilAkls sadece 

1 anormal harp vazlyetlnln b ir ne· 

tlcesl olan fevkalAde kazaııçların 

önüne geçilmesine çalışmaktadır. 

r 
ıo;ABA.d 

l':f,. 7 Birinci tcrUp !\filli 
Müdııfaa lstıkrazı 

Krınferans 
19.10 ,--•-mmmm._ ...... __ ... ._. ...... ~ 

Türkiye Cümhuriyeti 

Gelecek makal~mlz Türklyede 

tatbik edilen fiyat politika.sına 

tahsis edilecektir. 

v· nideı ıefze 'e oldu 

7.30 Program ve saat ayarı. 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralım, 

7.40 Ajans haberleri, 7.55 Radyo 
salon orkestrası. 

li f'- I' 
12.30 Program ve saat ayarı, 

12.33 Karışık program {Pl.) 12.45 
Ajans haberleri, 13.00 Şarkı ve 
tUrkWer. 

Beyoğlu Iralkev!nden· 
l 9 . 11.942 Perşembe gilnii saat 18 

de Halkcvlmlzin Tepcbasındaki 
merkez blrasında Prcf, Dr. M Ke· 
mal Öke tarafından ttApandlsit zan 
nedlldlği kadar korkur.ç haı;talık 
mıdır?ı> mevzulu mühim bir konfe. 
rans verilecektir. 

ı\ Jl' c: AM ZA 1'1 
18.00 Program ve saat ayarı, Istanbul flniversıtesl ı.~en fnkUlte-

Iııtanbulda zelzeleler birbirini takip 18.03 FMıl heyeti, 18.45 Radyo sinden Jlmış oldUl\"Um şebekemi kay- 1 
ediyor. Dlln yazdığımız zelzelelerden dans orkestrası. 19 30 Saat ayan i bettlm. Yenisini alacağımdan eskisl-ı 
sonra pazartesi günü iki zelzele daha ve ajan'! haberleri, 19.45 Yurttan nln hUkmU olmarlığını ııa.n ederım. 
olmuştur. Bun'ıırdan birincisi yaz sa- 1 211" R 2515 ~o. ıu Perıhan Ozml•e.' , 
atı ile saat H U 14, ikincisi de U U ses er, · " adyo Gazetesi, b... I 

20.45 Bir mar, öğreniyoruz. 21.00 19

1
daklka geçe olmuştur. 1 Konuşma, 21.15 MUzlk, 21 30 'rem- ZAYJ ı 
kinci zelzele çok şiddetli olmuş ve il '>l "'0 RI ti u h 

s , • . v yase c m ur bando· ıstanhul llniversıtr..si Fen faktilte-
hcr tarafta. hissedilmiştir. Zelzelelerin su. 22 30 Snat aynn, ajans ho.- f'iindm aldığım hllvlyet vara kamı kay- ı 
merkez Ustu Iatanbuldan 245 kllomet- berlerl ve borsalar, 22.45 Yarınki bettlm yenisini alacag-ımdan eskisinin 

re mesafededir. j . __ r_r_og_rn_m_~_·e_k_a_p_a_n_ış_. ----.._; hUkmü olmadığını ılAn ederim ı 
590i numaralı Suzan Zenbllcı 

E~ kişehir e Çocuk Es i r- ı 
f 

'

. • TİCARET VEKALETİ tç TICARE'r Ui\IUM l\IÜDÜRLli(;t İ1'Jl~1'1: 1 g 1 0 lf 'l!mUOU 1 ](i, Y ! fi Merkezi Inglltere'nln Londra şehr nde Haymo.rket No 8/ 10 da kAln 
Eskişehir, 17 (AA.) _ Vl!Ayet. o·an ve esas mukavdenamesl mı:haııı kanunlarına göre tanzim ve tesçil 1 

edllmlş olup bugün de faaliyetine devam etmt'klc bulundu'"• VekAlete 1 miz Çocuk Esirgeme kurumu kış ça- "'" 
hşmalanna başlamıştır. Merkezdeki verllM faaliyet şeluıdetnameslrıden a nln.şılan, ıoo.000 Ing!Uz lirası ser-
cıoo yoksul çocuğ\ın yiyecek ve giye- ı mayeli ve ln"I iz tabllyctlı (Bresvcyt Kompani F..ngcnlyör Dimltcd . 
:ek ihtiyaçlarını karşılamak için açı- 1 Braithwrıltc et Co. Engineers Llmltedl şirketi VekAlete müracaat ede· 
lan yardım listesine şehrimiz Taha! rek Türkıye'ye 1.000 Inglllz lirnsı sermaye tahsisiyle inşaat. nafıa ve 
pazarı ve Taşbaşı esnafı ve tUccarları maden işleriyle iştigal etmek Uzere l .s tanbul'dıı GaJata'da Voyvoda cnd-
!lk günde 250 Ura ı:e iştirak etmiş· desinde ı-fezaran hamfıda 82 numar o.da blr şube açmak lstedltlni bll-
lerdlr. Bundan başka elbiseci Ibrahim dlrmlş ve 30 iklnclteşrin 1330 tarihli Bcncbl Anonim ve Sermayesi Esha 
Ozpoyrnz 98 takım elbise, Yusuf Si· ma mUnkasem Şirketler kanunu hUkUmlerlne tevfikan Uızımge"en veslka-
vlrc1oğlu 100 lira kıymetinde bir ka- ları vermek suretllc kanun hükümlerini yerine getirmiştir. 
zan, Karaçay köyünden Veli Ayçe- Vekı\letc tevdi olunan evrak arasındaki vekAlctnamc ile şirket namı-

ken 60 kilo buğday, Fevz!ye köyUn- na yapacağı işlerden doğacak ddvalarda dAva eden, edllen ve üçUncU 
den Settar Atay 100 kflo sqvan, Çu-

1 
şahıs sıfat artyle hazır bulunmak Uzere Istanbul'<lıı Bebek'de Cevatpaşa 

kurhlşar, Yeşildon, Gökçeoğlu, Kara- cadde inde Cevatpa.şa apartmanı ı numarada oturan Chartes Albert 
,ay, Fevziye köyleri de ayrıca bug1ln- Henry Ldwnrds'ı Şirketin Türkiye Umumi Vekilliğine tayin ettiğini bil 
kU piyasanın yarı fiyatına altı ton dlrrnlştlr. 

buğday vermiş' erdir. Keyfiyet tetkik edilerek kanun hUkUmleı ine uygun görOlmUş ol-
Yardım devam etmektedir. makta ııa.n olunur. 

Zaraat Bankası 
Kurulu~ tarihı: 1888. - Sermayesı: 100,000,000 Türk lira.sı 

Şube ve ajaruı adedi : 265 
Zlral ve t!carf her nevı banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28,000 lira. ikram.iye veriyo• 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız ta.sarrut hesaplarında 

e,1 az 50 lırruıı bu:unanlara senede 4 deta çekilecek kur'a ıle ~atı· 
dakl pllna göre lkramıye dafıubcaktır. 

4 adet 1,000 llrahk 4,000 llra ıoo adet 150 liralık 6,000 lira 
4 » 600 • 2,000 • 

120 • ' ~ 
40 • 

260 
100 

» 
» 

J,000 • 
4,000 • 160 • .zo » 

4,800 • 

3,ZOO • 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa· 
ğı dtifmiyen' ere ikramiye çıktığı takdirde 7o 20 razıasııe verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eyltll 
11 B!rlncikı\nunda çekilecektir. 

SabJbi 'e ': • r 
Vatan ~e~·•.) . . • 

l .• i· A!ıınet Emin YALXA...~ 
,,: ,ıı. \atan Matbaaaa 

13 - 11. MI 

,--------------------~ Türkiye iş Bankası 
Küçük Cari Hesaplar 

' 
1943 ikramiye Planı 

Kelfdelır ı l•ltat, 3 llarıı, 2 .&patoı, ı DIJaol• 
tıırıa tarllllırlılde 1apıbr. • 

1943 iKRAMiYELERi 
r adet 1999 Lirah:< 
1 ,, 999 
1 " 888 
1 ,. 777 
1 ,, 666. 
1 ,, 555 
1 ,, 444 
2 ,, 333 

1 o " 222 
30 ,. 99 
60 " 44 

250 ,, 22 
334 " 1 1 

" ,, 

" 
" ,, 
,, 
,, 

" 
1' 
" ,, 
,, 

= 

= 

1999.- ura 
999.- ,, 
888.- ,, 
777.- ,, 
666.- ,, 
555.- " 
444.- ,, 
666.- " 

2220.- " 
2970.- " 
2640.- ,, 
5500.- ., 
3674.- ,, 

TlrkiJ• t, Baallaııaa para 1atırmüla rallld 
par~ blrlktlrml, l'e lalz a1mı, olm •z, •J•• sa· 
manda taıua ·zı de deae.ıı olan••••· 

lzmit Deniz Satınafma Komisyonundarı: 

inşaat ilanı 
oltıP 

1 - Keşıf tutarı 4020.33 2595.9 ı 2997,99 liradan ibaret tıı•· 
gösterılecek mahalde yaptırılacak olan uç bina inşaatı, bır şar ri
mede olaraK ve bit talibe ihale edilmek suretlle 101111942 ~ fı 
hi:ıde yapılacak pazarlıfında talibi zuhur etmed iğinden ikinci ; ... 
pazarlığı 19111/942 per~mbe güııü saat 15 de İzmltte tersane 
pısındaki komisyon bınasında yapılacaktır. bİ 

2 - Fenni ve hususi şartnamesini, resim ve projelerini bU ı~o· 
ışlerle ehliyet ve emniyet vesikalarını hamil olanlar hergOn 
misyonda gö!"ebilirler. 

3 - Pazarlığa iştirak edecek isteklilerin 1442 lira 
minatlarını ve 2 nci maddede yazıtı temlnatlarile 

tt· 
13 kurut 11• 
birlikte 1't 

gün ve saatte komisyona müracalıtları. ( 1388) / 
~~~~~~~~~~~~~~·-'--~~~-----

lzmit Deniz Satı nalma Komisyonundarı: 
il· 

1 - B-cher adedinin muhammen bedeli 220 liradan 220 Volt ~tP 
temadi cereyanlı ve asagrl 19 M i M kadar delik açabUecck evs .. 
3 adet elektrik delik motörO pazarlıkla satın alınacaktır. l 

2 - Eksiltmesi 19/ 111942 per~embe günü saat 16 da h;t11~9~ 
tersane kaptsındaki komisyon binasında yapılacaktır. Teminatı ( 
liradır. . 

1 
.. rı 

, 3 - Pazarlı~& iştirak edecek taliplerin ilgill ticaret vesıka rl· 
w teminatlarile birlikte belli ıün ve saatte komisyona geıınele 

(1387) __.../ 

ASETILOPIRIN NEŞ'ET 
GRiP • NEZLE - BAŞ ve DIS AGRn.AKI 

SOGUK ALGINLIGINA KARŞI TESİRİ KATİDİR 
ı ilk zarf \·e 20 Uk ti.ipleri her e<'zaneden arayınız. 

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

İstanbul Orman M:idürlüğüaden: 
1 - Ya.Wı mektepler için asgari 700 azami 800 kilo sade yaf ,.uıı 

alınacaktır. 

2 - ~fuhammen bedel beher kilogram için 440 kuruştur. ıs-
3 - Bu eksiltmeye ait şartname I:ııtanbul Orman MUdürlUğtinde 1 
~. ~ 

f - Alım açık eksiltme ile 28/ 11/ 942 cumartesi saat 10 da tstall ,. 
Orman MUdUrıyetınde mUteşekkU komısyonda yapılacak ve ihale oıuıı 
caktır. 

6 - Muvakkat teminatı 2t7,5 liradır. cısosı 

Istanbul Defterdarlığnıdan: 

Doaya No. Cinai 
Muhammen ııı' 

bede~ 
51217-1114/ 267 Mecıdlyekoyünde 12metre murabbaı 

52181/ 63 

52152/ 219 

52152/219 

0 .1/ 5808 

KJ/ 5i 

pafta, 84 ada 11 parsel No. ıu Ht6 
arsa 
Eminönünde Tülbentçi Hti.qamettin 
mahallesonln eski Orta yenı Umran 
sokağında eski 1 yeni 34/ l No. lu H3 

j pafta, 777 ada, 13 parsel No. lu 26 
metre murabbnr arsa. 
Bostancıda Yazmacı sokağında 320 

ada, 15 parsel , 7 taj No. lu 96 metre 
murabbaı arsa. 
Bostancıda Yazmacı soka~nda 320 

ada, 16 parsel. 7 taj N'o. lu 96 metre 

1111.50 

52 

384 

arsa. 384 
Aksarayda eski Kı\tlp Kuım yeni 

Yalı mahal"esinln eski Yalı Bostanı 
derunu yeni Kumsal sokağında eski 
eski 148, yeni 167 No, lu 210 pafta 
840 ada, 45 parsel ~o. ıu 29 metre 
murabbaı arsa. :ıO 

Beyoğlunda eski Su' ltan Beyazıt yeni 
Kmankeş mahallesinın eski Mumha· 
ne yeni Galata Şarap iskelesi sokağın· 
da eski, yeni ve en yeni 7 • 9 No. lu 
klglr lmalAthanenin 1/12 hissesi. (sa-
hası 69 l 3000 

F.3/ 2106 Beşiktaş'da Cihannllnıa mahallesinin 
Posta sokağında eski 12, yeni 18 .N'o. 
lu ev. 4500 33S el' 

Yukarıda yazılı gayrimenkullt'r 30/ 11/ 042 pazartesi gUnU saat 14 ıı 
Milli Emllk MUdürlUğfuıde mUlrtckkil komisyonda ayrı ayrı ve •çı. 
arttırma ile satılacaktır. isteklilerin nllfus hUvlyet cllzdanları ve J1l~' 
vakkat teminat makbuzlar!le birlikte ihale saat!nde komisyona ve ftJI) 
izahat için :MıW Emllk MUdUr!UğUne mUracaatıarı. (1251 


