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Mareşal Rommel'in Elageyla'da 
müdafaaya geçmesi muhtemel 

8 inci o r d u , g üt1 d e 16 O K i ı o m et r e k a t e tt i 
Kahtre. 18 (A.A.) - InKUlz radyo

sunun bıldırdiğ'lne gore 8 lncl ordu· 
nun ana kuvvetleri Bıngazi'yl geç
mi~tir. Rommel belki F.llagey.ta'da 
müdafaa teşebbüsünde bulunacaktır. 

t::::::============-~----==~--...~oERNf-----~~ 

Fransada di.ırt.atör olan Laval Alman de\'let reisi ile bir boıo,mada 

~-----~--~- ---
Kommel Tu11aıı'da 

Londra. 18 (A.A.) - Reuter mu
habırınln Llbya'dan bildirdığlne göre 
Rommel fimdi Tunus'da bulunmak
tadır ve Cezayir'den gelen blrlncı i n. 
gıllz ordusunun hUcumuna mukave
met için Mihver kuvvetlerı.nı tanzime 
gayret ed iyor. 

....--TO BR IJK 
- - 1 

ltalya 
karışıyor 

Lava/ Fransada -

Mussoliaiye 
aleyhtarlık 
başladı 

OQQ kişi tevkif edild i 
t\ l..ondra. 18 (A.A.) - M~kova 
~rasunun bildirdiğine ıöre, Ce
~ a, T orino, Milano ve başka t. 
~'la.n şehirlerinde Mussolini aleyh 
ha lıt ı suçlle 3000 kadar askeri su
~a. 'Clldilstri erbabı ve faşist par. 
lı e mensup yüı.lerce memur tev 
~lmislerdlr. 

Belediye İktısat 
Müdürü değişti 

«u İatanbul Belediyesi İktısat mO
*ıııı l'\i Saffet Sezenin Toprak Mah. 
l: erı Ofısı idare meclisine tayin! 
it tık. takarriir etmiştir. Saffet Se
~;:n Yerine kimin getirilece~I he· 

belli değildir. 

, 

diktatör oldu 
Mareşal Pefen bütün salahiyet

lerini Lavale ferkeffi 

Tuno9'da Mihver hareketlerinin 
hedefi 

Londra, 18 (A.A.) - GorUnUşe gö
re, Tunus'da Mihver hareketlerinin 
hedefi Rommel ordusunun bakiyele· 
rıne bir ricat hattı temin etmektedır. 
Müttefiklerin Gabes üzerine ilerleme-
!eri Mlhverın b~rojesınc engel ola· 

Londra, 18 <Radyo • 12,4:>) - La- , ne göre, Fransada Mare~ı Peten'ln caktır. Gabes'de 200 kilometre uzun· 
val bugün Fran8ada bir diktatörlUk halefınin tayını bekleniyor. Bu hale· luğunda ve denız sevıyesinde:-ı alçak 
kurmuş ve bir teşkllit kurmak tlze- fin 13 ilkk!nun 1940 tarihine kadar tuzlalar vardır. Bu tuzlalarla deniz 
re derhal faaliyete gcçmLştir. Bunun mcsulıyetl üzerinde tutmuş bulunan arasında Rommeı, otuz kilometre ge
Almanların, tazyiki ile yapıldığı zan- B. Laval olması muhtemeldır. Fakat n4!1ıfinde ve Maret isllhklmlarile 
nedilmektedir. tanınmış bır askeri .şef olması da lh· kapau:mııı dar bir dehlızden b~ka 

Bem, 18 (A.A.) - Tribune de Ge- tLmal dahilindedir. (Devamı Sa. 3, Su. ' de) X Libya'dald son harekltı l'e ıon vaziyeti 'o!lterlr harita 

İngilizler T unusa para- lHitI-~r, büyük 
i hataya 

neve gazete&ne Llon'dan blldlrildıği· (De\'uıt 8a. S, Sil. 4 de) 1111 

Yeni Emniyet Müdürümüz kend isini ka~dıyanlar araııında 

şütçü kıtala~. indirdiler l düşmüş 
'T' A [ d G .: ne rolle r, « H. tle:
~ un usta, imanlarla ngilizler arasın a , bizi d i.ılesey j i bu 

çarpışma başladıAlmanlar geri çekiligor 1 v~ziyete d üşm~z :ti » 
!erine indirilmektedir. yosu şunları ~oylemlştir: . ! d iyorlo r Londra, 18 (A.A.) - T unus top. 

raklarında iler lemekte olan müt. 
tefik or dusu Alman kuvvetlerine 
ilk darbeyi indirmiş b ulunmakt11.. 
dır. Paraşütçü kıtalar T unusun iç· 

Vukua gelen ilk çarpışma so. General Clark , bazı Cezairlt yük l 
nunda Almanlar geri çekilmek m<.c sek şahsıyetlerın Şimalt Afrikad:ı. ı 
Luriyetinde kalmışlardır. mi.lttefiklcrin gayretlerine eng<!l 1 Tecrübeli gene-

Londra, 18 <A.A.) - Fas rad- (IJfwamı :,"' :ı, :-.u . .! ile) 0 «»• ı 
------------ - -----·---- ---------: rallerin tavsiye 

Is pan yada seferberlik ' .. ;.~;,~:.~.~~~:;z: ~~;.::~ 
habere göre, başlarında Mareşal Yon 

(Sonu Sa: 3, Sü: 5 de) «=• 

Bomba dllvasll ~.m.~iy~t Mü-. 
duru, dun geldı 

Dosya, Çankırı Ag" ır y . .. d .. 
enı mu ur, 

~eza mahkemesinde v=.~~~~~!~ ~~~!ı:~! yedek ve mütekait subaylar lskenderund;;n 3000 

t tkek del k tayin edilen eski Burdur valisi ve sı·la" h altına çag'°' rıldı IOR buğday geldi e 1 e 1 ece ls~a.nbulluların. çok yak. ından lanı . 
- Dün öğleden sonra Doğan vapu 

dıgı kıymetli ıdaN! Amırlerlmlzdcn ru lle lskenderundan 3000 ton buğ· 
~~!\kara, 18 (Vatan) - Dün de tetkik ettirmek üzere dosyayı Çan. Haluk Nihat Pepeyi dün gelerek Nevyork . 18 CA .A.> - 1spa.nya l istilasına uğramaması için alınmış G en.eral Anderson kumandasındaki day getirilm i ştir. 
1.. 

1tdlııimlz glbı' Pavlof, KornlJof k aııfırceza mahke ı .. d vazifesine ba .. ıamıştır. t hl l d ili ı · ., s ö ırı 6 mes ne gon er. Yeni Emnt.vet miidürümUz ken umumi seferberlik emri vermış. bir tedbir olduğu tahmın edilmış. kuvvetlerin Blzerte ve Tunusu geç. Vapur a ye e r edi mez buı: 
~t h lileyman reddi hfıkim taleple. d iıı;lnl bildirdiğinden bu sabııh mu. • tir . Seferberlik hareketlerine dün tir. Tamamlayıcı resmi malumatın tikten sonra Gabes ve Trablusa daylar oğUtülmek üzere değirmen . 
L 'kkında K ki ı;. 1 ceza malı 6 dislle görü.:cn bir muharrlrimizc ,,._ ... 

1 
d il ~ellı es n 8

" r • 25 t ı " başlanmıştır Bunun Şimal Afrika· olmaması yüzünden. müşahıtler. <Devanu : --. S. s ... &: el&) u !ere tevz e ecektir. 
~r~~nku~ınaiUrazetm~er h~~e ronc~n942~~am~ ~nlans~~m~fu: . 'f d i ------------------·-----------------------~ · l\1· sabahına bırakılmıştır. (Deumı Sa. s, su. s de) «=• nın m üttefik ler tara ın an işgal nı ..,. 
~ddelumumllik bu talebi karşılamak maksadile İperlk ya. C' h k • • b • b k 

"mad8'•mn mlhve< kuvvetı.,ıntn 1Ja te ının yapan ır şe e e 
Şeker meselesi Göbbels i dün _qakagı eleverdi 
HükOmet, şeker fiyat- konuştu 

, Son zafer, 

lannl neden arttırdı? Mihverinmiş 
l~tıkara, ıs (AA ) _ Şeker fiyat- ı Bunda amba.aj bedeli dahil değ.ldır . dartkinde son zamanlarda gCSrUien 

r. 11 yilkseltılmeslne ait Vekiller Fiyat da fabrıkada teshm fiyatıdır. sıkıntının sebeplerini şöyle anlatmı ,. 
~:l kararının meriyete girmesi 

1 
Perakende s,atış fıyatları ıse mahalli lır: 

1 ile her yerde serbest şeker satı· belediyelerce tayin olunacaktır HU· I TUrkiyede lstihlAk ed ılen şeker 

Bolşevik takati 
sonuna gelmiş 

tt ı..aşianmış bulunmaktadır. Tcs· kQmetl şeker !ıyatlnrını birden bu j miktarı son ~-:llarda lOO mılyon kilo· Ankara, ıs (Radyo Gazetesi) -
Cdıten yeni fıynt toz şeker için derece yUkseltmcğe se\·ketm ış olan ı yu geçmiştir Içınde bulunduğumuz Almar. propaganda nazırı Dr. Göb· ı 

' ki.ip şeker ıçln 500 kuruştur. sebep acaba nedir? yılda ise köy!UmUzUn eline bolca pa· beis bır nutuk söylemiş ve bu nut-
......___ ___________ _ 1 Bu sebep şu cümlede hultı.s'a edile- ra geçmesi ytizUnden ıstıhlAkln bu kunda şark cephesinde Alman kıta-l bilir'. McvcudU tamamen hUl<Cımetln miktarı aşaca_ğı muhakkaktır. Buna Jarının evvelce p:an Uzerlne hazırlan

ellnde bu'unmasına rağmrn şeker işi- mukabil bu yıl !ieker mahsulilmUzUn mış noktalara vardığını. Bolşc\'ik 

nin seri adımları bir buhrana doğ'ru • 50 milyon kiloyu bulabl!m~ı bile taka tının son noktaya geldlğlnl, şımal 
gıtmekte buhınmasıd r. ı şüpheli görUnınrkte \'e hnrıçten şe· Afrikadaki harekMın harbin netice- ! Emniyet ikinci şube memurları dUn 1 B1ı· odayn konulan komprime ma- 1 sı Dimltrls de Vasil'e yarcıım ııuçıy1e 

Fılhakika Başvekil ŞUkrU Saracoğ- ker tedariki imkanları da gün geç- sine tesır etmıyeceğlııı, batırılan müt· ı Kıınıkapıda Mola taşı caddesinde Hem :Cinesile kinin lezzeti ve hissi verecek I derdest edilmiştır. 
hı Millet Mccl.$ınde söylediği ve bU· tikçe zayıf amaktadır. t efik gemilerinin bil milyon tonu şerı sokağında 12? numaralı e\'t!e Sahte klnlnleı in piyasaya nıUh lrr. 

1 
Y . 'd bir takım maddelerle yapılmış 250 tUn memleket dO.Valarını açıkça or· Şu halde. memlekette şeker satışını bulduğunu son zaferin Mihverin ola· oturan unan tebaasından Lıonı oğ- 1 miktarda ve eczacı Halil Sami eti· 

1 t H ıc .. J rnaş olduğu son nutku nda eskisi gıbı serbest bırakacak olursak cağını ve bunun için ancak zaman ıu Vnsil'ln gızli bır sahte k nfn ima- sahte •kml:-ı ele geçlrilmlştır. Aynı 1 ketiyle sUrUldUğU anlaşılmıştır. Maz. 
I bu buhrana temas ederek, şeker te· (Devamı Sa, S Slı, 3 de) x x lazımgcldığlnı sl5ylerıı .ştır Uıthaneslnl meydar.a çıkarmışlard :r 1 semtte oturan diploması~ ecuıcı kalfa , nunlar adlıyeye verilecektir. 

Aa~aVC§lllmcSfi1DIFD seyahat Rntobalaıro yakında sutunDaromozda 
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Yazan: Çevil"Cll: 
DAPHNE DU :)lAUIUER IHSAN BORAN 

5-
Babamın her yazdığı kelime 1 ken içimde bir isyan ve zafer hıs;;i 

kendisine vergi olan sadcliğ· dola.. 
1 
vardı Bundan dolayt acı duymu. 

yısile insanı çekiyordu. Bu mezl. ! yordum 
yet onu bütiln sair arkadaşlarının : Jak fotoğr fa ve altmdakı ıs. 
üstüne çıkarmıştı. Şohret tah. me. baktı ve bı' şey sb~l.cmedcn 
tında merhametsb:ce bukum surü· gerı uzattı. Ben ylne haya•en aıle 
yor, etrafındaki ınsanları. hayal ocağımıza donmuş, oradakı çocuk
selinin oraya, buraya surukledığı luk ve gençlık hayatımıı dalmış
dcğerslz cüC<?ler gibi göruyordu tım. 
Ruhunun parlak aydınlığı ıçınde , Scssız cvın daı \ ' C tozlu yollarında 
hN hayal bir keJıme, her kelime 1 yalnLZ dolaşıyor. kapılardan ve hiç 
bir sihir oluyor ve hepsı biri-eşince kullanılmamış yatak odalarından 
!cvka~de bir güzellik te~kll edı- eçerck eı.·•n bos llırafına .geç.yor 
yordu. Bulduğu guzcl $eyler. bı r. e oradu kcndı düşüncekrımle baş 
birine l"kleniyor. eser mükemmel 11:ışa kalıyc,rdum Odada, beyaz kı
bır hale geliyordu. Eser•~ ebedı. lıflar gıydırllmış mobllyaıar, akşn
yet mukadderdi. nıın aıacakaranlı~ında g:ırlp göru

nuyorlarclı , Alr kapıyı !l(tığım za. 
man perva~ar gıcırdıyor, parkeler 
cıtırdıyordu Jçerl gıren gün ışığı 

yaralanmış bır hicap duygusunu 
hatırlatıyordu. 

O İngiliz milktınin ve lnglltere
nırı bir gurur ve iftihar abidesi td ı . 

fakat onun da etten ve kandan ya. 
pılmış bir mahlQk oldujtunu dü· 
şündüğüm zaman bana öyle gö 
rünmiJyordu. 

Yüksek kursüyc çıktığı zamnn. 
hafıfçe ileri eğiliyor ve mukaddc. 
sata dokunan düşüncelerini çekin· 
'Tlcden anlatıyor ve bunlar pcres. 
tışklır1arının devam ettii'(i mahfil· 
krde nlfıka il<! karşılanıyordu . Fa
kat evlne dönfincc, bütün hislerini. 
düsilncclerlnl, aç kalbinde bir ha. 
zlne gibi saklıyordu. 

Babam bir cefsa~ıo idi. Onu ya. 
şadıJtı hayat ve havasile kendisi 
yaratmıştı. O bunları ebedi ve em
<alslz buluyor ve nesflden nesile 
ıntlkal eden btr veli gibi devam 
ettımıek istiyordu. Kurduğu aile 
ocağı. kendi neslinin aksinden baş
kc1 hır şey dcğllcii Karısı ve hlz. 
metçllerl, kendi hayali kanevasının 
iizerlne yanlışlıkla çıkmış kötü mo· 
dellerden ibaretti. Soğuk k1tap ııa· 

lonuna kapanınca, çekik yilzünde 
basık duran gözkrile kendisini bir 
dev sanıyor. kendi düşüncelerlle 

başbaşa kalıyor ve yüksek dağla. 
rın karla örti\lü duran ?.lrvelerl gi. 
bl dilnya ile alAkasını kesiyordu. 

Odadn kenarda slr.ip kalmış bir 
sınek ışık ıçınde kanatlanarak uçu· 
) or, bahçeye çıkıyordu . Bunun u
zerıne ben de pencereyi kapıyor. 

çckmecelerı sımsıkı kilıtlıyorl ve 
bu düşman suktinun pıs havalı ku· 
yusundan dışarı kaçıyordum. K&
ranlık dehhzlerden geçer<ık ve taş 
dcrdlvenlerden ınerek hizmetçile
rin oturdujtu daıreye geliyor ve o
radan • kanatlanarak uçan sineğin 
yaptıkı gibi _ bahecye ve güneşe 
çıkıyordum. Sinek hür ve serbest 
dolaşıyordu. Fakat ben hAla ha· 
piste idim. 

Bağırmak , şarkı söylemek. bir to. 

pu havaya Cırlatmak istiyordum. 

Çünkü, ben de gençlerle berab<-r 

gene olmak. saoobın erken saatle

rlnde nemli kırlarda koşmak, kav

ga tıkarmak, kırağı ile ıslanmış a. 

yaklnrımla dö~üşmek, ve elbi.sele
riml köyün dcrcshıde çamurlamak 

istiyordum. 
Tesellisi! kuşlara acımadan bir 

yuvayı almak istiyordum. Knnbur 

soğiıtlcrin alçak da!Jarına çıkıp kü_ 

çiik koyun durgun ıularına atıl

mak istiyordum. Krlcket oynamak 

için çomağ1 avucumun içinde sım-

sıkı tutmak ve vurduıfom topun 

çıkaracağı kuvvetli sadayı duy. 

VATAN 

11 il 
Şehir 

Haberleri il DENiZCi GOZOYLE 1 
il 

Şekerli madde AJ •k 
fiyat arı tesbit r ı a 

ediliyor Çıkarmasının akisleri 
Bevonname v ~rmiyen Yazan : BlıamettlD fJLSEL 
4 7 müessese Mrtı 
Korunmaya verildi 
Bakkallar cemiyetı vasıtaslle bak, 

kallara şeker tevzllne devam edil. 
mcktt:dır. İkı gün içcrlsırıdc bak
kallara 250 bin liralık şeker dıı

ğ~tılmıştır. 

Bakkallar tesbit edıJen yeni fi
yatlarla şekerıtmaktadırlar. 

D iğer taraf Belediye f<:kcrll 
maddelerin satıs fiyatını tesblt et
mektedir. 

Dün alınan karara göre kahveye 
yüz para. çaya beş kuruş zam ka. 
bul edilmiştir. Akide şekerine de 
680 kuruş fiyat tesblt edilmiştir, 

Diğer maddelere fiyat tesbltl işi 
de bugün neticelendirilecektir. 

Belediye lktısat müdUrlüğü bun 
dan başka şehirde ani şeker araş
tırmaları yaptırmaktadır. 

Öğrenlldığine göre şehrimizde 
47 müesse9e ellerinde çok miktar
da şeker bulunduğu halde bey&n

name vermemişlerdir. 

Bunlar Millt Korunma mahke
mesine verllmışlerdir. 8 dükkan 
sahibi de geç beyanname verdik. 
lerlnden haklarında takibata baş. 
lanmıştır 

Dığtr taraftan beyanname veren_ 
lerın de şekerleri kontrol edllmek
tcdlr. 

Hırs• z:ık vakslar1 
v 

çogaıyor 

Son gi.inlerdc şehrin muhtelif 
.semtlerinde türeyen türlü türlü 
hırsı:ı:lıklnr nihayet mahkeme ko
ridorlarına ve müba~ir odalarına 
kadar uzanmıştır! 

Diln 8 inci asliye mahkem~slnin 
mübaşiri Hakkı. paltosunu koydu
ğu J?ardropta bulamıyarak mahke
mcvı> mtirııcaaı elmlstlr 

Paltoyu. mahkemeye gelen hır-

sızlardan b ı rlnin çaldığı tahmin 
edılmektedi r 

Şehir Tiyatrosu artistleri 
şahit sıfat.le adliyede 
Nıyazl adında bir adam kendlsL 

-9} /11 / 942 tarihinde •V•

t::"2) tano da neşrettiğimiz bir 

yazıda A!rlkada Fransız miis
temlekelerine karşı Amerikahla. 
rın giriştiği yeni hareketin lstıll 

altında bulunmıyan Vişi Fransa. 
sının işgalini intaç edeceğinden 

bahsederken dül\incemizi «Rus 
orduları teslim olmıyarak silahlı 

bir kuvvet haliııde Almanyanın 

karşısında kaldıkça kaynaşan 
Avrupada ııuncı bir cephenin a
çılması ictn Afrika bir tıs vuıfe
sıni görecektir. BUtUn haıırhklar 
ikmal edildikten 1<>nra cenubi 
F'ransada Hal •anın hudutları ya. 
nında anı bir cıkarma yapılması 
imkAnı meydana gelebilir. Bunu 
his.-;eden Almanyanın Fransayı 

böyle b!r istlll başlangıcından 

kurtarmak için bu toprakları iş. 

gate teşebbi.I! edeceğini düşün

mek icap cder11 şeklinde belirt· 
mı-tik GörUşümüzOn dofruluju. 
nu bugün Atman devlet reisi 
(Her Bitler) in Alman ordularr
na verdlft bir ileri hareketi emri 
göstermlstlr. · 

Şlmaıt Afrika topraklarının A
merika tarafından l~gallnln do
euracağı yeni durumu inceler. 
ken Akdenlz!n r iki tarar için 
yeni bir cnrpışma cephesi olııca

ğtr.ı da UAve etmeğl unutmamış. 
tık. Almanyn Vişl topraklarının 

mildafaa!;r;ı: ve çabuk olarak A
merika ve İngll izlere itaat ettlfi. 
ni görünce kendisi için tehlikeU 
bir gedik olan Vlşl Fransasını is
tllaya başlamak kRrarını tablatile 
verecekti, Bunu düşünmek ka. 
dar basit bir ,ey olamızdı . 

re:' ransanın AkdenJz kıyıları. 
lr nın Almanlar tarafından 

lfıalinln doğuracajı meselel~r 

ciddiyetle eler.mele de!er. Aca. 

tarla lşblrllfi yapmak isteri• .1e 
Amerıka ve İrli:lliz kuvvetlerı . e 
karşı düşman vazlydlne ıirmı, 
olur. Bu lşblrllf!nin en iyi ve fay. 
dalar verecek otan kısmı denı: 

kuvvetleri olacaktır. Ne olunı. 
olsun Alman kumand&rtlılt bı. 
deniz kuvvetini kendi makıat vı 
hedefleri için kullanmayı dilıU 
necek ve temin edecektir. 

Fransanın elinde anavatan top. 
raklarında ve limanlarında hatırı 
sayılır b!r deniz kuvveti vardır. 

Bu deniz kuvveti arasında (50) 
kadar destroyer ve C 5 - 8) kadar 
da kruvazör bulunmaktadır. Bu 
deniz kuvveti İtalyan flloslle bir. 
leşırse Akdenizde huzursuzluk 
doğurabilir. tngl lızlerin bunu göz 
önünde tutmak zaruretinde ol. 
dukları kabul edıleblllr. 

A. Jmanyanın kullanacağı bu 

~ deniı kuvvetlerine karıı 
Amerikan donanmasından ve • • 
gilizlerin anavatan fılosundan b l r 
kısım deniz unsurlarının da Ak
d~niz donanmasına katılacağ 1 la· 
bildir. Bundan ba'ika Fransızların 
Amerikan hareketlerine karşı mu 
kavemct göıterdlklerl hllld<' AL 
man işgaline müdafaada bulur. 
madıklarını ileri sürecek olan 
demokrat · larafın, iskeııderl. 
yede ve tnıilterede bulunan Fran 
ıız gemilerine el koyarak Akde· 
ni:ı: muvazene.inde yine yüksek 
mevkii tutacaklarını unutmamak 
icap eder. Biz herıeye ratmen 
Fransız filosunun müttefikler ta
rafına ıeçece&ini kuvvetle bekli. 
yoruz ve umuyoruz. 

Diler taraftan Almanya Fran. 
8anın cenup sahll~rlnı mtıdafaa 

için lüzumu derecede asker bu. 
tundurmak mecburiyeti altında· 
dır. Artık tnıııız • Amerikan de• 
nlz kuvvetlerinin taarruzu için 

lk! deniz ct>phesl ııçılmıt oluyor. 
Bu lkı cephenin müdafaası Aı . 

manya için bir zarurettir. Hakiki 
çıkarma için bu cephelerin dalma 
wıdatma çıkarmalarıle iz'aç edl!e. 
cctlnı düşünmek do&ru olur. 

İtalyan sahillerinin de Alman · 
ya tarafından tutulması icap eder 
1unun için Almanya tl Yunanlı;. 
tar.dan Cibraıtaya kadar uzaynr 
':>üyük bir deniz cephesini koru
mak zorur,dadır. Meydana çık. 

mış olan yenl vaziyet bunu ister. 

B lr taraftan lskenderlycye 

dayanan, dlter tarafta ŞI· 

rna!i Afrika llmanlarına güvenen 
tngıllz . Amerikan donanmasına 
karşı daıma tetikte bulunmak 
mecburlyetinı duyacak olan Al
manya için bu. çok büyOk h!r 

yiJktur. Alman kuvvetlerini da-
iıtmak itibarile mUhim bır hare
kettir. Ciddi bır tchllkedlr. Bunu 
ı.amıın 1aec;tikc;e daha iyi gfüece
ğı..:. Almanya bu kıyıarı ;\fan~ 

sahilleri kadar kuvvetlendirebiliı 
m i? Bu cidden dü,iinülmt'ğe dı;ı. 

Cer bir mevzudur. Bu sahillerin 
tabii vaziyetleri NorvC'ç sahiller i 
kadar girlntilı ve çıkıntılı olma
dığı için miıdafaası pek onlar k&
dar da kolay olamaz. 

Akdeniz. yine harp bakımından 
ön plAnn geçmiş oluyor. Bu saha· 
da ki kuvvetli durumlarını kayb( t 
mek tallhııizlltlnln ııc1ı1ını en zL 
yade İtalyanın çckcc<.'ğlnf kat'!. 
y~tle ıöyliyebiliriz. Neşeler dlya. 
rının fakrak çocukları, mandolin 
n•tmelerinin yerine bombaların 

korkunç sadalarını duymak felô. 
ketlle karşılatmak dakikalarına 

yakJasmaktadırlar. 

İtalya. bu harbin en acı &ünle. 
rint bur.d .. n sonra yaşamaJa baş
layacaktır aanırı:z. 

' Rüaarnetttn tiLSIL 
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Doklar 

K qı enctGıuı febJrl~ 'f"f' lan bava aJunlarıU alt .... 

lltf erde bq yeri doklar all1°'• C: 
nov•'Y• yapılan Mn aıu11ıa,...._ .. 
b-.Jıca hedef dokl&rdır. oou 1,.11 
ls.abet, piyangoda birinci ı~,. 
isabeti kadar sev1~le kM111~oll-

• on re-len bir mecaıuAd• fi .... 

lan beııfhklı franıarı:ca bir tUr tr· 
dmn. rbeat ııuma ~1 "'~· 
nek olabilecek bu şiir '88,·ır tti' 
mından da kavvetJl •• ..-u• 
BaklllJZ: 

-nr\llttl• 
«Birbirine mıı .. al •e il'" ıtea1•· 

doklarda dünya ıemUerlıdn ..... 
den pulanmı' ve yoralırtU9 .... 
rl ııralanıyor. . ~ı•' 

t:Uatünde bir ki~k leşi •• ,..ııli 
IAhan~lar yüud darıun •• cı•· 
ıulara blklm kara ve t.erJI kOC'• ft'I· 
varlar kllometzelere. osa119 
yor. *"-"' 

«Vinçler al~ak bulutıar at ~ 
kayıyor ve ınaauam kllt.eletC ,.,. 
&iyen doklar da ajzıııa ıcaMl:u ıcıı
dık ve karışık kokularla do e 1ı1r 
ranlık, dertn anbarlar fı<ıtund 
metle gıcırdıyor. _.ııt 

4t~a(larıfakt k&Jafattann .ui 
~ek~ 'le!lerl ve boyayla ~Orilk y:arır 
kokuları vlUcselen kuru lt•"11

J 

u~urumları. Jlll' 
dlarf'ket eden bir , ·apur duD1 iW 

nın <iilrtündüğü kül renrl tul•' 
tünde eanuar dlldt1iü uluyor· ,, 

«Doklar: Yöktek ..,-rrnak1'" 
di)nY•· duvularla dünyadan ayrı dlrtll' 

«Doklar: Kömürden, genıl ,, 
lerlnden, ayıtı:ı 1ürü1tillef4enf'' 
kerih kokulardan kuruımut dilllıı•'" 

cDoldar: ı;arlp in aııJanu çııı.11' 
na,tıJı tfünyaı ~luk wrıJdl ır yi111 
ler: fena bfr iş, boşalM".&k b ıoıtl 
gemi..,ı, 'ahut bfr tsmarlt ~ cltl' 
ı.e pala..,ııareler içinde t.itTeyete" 
ıa,an Zenciler. ,.r,ı> 

t:Dt'nlz rörün~z: On•ll 
11 

11• 
~ura<·ıkta bü~·ük mendlretl• '~ 
~ak bulutlar aıtındald te--'• 
!!ınıJıı oldufu tMIHr. dl )6 

«Doklar: Kara blbet •e ro 
kuları. ,,,. 

cDoklar: Ustlerlne cin ıııll 
ılnmJ' u~·uk beniı:U k1ı:lat # 
nemi. n ııl' 

«Doklar: Soğuk "ıkla ııolıt' 
1
ttl• 

hayalettt>n doi&n (ÔlıenlD Unıt 
ğl eıırsr dÜn)'&Ji1. "'pi" 

cDoğmakta olan ümitlerle terıe 
nan bahtların k\icallla.t&ıfı, _, 
dolu 9lmal llmanlan. Of"' 

«Yakmur &]tında, 1lloyar~,.n " 
na meydan okuyan çeklç ,,_,.. 

cana...a.r düdükleri. 

Hatırlıyorum: Bir do~um günün. 
de t.-•brlke gelen misaflrlerı bır 

orta çaf. kralı gibi kabul etti. Ge
lenl<'r mermer döşeli sahanlıkta 

dizilerek sıra beklediler. Annem de 
misafirlerin arasında bir kl'allçe e
dnslll' dolaşmaktan gerı kalmadı. 

Bu muhteşem kabul merasimi bl· 
tip te, mısafırlcrln tcşkıl ettiği şeref 
alayı yavaş yavaş uzaklaşırken, 

gördüğü saygıdan dolayı baştan tır 

nağa kadar gurur kcsllen babam 
büyilk ters.saya çıktı. Perestlşkfır

larının müstesna manzarasını bir 
defıı daha doya doya seyretti. 

Onlar babamı ananenin tesiri al. 
tında sarsılmadan duran bir şair 

mak istiyordum. Gençlerin yilzle
rine yumruklarımı sıkmak. onlarla 
boks oynamak, gülmek. yere yu
varlanmak. onlarla yarış yapmak 
ve nefes almak ısllyordum. Ağaç
ları taşlamak istiyordum. Bir atın 
sıcak ve buhar tnten derisini kok
lamak. yumuşak burun deJlklerlni 
okşamak. sonra üzerine atlayıp, 

düz ı;ayırlarda dört nala koştur
mak ve yarıs yapmak istiyordum. 

ne m~mur snsn vererek muhtelif N [ ""' k J f ; 
binalardan türlü hilelerle para çek Yani Amerikalıların Şimali Afri- e a g 1 Q Q m • t,te, büttin han teblJ~1;11f 
mck usullle geçinmek yolunu tut- kayı lsgal için ileri sürdülü ~HS· «doklar, doklar ..... denUen c1 a.ul•'' 
muştur. ları ihtiva etmektedir. Fakat Vi. B ır AJ'nf'rlka l'()mancı!k dibaya- \ fiyat konmuş. Alakadarlar blr fincan her tarafında hemen hemen ~J 

Diln cürmii meşhutla yakalana. ti hükQmeU bUtUn harp kudret nın aayılı zenJ'l•lertnden c. ~aya konulan 17.5 kuru' fiyata ıöre ][Ö• ~ 
biliyorlardı. Ingiltere ve onlar ba. 
bamın önUndc sayglle eğiliyor ve 
onun üstunlüğiinü bf!nimsiyorlar· 
rfı. Eğer onu bir de ai!e hayatı L 
çlnde tanısalardı, küçük sevinçle· 
rılc ve kcderlerllc kendflerlnl bek. 
liyen yuvalarına döndükleri za. 
man, bu dtlhi hakkındaki düşünce. 
'erine gOJ.erler, gıpta etmek şöy

•c dursun. ona acırlardı 

Benim bütün bu i~teklerlmden rak birinci asliyede duruşması ya. J Vanderbllt'ln .,ervetınla muhtelli mer-' bunu fazla buJuyorlarmı' •e bir çay 
anlayan. benimle beraber at gezin. prlan bu sahte memurun davasına ve kuvvetlerin! Almanların eline halelerini ,öylf' çlzl~or: fincana. bir ml8H IJClker llzım oldufu- Havagazı boruları 
Uslne (,"ikan, köpeklerini çağıran. şahit sıfatııe para istediği aparlı- teslim etmemek vaziyetini bula. 1111 de 17 ya,ın<la 100 dolar borç nu ileriye sürüyorlarmı,. Bt-lkl hak. 

Jc:tc o gece, pis lokantanın bır 

kösesinde Jake'e bunları anlatıyor_ 

dum. B r şey sormak için sözümil 

hiç kesmiyor. Bir dilsiz gibi dinli· 

yordu. Ben de kendime anl~tıyor
muş gibi konuşuyordum. Bir ara_ 

lık yan masa üzerinde birisinin bı. 
rakmış olduğu yarı yırtık bir ga

zete gözüme ilişti. Bu benim o ak

şam köprU uzcrlnde son defa ba· 
kıp suya attığım gazete nüshasıy. 

dı. Bilyiık baslık altmdakl bir sil. 

tun ortasında babamın fotoğrafı 

vardı. Sanki kalblmı yeniden kır
mak istiyormuş gibi fena fena ba· 
kıyordu . Gazeteyi hızla kaparak 
karadık koşcde oturan Jake'ın önfi 
e attım, ve bagırdım: 

- lşte bnk. babam olacak ad:ım 
bu... 1 

Ondan hayret ve !Uraz bckler-1 

Djs:ndürüc .. sözler 

IHI lçhlr yUceJlk )Oktur ki çok 

yakınında bir u~urum hulun-
ma ın. 

l'Une 
enelin blzJ ulaştırdığı nıe\klden 

·uıadet beklemek ahlAk 'e karakteri
mize bağlıdır. 

Helvitius 
Jl'elsde, geçmiş ve gelecekteki 

0

fe
n::ılık , .e ı..tıraııla ra kolayca galebe 
çalarsa tla ona galebe çalan haldeki 
fenalık ' c ı tnaplardır. 

La Rochefoucanld 

Uurri)et kaybolduğu uman yine 
bir memleket 'ardır. 1-'akat a.rtık \ 'a-

tatlı ve içten gülen. viski ve tütün manın diğer katlarında oturan Şe- bilirse işıalden Almanların um- aımt,_ lıdırlar ama. bir fincan kahvenin ae lemizleltİrİIİJOr _.,. 
kokusundan hoşlanan bir babam bir tiyatrosu artistlerinden Saniye dukları faydalar meyda..na çık· 1817 de 28 Ja,ında 8000 dolar hakkı vardır: Hem de tam kırk yıl- .. ~ .. 
olmasını istiyordum. Yemekten ve Bedia da şahit sıfatile dinlen· tık bir hak. ' Hava•azınm normal oıara.>t ...... ,. maz. Fransız kuvvetleri Alman. sahibi. _,, ı ı...-1•· 
sonra rahatça şezlonga uzanan, ye. mlştlr. 1829 da 35 ya,ında 80000 dolar Bir fincan kah\·eııln hakkı • be, memesinin boruların nattal n ·1<tel" 
mek sofrasındaki ışık arasından Muhakeme. Mahmut adında dl- ııahlbi. kuruc;luk zamanında - kırk yıldı . Ta- sinden ileri geldiği yapılan tet~ı)'e~ 
bana gülümseyen ve kafamdaki ğer bir şahtdin dinlenmesi için Bir kıs :m fakirlere sey- 18St de 40 y...,ında 600000 dolar bli şimdi ıs klll'U, olunca bu hak da den anlaşılmıştır. Istanbul bel t11'' 
şeyleri anlatmamı isteyen bir ba· başka güne bırakılmıştır. I ı I I d sahibi. lZO yıla çıktı. Merhum Zaro ata Fen mU,,aviri her gün birer J11P1 j$Ie' 

bam olamsını istiyordum. L d b h. 1 . yar O.<all a ar an 1843 de 49 ya5ında 1250000 dolar kadar ya.,ıyaC'ak bir adama. şimdi bir olmak Uzere bu boruların ~efll )(&ti 

Fcnalıklarımı ve kusurlarımı On ra arı Sa ;p eri · k B "le k t1ahlbi. 1 fincan kahve içlrdlk mi, artık haya- tnmesi için havagazı şirketıerıııc 
şefkatle karşılayarak beni hicaba dliyeye verildi y ıyece y rl C8 l8.5S dt: 69 yaşında 2760000 dolar j tın<"a kendiıılndf'n hak iddia edebUI- talimat vermiştir. 
gıırkcdcn, sesı tatlı, tebessümlerı P arti fakir halka yemek verecek sahibi. ri z. R .. l mı' Nah".ye MUdUrÜ 
okşayış olan bir annem bulunma- Beyoğlunda Londra barında evvel- aşhanelerden bafk& 6000 kişi için de lSM de 70 ya,ında 40000000 doları YE!'il ~rıt ŞEK.ER 
sını istiyordum. Söylemediğim hal ki gece Inhlsar memurları tarafından seyyar ~haneler tesiııine karar ver- salıibl, 

1 

Kırk yf'dl mu~"eııede (izli teker d ...,. tİ 
de düşündüklerimi bilen, odasında ' yapılan bir tetkikte, beher fincanı miştir. BugUnkU vaziyet dahillnde 1377 de 83 yaıtında 106000000 dolar ele g-eçlrllml,. egış oıct). 
sesslı. oturduğum zaman veya yal· 330 kuru•a Batılan kahvelerin dörtte Bakırköy, Beykoz gibi aha!L~i dağı- sahibi. 1 Şf'kf'rln bir çok çe'ltlerfnl bUlrdtk: Rami nııhlye müdürü Fevzi >lf' 
nız kalmak ve hiç bir şey dü,ün. UçUnUn ~oth1utla karışık oldufu tes- nık yerlerde sabit a, evleri tesisi- Varlık ı.·ergl<,lne ne kadar liyık bir 1 Bade~ ııekerl, nöbet fekerl, leblebi Şile'nin Alacalı nahiyesine, Şil~rııser 
memek ıstcd ğlm zaman bana kız. bit edılmış r. ne imkıl.n görUJemedifinden buna za.- k de 8• .,ekerı. kab\e ,ekerl, akkle ,ekerim calı nahiye mUdUrU Fev. zi Gül 1.ıer· adam ama, aç para e r, ., ya,ma _.ou t11 f" 
mrı_van kulaklarında ve avuçların . MahlOt kahve satışı ya8ak oldu- ruret haaıl olmuştur. Bu seyyar a.t- 1 1 k ld it ,.e bir çokları. de Rami'ye naklen tayın eu-· b geldJkten aonra ası var ı e en g -
da ayni rayiha duyulan, geceleri ya ğundan k~ yasba ak hillfına hareket haneler motörlU nakil ~aaıtaları üze~ 

1 

mek üzeredir. • Para delisi a.çıkcözler nlhayet pi· dir. 

ta"'ımın ba~•cuna gelen ve beni ev_ eden mez ur r sahibi Ya.sin ile !da- rindekl kazanlarla fakır halkın ye- ya .. aya bir de «CizlJ '}eker. çıkardı- ı 
6 .,- 11r"u B H . . 1.,0 YILLIK HAK A k ·ı 1 . e ucu lfıt dıye seven bir annem olmasını re müd · asan maırkemeye ve- meğlnı dağıtacaktır. Yemek tevzıatı t - Jar. $ er at 8 erin • 

,.. (Arkaer var) rilmişlerdlr. 1 bir iklnclk!tnunda başlıyaeaktrr. Bir fln<'&n kahveye on be, kvu, Tatlı ert 

- Anlya yavrum! Ne oldun? Ne var? 
- Bir şeyim yok anne! 
Hllmar da çok heyecanlı idi. Kardeşine 

doğru eğilerek sordu: 
- Söylediklerin doğru mu? Bu Knit .• 
- Evet .. Bu Knit hem bir dolandırıcı 

hem de bir katildir. 
Prenses de sinirlenmişti. 
- Aman Yarabbi! Ne feci! dedi. Da. 

ha dün bu katıl, bu cani !le dost gibi ko
nuşuyorduk. 

Hilmar ses çıkarmıyordu. Fakat gayet 
sinirli olduğu halinden belli idi. Aniya 
biraz kendlnı toplayarak yerinden kalk
tı ve: 

- Bana biraz müsaade ediniz, dedi. Bu. 
rası çok sıcak. Gidip biraz hava alacağım. 

Kamaradan fırladı, gitti. Prenses Es
ten'e sordu: 

- Kızımın nesi var, Müsyü Sund? 
- Bilmem Prenses .. l\lüs~de ederse· 

nlz gidip sorayım mı? 

~-- Yaı.aa: Weilıer E. llillh - '?8 -

- Ne diye kamaradan çıkıp ta bura. 
ya geldıniz Anlya... 1 

Genç kız cevap vermedi. 
- Yoksa kalbinizi tnl kırdım. Size 

hakikati söyledlflm !çin kabahatli mi. 
ylm? 

- Beni çok kırdığınızı anlamamanıza 
lmkıiın yok değil mı Esten? 

- Aniya. sizi anlayamıyorum. Bu a· 
damı hemen hemen tanımıyorsunuz. O
nun sahtekar ve namussuz olduğunu 
söylediğim tçln bana kırılıyorsunuz. 

- Onun hakkında söylediklerini;,: 
doğru olamaz, 

tadı. Esten kaşlarını çatarak sordu, 
- Yoksa onu seviyor musunuz;? A. 

nlya ... 
- Sevmek. Sevmenin ne olduğunu ~n 

ne bileyim. Bildiğim bir şey var, o da 
bu adama iftira ediyorsunuz. 

İkisi de sustular. Rüzitfır bütün şld. 
dctlle esiyordu. Esten yine söze başladı. 

- Size bir şey soracağım . Bilmem 
bunun sırası mı? Fakat k~ndimi tuta
mıyacağım. Benimle evlenir misiniz A
nlya? 

Genç kız bu sözleri duyunca ürperdi. 
Esten'in yüzüne hayretle bakarak: 

nıı. yoktu. Bugün size bütün ııervetimi ~ 
verebilirim. 

Anlya kızardı ve öfke ile: 
- Ne diye üstelik beni bir de tahkir 

ediyorsunuz Esten? dedi. 
- Sizi tahkir etmek mi.lmkUn mil? 

Beni niçin anlamıyorsunuz? Vaziyetiniz 
şimdi bambaşkadır. Bütün servetinizi 
teşkil eden müccvhcrlerlniz ortadan yok 
oldu. Bunları çaldılar. Annenizin de sizin 
de yardıma ihtiyacınız var, Bunu da ben 
yapabllirim. 

Alçak ve titrek bir sesle konuşuyordu. 
Fakat bu seste genç kız mağrur, hakim 
olmak isteyen bir eda sezdi. İsyan etU. 
Fakat buna rağmen sükQentinl kaybet· 
medi ve: 

- Teşekkür ederim Esten, dedi. Bu 
teklifi iyi niyetle yaptığınıza eminim. 
Fakat sizi sevmiyorum .. Beni rahat bı. 
rakınız e mi? 

Esten merakla sordu: 
- Onu. o adamı mı seviyorsunuz? 
- Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmlyo. 

rum. Fakat rica ederim beni yalnız bı
rakınız. 

- Bana küçük bir ümit olsun wrmL 
yccek misiniz? 

Genç kız cevap vermedi. 

ekmek karnesı " 
neSi' ı 

Asker ailelerine memur kaı' ıı<fl1' 
rllmesl için yapılan hazırlıklal' ~ıı•' 

b" bCY r edilmiş ve kazalara 80 ın arfleıı 
me gönderilmiştir. Bu beya.nn 60ıır' 
doldurulup tasnifi yapıldııc:ta~tif· 
derhal karneleri tevzi ecıuece ~ 

Eren köy san : toryomurııı 
yeni pavyonu açılıY0~>"c 
ıstanbul Veremle müeadele_c~ıı•' 

tlnin, kendi geliri ile Ere~k:~ ,,eıı; 
toryomuna ek olarak yaptır 2S' 
paviyonun küşad resmi bu ayın f''-ı• 
cumartesi günü yapılacaktır· <?• 
yon 50 yataklıdır. suıeyrn;:ıuııe1'' 
kır pavlyonu da ayrıca inşa 

tedlr. ::-/ 

. M ...... '""'I 
r- ı -\ · .{ V 1 

( •" 1 19 İKlNC1TEŞRtN 19 -
PERŞEMBE ııtl ıe 

AY 11 - Qt}N 323 - it~ t 
RU!\Iİ 1358 - lklnelteşrın g 
uıcat 1361 - ZİLKAI>~ \:'İl 
\ · zr'" \ ı ı 'f.I o' 2. 
GtlNEŞ 7.52 1,ıS 
ÖGLE 12,59 g,45 
iKİNDİ 15,32 o0 
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•an ) <'ki ur. 1 

Esten d<' kamaradan çıktı ve genç kızr 
aramağa başladı. Anlya yukarı güverteye 
çıkmıştı. Gcnls bacanın arkasına saklan. 
mış diJşunUyordu. Esten bir mliddet ara
dıktan sonra onu buldu. Evvelfı yanına 
yaklaşmasa cesaret cuemedi. Genç kızın 
yilzünQ pek göremiyordu. Dikkatle ba· 
kınca dlndığını farkctti ve üzüldü. 

Anıya, Esten'! görilnce yüzünün kederli 
manası değıstı. AzaıneUi bir tavır ta. 
kındı, 

- Polis hafiyesi Hessene de sorarsa
nız "17e r vnl "eyleri söyler. 

O d ı ınnnmnm. BU'nlar doğru o-

- Dün ak~am baloda söylemiştim. Bu· 
no lmkAn olmadığını hala anlayamadınız 
mı? 

Ağır ağır gOvertenln merdivenlerinden 
inmese başladı. 

AKŞAM 17.48 
1

,s5 
YATSI 19,:l4 12,2J._, 

Cbate!lubr nd 1 
ı:,~J!l 

lamaz. 
Anıya hıçkıra hıçkıra a.ğlamağa b&~-

- Dün. nksamdanberl bir çok şeyler 
değişmiştir An!ya Dün paraya ihtiyacı· . . ........................ .. İMSAK 6,09 ~ 

(Devanu var> 
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Askc~!za:urum Kumaş ihtikirını 
~0 aor AN ')ı önlemek için 
Q el Ingillz orduau Deme ve 

fi ti cenubunda Mek111'yi zaptetti. 

'kat bu, Ingıllz ordusunun s&g' ce
~Yle ve merkeziyle ilerlediği ve 

dığı hattı gösteriyor. Fakat daha 
Uptakı çöl yollarından llerllycn 

:uz kuvvetleri var mı, \•anıa ne· 
~·e varmışlardır? Bu nokta çok 

ıın olduğu halde iki tarafın teb· 
'llerlnde zerre kadar malfunat yok
.: 

~8lnız iki taraf da bll'blnne tama· 
före Zıd haberler vermiştir. Londraya 

e, Blngazı bölgesindeki kuvvetler 
'\otiırııek tehlikesine ma.rzu bulunu
~· Fakat Binga.zl cenubuna doğru 
Oıı: iliz kuvveUeri sevkedlldlği ve 
nJarın Binga:zl • Tra.blusgarp sahil 
;ııııu ketWderl söylenmiyor. 

Hükumet kumaş ihtiyacını kar
ş ılamak iç in f: d birler alıyor · 

Ankara, ıs (Vatan) - Kuma~ do-

1 

len el tezgthlarında dokunan ıcumq. 
kurunak üzert' hUkilmet tarafından !arın da htlkftmet tarafından aatın 
lpllğt verilen fabrika ve atelyelerde alınması dilşllnUlmektedır. Bu tedbir 
dokunan kumaşların hükQmct tara. sayesinde memleketin kum~ ıhtıya· 
fından s:ttın alınması kararlaşurıı. cının bır mtlsavat dairesındt' vatan· 
mıştır. Diğer taraftan öğ'rend lğimlze da,ıara satılması kabil olacak ve ku· 
göre ipliği hUkQmet tarafından \'eri· maş ıhtık!rının onUne feçilecektır. 

Son zelzelenin 
yaptığı tahribat Una mukabil, Berlin'e göre, Mih

'ırtr kıtvveuwı Slrenalka'de \ ıngtıız 
g~Usu lle teması kesmışttr. şimdi 
P. Çölüne doğru çekilmek tedlr; 

'Oııııneı kuvveUerlnl toplamış ve s d r d d .. t k • • • d • 
hın bir mUdafaa hattına yerleş· ı n 1 g ı a Qr ışının cese 1 

""itlr. k 
~caba hangi tarafın lddlası hak~kl en az arasından çı karddı 
~~ete daha uygun düşUyor? Bıze 

~:•a. Rommel Blrte körfezine rf· Ankara, 18 (Vatan) _ Balıke- ı <!nkaz arasından 4 kişinin ce.sedı 
l. ıtu ınuvattak olmuştur: Ingili% ha· slrln Bigadiç ve Sındırğı nahlyek- çıkarılmıştır. Her lkı nahiyede a
ttııa ~~etleri şimdi bu körfezde Elan· rtı:dc zelzele olduğu dUnkü ajans • ğır ve hafif yaralılar vardır Zel-

vvlgeslndekl Mihver motlirl d 1 - • · 
~.... 1 haberlerın e bildlrllmıstt Bu hu. zeleyı haber alan Balıkesır valısı .,... """arını oyalamaktadır. lngı ız -- ğ 

1 ··qııııu k 1 t susta o rend ğlmlz yeni malumat ve Kızılay mensupları derhal kaza 
-;. b nun sağ cenahı ve mer ~z a şundan ibaretür: " mahalline yetişmişler ve halka 
ı l'a~~a~r ilerlemiş, fakaıt 60 

cena· Bu nahiyelerde zelzele pek şld. icap eden sıhhi ve :.aır yardımları 
'lı 1.. uşatml 4 

veya çev rmahe yap-,

1 

detll olmuş, halk büyük bir heye. yapmışlardır. Mahalli hükumet ve 
c.. aaıımre en cenup cen ı ger 
"'l?ııttır. Buna da iki sebep a.ttedile- can ıçınde ev?erınden dışarı fırla- Kızılay mensupları tarafından, e•-
~lr: Biri& yol ve ~ mUşkUIAtı, tste- mışlar1dır. Birçok ikametgahların !eri yıkılanlar ç~dırlara .yerleştırıı. 
~de ften ta •. t 1 ,. ... ,!Tll duvar arı çatlamış ve bazı evler mışler ve koendılerıne yıyecek da· "'- ~ up n , .. uşa ı ma ve .,,.,. • ı 
-t tthllk 1 1 k Alman ardcı tamamen yıkılmıştır. Ştmdlyc ka- ğıtılmıştır. Zelzele hakkında mü. 
ııı es n avrıyan " li 'ldlğ ' t beki kt dl \o\>N'erının ustalıklı hareketidir. dar o~renı ıne göre Sındırğıda temmım mallıma enme e r . 
~lldeınkl BingazJ ııe Elagena ara
tq akı 'I'rablusgarp sahil şosesi Bln
!rtı l cenubuooa meaelA Gedabla'da 

1.. diye kadar kesllememiftlr. O hal
~ ttihver kuvvetlerinin Bingazl'de 
~ tilnıe tehlikesine maruz bulundu-
~haklkl vaziyete uygun değıldlr. 

Hariçtan gelen maddelerden 
alrnacak istihlak vergisi 

~' etıce itibarile kanaatimiz şu: 
~l?ı.ıııeı Inglllz ordusunu Blngaziye 

ru Çekmiş, takat kendisi e.sı1 Hariçteki Türk tebeasının getir~-~""~uerile Sirte körfezine doğTU 
tl'a lt devam etmektedir. Demek, .., • f 1 • d f 
~11$garp ile olan kara irtibatını cegı za i eşya ar vergı en mua 

8, fa7.11 ediyor. . . 
ı. tte k!!rtezlnde Elagella, tSteden· Ankara, 18 (Vatan) - GUmrUk 1 Jimatnameye gore Türkıye harıcın· 
~ lngilfz taarruzunun ve Mihver 'l.'e lnhlBarlar VekA.leu Türklyeye ge· I deki Türk tebaa.sının zatı ve ev ~ya. 
~ liııın bittiği blr yerdir, veya .Mlh· I ıarı bu vergıden muaf tutulmuştur. 

taal'Tuzunun ve Ingillz rlcatlnln len b&ZJ maddelerden alınacak lstlh- Gerl kalan eşya ve maddeler !çın alı· 
~ ldığı bir noktadır. DUne kadar l IAk \'ergıs! kanununa muvazi olarak nacak vergı miktarı talimat.na.mede 

e O'du. Acaba bu serer de böyle bir talımatname haurlamıştır. Bu ta- ' tesblt edtlml~tır 
aıacak" 

lıt • 
ti flıver Jcaynaklanna bakılırsa, in· 
~ taarruzu Sir1e körfezinde ölU 

'!ıı laya düşecek ve Mihverin ytlkse· 
~ llıukabelt'si başlıyar.a.ktır.· Bize 
\~:•a, bu sefer için başka tUrJU ola
tı. • Ingil!z ordusu, mUnakale yolla· 
·~~ . 
r~1 ~ızamıısı dolayııılyle Sırte kör· 
~~ bötgeslndt' belki bir tevakkuf 
~ ~! g~ırect'k, fakat bir müddet 
),ra 'I'rabluııgarp istikametinde ta· 
~ıa devam edecektir. Mihver or· 
ı~ 11Un Elageila'da rlcatten mU<hı· 
~l ve rnUdataadan taarru%a geç· 
~· Çok bUytlk takviyeler alma.sına 
") '1tr. Ancak, Mıhvtr kuvvetleri 
~a müdafaası yapabilirler. Bu. 
tı. 2 Ordusu için yeni bir gaile de
·tlr lf . 

~ili~~. Libya harekatı, Bıngazı 
''P:ıagella'da değil Trablusgarp'da 

tın 'l'PCekUr. lngıllz ordusu Slrt 
•rı U 8.fınak ve Trabltısgarba kadar 
~'l"rıek zorundadır. lngillz ordusu 
tııtuı \'e L&kip harekfıtının bu yeni 

t~bıt''ında surat ve UstUnlUk göste
• 'Cek mı? Buna ihtimal verllebl· 

'--------
Lastik tevzi tına 

başlandı 
l' ea 

ret Vekaletinden Tıcaret O· 
'J.,_ e &önderllen bir kararname ile 
lereınrırı~ bulunan mevcut lb. 
3 

1 
ııı % 85 i vilayetlere ve % 

r de Vekaletlere tahsis edllrnıs-
lkı 

'ıtı., Rüne kadar lastikler tesblt 
'"!\ 
aıı ll'lıntakalara gönderilecek ve 

arı da valilikler vnsıtaslle ıhti
saır ı (' . ..,,ıp erine tevzı olunacaktır 

l!tıı -. 
eına me\'sıminin en bUyllk 

zaferi 

Sürtük 

lngiliz1er T unusa paı·aşütçü indir~iler 
(Ba,r ı tnelde) •n• ı 1an düşman. denızden ve havadan 

olduklarr !çın göz hapsill(! alınmışı takvıy" almağı Limıt ettiğı mi.ıddet. 
olduklarını söylemiştir. çe artçı hareketlerını devam ettı. 

Mihver kuvveUer~ lndırilecek rccektir. Düşmanın muharebe sa· 
darbe ' hasında 500 olarak tahmın edilen 

Londra, 18 (A.A.) _ Ger.eral tankından ancak on beşı kurtula. 
Paton, Fas radyosunda aşağıdak i bilmiş olmastna ratmen Şımalt Af. 
beyanatta bulunmuştur: rlkada belkı şiddetli muharebeler 

•- Vazifem, Fa.s'ı geçerek mih- cereyan edecektir.• 
ver kuvvetlerine, nerede bulursam Şımal Afrika milttefik umumı 
darbe indirmektir karargahı, 18 CAA.) - Tunusta. 

Mümkün olduğ~ kadar memlr. kı Fransız &skerkrı Alman ve t. 
ketin normal hayalının siyasi ve talyanlarla çarpışırken. başka Fran 
içtimai hayatının devam etmestnı sız krtaları da lngıllz lakviyelerlle 
arzu ediyorum. birlikte doğuya doğru yürümekte· 

Eminim ki bUtün Fas halkı, A· dır. Büyük sayıda Fransız. kuvvet. 
mer\ka ordusunun burada sır! mıh !erinin Cezair'e çıkan İngiliz kuv. 
ver kuvveUerilc çarpışmak ıçın vetlerıle ileri yürüdükleri ıörül. 
bulunduğunu anlamıştır. 11 müştür. 

General Paton, sultana da bil- Londra, 18 (A.A.) - Nevyr 
kilmranlık haklarına rıayet edile. radyosu dOnkil yayımında. Cezalr, 
ceğlnc dair t<'mlnat vermiştir. Kazablanka ve Oran'da bulunan 

inıttlzler llerllyo rlar 250 kişiden mürekkep Alman ve 
Ncvyork, 1 R (A.A. ı _ Amerı. ftalya.n mütareke komiı:ycnıarı a. 

kan taşıt kolları General Ander- zalarının tevkıf edildiklerlnı bil
son kumandasında ilerleyen birin- dlrmlşttr. 
ci tngiliz ordusuna yolları açmak Londra, 18 ( A.A.) - Fa~ r•d
\'C mihver kuvvetlerinden t.emtzle. yosunun salı akşamki yayımına gö. 
mek için Tunus topraklarına gir. re. Kazablankadakı Fransız maki. 
mış bulunmaktadır nlstlert. Amerikan av uçaklarının 
tnglliz ve Amerikan P&r&.şütçüleri tamtr ve muhafazası işlerinde ça. 

LondraAB (A.A.l - fnglllı bi- lışmağı teklif etmişlerdir 
rlncl ordusunun elemanları. tnglllz Berlin. 18 CA.:A.> - D N. B 
ve Amerikan paraşütçü kıtaları ve ajanı:ı dünkü resmt askeri teblfğ 
Fransız kıtaları Tunusa muhtelif hakkında şu malCımatı almıştır· 
noktalardan girdikleri resmen bU. Alman '. İtalyan kıtalarınm Tu. 
dlrl1lyor. Bu kuvvetlerle mihver ı0us topraklarma çıkarılışı. Tunu. 
kuvvetleri arasında temas vücuda sun elde bulundurulmasınm batı 

gelmiştir Akdenizle doğu arasındakı dar ge. 
Fa.o; sultaıunm !!Ö'Zleri çıctın kontrolunu temin bakımın. 

Londra. 18 (A.A.) - Fas radyo- dan. Şimal Afrika harp sahasında 
sundan: çok büytik önemck> venı bir du-

Fııs sultanı. General Patton'a rum meydana getlrmlştır 
şunları sbylcmıştir: Alman • İtalyan kıtalarının Tu. 

•- Amerika birleşik mılletlerl nusta bulunuşu. Alman savaş uçak 
canlandıran hissi biliyoruz. AmcrL larl!e mihver denlzaltılarınm de. 
kahları arkadaş olarak kabul et. vamlı tehdidi müttefik kuvvetlerle 

VAT.\.N 

Bulgar 
Başvekili de 
konuştu 

Bulgori stanın mu
ka d derotı Mihver 

zaferine boğl• 

Mlbwerı k•!"fl I ODDD 2. 

lradar sadakat 
glıterecekler 

Sofya, 18 CA.A.) - - Bıı gar ba.şve
klll Prot' Filof. kralın nutkuna veri· 
Jecek ce\'ap hakkında mebuslar mee. 
!isinde cereyan eden müzakerelerin 
sona ermesi mllnasebetlle söylediği 

bir nutukta hükftmettn drş slya.<ıetln· 
den bahsederek demıştır ki: 

- Krıı.lm nutkundaki politika.ya &it 
kısım o kadar açrk ve kati bir ifade 
Jle ,.a:zılmı~tır ki. tafslJAtla aydınla · 
Wacak hiçbır noktası yoktur. Avru
pada yenı nızamı gerçeklelŞtiren ve 
idare eden Mihver de\•letıerlle snrnl· 
mr ve sıkı bır ışbırlı~ ederek ıahak· 
ku.k ettlreblleceğlmlzt' h ıç şUphe yok
tur. Dış pollttkamızın her şeyden ev. 
vel Mihvt'r devıetıerı ve mUttefikle
rlle ttoEtça ve sa.ınımt bır işbirliği 

prensibine dayanmasının ı;ebeb ı bıı· 

dur. Bulgaristan bu ııtyıasete sonuna 
kadar devam ederek biltUn taahhüt· 
lerıne. dosUuklarına sadık kalacak 
\'e kendilerine karşı giriştiği taah· 
hUtıerı yerıne getirecektir. 

Bulgar htikQmetı milttefıklerile en 
Mmlmt tşbtrllğl yapmağa hazırdır. 

ÇUnkU çok defa söyledijtlm gıbi mu
kadderatımızın çözülmez bir surette 
müttefiklerimizin mukadderatına bağ 
tı bulunduğuna katı kanaatimiz var· 
dtr. 

Yugoslavya da 

Çat: ler ik 
daha 

şehr · 

al d ı 
Londra. 18 (A.A.) - Yugoslav

yada, çeteciler iki şehrı tşgaı et· 
mışter ve mihverin yaptığı bütiln 
taarruzlara rRğman bu iki şehri 
muhafaza etmişlerdir 

8. ci ordu Bingaziyi 
geçt: 

(Bqı 1 incide\ X 
bır 'ey bulamıyacaktır. Gab~s'den 
müttefikler kolayca Trablus'a taarruz 
edebilirler. Şimdiye kadar Tunus'da 

Mısır ve Bulgaristana 
gidecek gemilerimiz 
Tonajı 2500 d :;n yukarı olanlar 

lskenderiyeye gidecek 
Ankara, 18 <Vatan) - Şehrlml-1 tı.r. Münakalat VekAletıniTı taıvas· 

ze gelen armatörler heyeti Müna· ı sutlle buıUn yapılan bır enlaşmaya 
kallıt Vekıll Amıraı Fahrı Enginin göre tonajları 250{) e kadar olan 
relsllf:lnde bir komlsy0t1 halltide vapurlar Bulgarıstana. ondan yu. 
toplanmıştır MUnakalat VoekAlctl. karı olanlar da Mısrra ve kur'a 
bazı armatörler arasında çıkan lh. çekmek suretilc gideceklerdir. 
tılftfı halletmeğe uğraşmaktad ır. Ankara. 18 (Vatar.> - Kızılde. 

Oğrendlğlmlze göre. armatörler a. ntze sefer ~·apaeak olan na.kil va
rasınd:ı Buİgarfstana ve Mısıra gl. sıtılların ın sigorta bedellerı '*" 15 
decck vapurlar ıçın ihtilaf çıkmış. artırılmıştır. 

Hitler hat~y -- duşmuş 
(B&.'ı ı ln<'lde) «=• 

LL<;t bulunan Alman genrallerlnden 

Uda ve Mor ciinde 
çiçek h ::ı stol ığ ı 

mürekkep bir gurup. iktidar ve safi\· Ankara. ıs ı Vatanı - Şehrimize 
hlyetıerin tamamen Alman general- gelen malftmata g-öre Suriye'den ge· 
!erine tekl'ar tevdii ve Hıtler tar • len yolcular tarafından Urla \'f' MIU'
fından azledllf'n Von Brauçlc;. Von 1 dinf' çiçek ha.stalr~ı bııla.ştırılmıştır. 
L~p tlt' diğer mtlte ha.'-oııs genf'ralle· HOkOmet çtçcl<lt' mücadele için ma
rln iş ba.şına dönmeleM suretıylf' Al · 1 hallınde tedbırler alm ış ve memleke· 
man başkumandanlığmm yeniden ı • tın bUtUn meJttep:erlnde çiçek aşısı 
la.hı \'e te.şkllAtlandırılm~ı mesele· yaptırılmnsın emretml~tlr. Ayrıca 

sinde ı:::rar etmektedırler Surlye'den gelenler ıçtn sıhhi kontrol 
Bu generaller grupunun bir aekerl d:ı konulmuştur. 

diktatörlük kurulma..."1 arzusunda ol· 

ispanyada 
seferberlik 

(Ba~ı ı 11ıelde) o 

duklnrı ~anrlıyor Bundan başka eski 
genelkurmay başkanı Halder'ln az. 
!inden evvel. H'iUer'ın . tecrübeli ge
nerallerin nasihati erini dınlememek 
!'luretlyle 1942 o;eforınln akamete 
mahkOm oldu~ı ve muazzam kayır· 

ınrla netlcf'lendlğı hakkındaki beya- j doğru bir maka:; hareketi yapabi-
natı da hatırlatılmaktadır leceğtnı ~ sanmaktadırlar 

S'!ker - es -Ies: 
(BaştRrah ı incide) XX 

bir kaç hafta sonra hastalar için bile 
şeker bulmak mUmklln oımıyacaktır. 
Dlvayı böylece ortaya koyan Başve· 
kil, muhakkak bir ~eker buhranı nı 

bir df'receve kadar önlemek tç!n hl\· 
ktlmetçe ~lınması dU~UntllmOş ted· 
bırlertn de şunlar o'dıığunu bildirm iş

tir : 
r Pahalılıktan mııztarıp ve varlda. 

t ı mııhdud bir milyon altı yliz bin 
\':Handaşa eski rıyatıa ayda 600 gram 
Uzerindeıı .,eker dıı.ı\tıtmak 

rı . Onllm!lzdeki yıl pancar çiftçısı. 
nı de da.ha fazla çalışmağ'a sevket· 
mek Uzcrt' bu sene getıre<>f'kleri her 
y&ı: kilo pancar için bırer kllo Şt'ker 
vermek. gerıye kalan 30 mı lyon kilo 
şekeri dt' memleketin umum! lht'\yaç. 
!arı için serbest bırakmaktır. 

Bu son ktsım ısf'rbt'St Şf'k~r hlçbır 

tahdıde tab ı olmadan ve yukarıda 
öyledığlmız gıbl 480 ve 500 kuru!! fi

yatla her vatandaşa serbest satılabl· 

lecektır. 

Almanların . İspanyol seferberll· 
ğlnl bir sebep !>ıtyarak, Alman ıe

nel kurmayı muvafık bulduğu tak. 
dlrde, lspanyanm mUdafaaaına iş. 
tırak etmesi mümkün olabllece~I 

de düşünülmektedir 

Bununla beraber. şimdil ik tspan. 

yada hiç bir mihver hareketi kiy· 

dedllmem is bulunmaktadır. 

Par ıs radyosu, yem İspanyol b!\. 
yük elçisı M Josc VıdaJ'in Berl!ne 
geldiğinı bildirmektedır. M Fon 
R ıbbentrop evvela kendlsinı lcar~ı. 

lamağa &ıtmek iıtemışse de. sonra. 
bulunama.dıfı için itizar beyan et. 
mişttr. 

Cenup Afrikayı tehdit için müt

tefikler Ştmaı Afrlkadaki vazıycı· 

lerinı sağlamlaştırmadan evvel ıe. 

şebbusü ele almak ve derhal ~enıs 

öfçüde taarruza geçmek. mihver 

ıçın, yapılacak ilk hareket olarak 
sayılmakta.dır. 

mühim bir çarpışmıı oımamı.ııtır Al· Bıı yüksek fıyatın başlıca tkt ga
manlar, görUnü~e göre, sahll civarın· yesı vardır · Bırıncisl lüzumsuz ve 
da mtldafa.adadırlar keyıf ıçın şekrr ıstihll\kının yahut 

Londra, 18 (A.A.) - Şir Mad. 
rit telgrafını zikreden V!:hy rad. 
yosu. yedek ve mütekaıt bütün İs. 
panyol subaylarının ııll~h altına ça· 
ğırıldıkları.nı bildlrmEktedir. 

Derne'nln garp bölge,lnde ileridf' daha fazla edeceğı llmidile şe-
çarpı,malar ker istıfç ı'lğinın önUne geçmek ve bu 

Roma. 18 (A.A. > - Italyan ordu- surt'tle gelecek mahsul zamanına ka· 
ıarı umumi karargfthının 906 numa· dar şekerin orrı:dan uımamen kalk· 
ralı tebligi. 

1

. masına mani olmaktır. Ik incisi, otuz 
Derne'nın garp bôlgesınde dlişma· mılyon kilo şekerden . alınacak takı-t

nın motörlU ve zırhlı un.!'urları ile va. ben 100 milyon lira bır hasılatla hem 

k-,.,,. Türk para.sının kıymetlnt arttıracak. pılan QBrPışmaıar e!'lnasında bir ....,, 
dUşman tankı tahrıp edilmiştir hem ne herhangi bır tehlikelt zama.n 

Fena hava ~artları lkt taraf ara· için fhtıyat hazinesi vazifesını kura· 
sındakl hava faaliyetini tahdld etmtş- bıleceği bir sermaye vUcude getlr-
tlr. mek 

lq,anyada kısıni seferbertlk 

Berlln, 18 (A.A.) - Kısmi se
ferberliğe karar vermiş olan 1span 
y<>l hükumeti, bu tedbirin memıe. 
ketin bitaraflığını müdafaa etmek 
ve hükUmranlıcın1 zl'lman altırıa 

almak !cin ittihaz edilmiş oldutucu 
llftn etmiştir. 

Berlinln sıyasi mah!illerıne ıöre 

bundan şu netice çıkar: 

B · Hllkt:ınıet bu kararı verirken, t'lde 
Kahırt', 18 (A.A. ı - ıngazı'ye 100 cındanberi olduğu glbt gayrimuha. 

kilometre mesafeye geıınış olan g cı edllecek bu para ile pancar zenya· 

t~pllnyıt, muhasamatın ba&lanıı-

ordu. yalnız bır günde 160 kilometre tını teşvık ye>lunda müstahsile beher rlpllk vazlyetınde kalmak tasav· 
mesııte katetmıştır. Galıba Gtneral yilz kilo pancar tçın verdiği biT kilo vurundadır. 

Montgomery, El Gubba, Apollonıa. şekerden maada gelecek yıl ıçın pan· Franko'nun tebl!ğ'I 
Cırene ve Slonta gibi sahildeki mu- carın kilosuna 2 kuruş fiyat zammı 
knvemet noktalarını ya zaptetmış 

veyahut sonra zaptetmek Uzcrt' şım
diki halde bır kenara bırakmn.sını ve 
lngiliz . Amerikan kuvvetlerlnın ba· 
tıdan girmış oldukları Tunus'a ancak 
120 kilometre mesafede bulunan Na· 
rua cıvarına varmıştır. 

yapılma.cıını da muvafık görmüştür. Madr!t, 18 (A.A.) - Gen<>ral 
Bundan başka ilertde tahakkuk Franko tarafından ,nesredllen teb

edecek herhangı bır zaruri şeker lh· lığ şöyle d<'mektedfr: 
tıyacı !çın de şeker stokundan Uç mı!· 
yon kilosunu daımt olarak elde bu· 
ıundurmağı kararlaştırmıştır. HU· 
kOmet bu yıl şeker ıstihsalinln tevlld 
etuğı sıkıntılı durum karşmında bu 

Laval diktatör oldu tedbirıere tevessuı ederken. yeni tı· 
yaUarla tstlhlfıkln ı.anzım ve tahdi-

•Muharebenın bugünkü duru
mu, şimdıye kadar sakin kalan çev. 
reye dayanmakla ve İspanya ana 
yurdile müstemleke ve himaye tda. 
relerine her zamankJnden çok faz· 
la yakınlaşmakla bazı takviye ted
birlerinin ahnmasını gerekli kıl. 

mıştır. Bu tedbirler. İspanyanın 

bugünkü muharebe dışında kalma. 
~mı. tstıklAI ve hfıklmeyinı müda. 
faa etmesini temin eyliyecektir.• 

('Ra~ ı incide) 1111 
Vichy, 18 (A.A .) - Mareşal Pe· 

tain bütün salahiyetlerını B. Laval'e 
terketmeğe karar vermiştir. 

Vlchy, 18 (A.A.} - Ofl a1ansı bil
diriyor: 
Mareşal Petaın ve B. Lavıaı bugiln 

htıkQmet r eisine tam sall\hiyetler ve
r en bir emirname unzaıamışlardır 

Nevyork. 18 { A.A. l - Mümtaz bır 
devlet adamı olmak ıtibarııe B Her· 
rıot'nun şiman Afrıka'da bir hUkQ· 
met ~kil edebileceği ~öylerunektf'dlr. 

Vichyı 18 (A.A.> - D N. B.' 
Dün bütUn giln B. f.Aıvaı, kabine 

i.zalarlyle a;}Tt ayrı görüşmüş ve mu. 
teakiben derhal kabine toplantısı 

d ini mUmk!ln olduğu veya hariçten 
şeker getirtmek volundaki teşebbüs· 
Jcr mUsbet bir netlce verdiği takdir· 
de bugUnkU fiyatları tedricen tndlr
mek hesaplarını gözden uzak tutma
dığı gıbı, UzUmden glikoz istihSal et· 
mck ve böylece başka bir yoldan ve 
nı.~beten ucuz fiyatlarla halkın şeker 
ihtiyacının karşılanmasını da tetkik 
mevzuu olara.k ele almış bwunmak
tadır. 

Ankara, 18 (Radyo Gazetesı)
D. N. B. nln Madrltten verdiği bir 
habere göre İspanyol FalanJ par
tisi bir beyanname neşretmiştir, 

İngıllzler aleyhinde de şiddetli söz_ 
!eri ihtiva eden bu beyanname on 
maddeden ibarettir. Bu maddelerin 
blr.kaçınd:ı ı;öyıe denilmektedir: 

'l'urk filmlerinın en güzeli. 

~UtUn lstanbul alkışlıyor 
() 

tl-ğımızdcn memnunuz ve birleşmiş İngiliz • Amerik an hareketleri nze. 
ı d f ı yapılmıştrr. 

memlckeUerlmlzln refahı lçln en r n e ece uğratabilecek bir tesir Rabat, 18 (A.A.) - Fas radyosu, 

Aldığımız llaberler şeker !abrika
ıarındıı. bu yolda tecrübeler yapılmak
ta olduğur.u blldırmektedir. Şeker 
hakkındaki bu tedbirler şüphe yok 
ki yerine masruf, fakat ağır bir ted· 
tlırdır. Yalnız unutmamak 11).zım gelir 
ki of seneye yakın bir zaman içinde 
hudutları harp halinde devleUerle kU· 
şatılmış olan Türkıye, kendi emniyeti 
ve letl'kllillnı muhafaza için hemen 
onlar derecesinde bir ordu tutmakta. 

- tyı bir İspatı)'. ı hükOmete 
ve devlet reisi Fraııko'ya itaat 
eder. bütün totaliter devletlP.de 
ispanyanın müşterek gayesi adale. 
tın tes isidir. en ' ıyı İspanyol Rusya. 
da harbetllğ i ni unutmaz, yalan ha. 
beri yayma ve başkalarına ıfüra 
etme, yalnız tngll!zlerın mes'ul ol
duğunu mıutma. 

P ':!fik Kemal - Ha.'ide 
Y .kin-Zehra - lfvni 
şaşı r - Nadide-

e h im e - Reşit -
:·uammH 
Yöılt' l'\'O figüran 

' ca B A F '1
1 A 

~HAMRA'da, 

iyi tcm~nnlL.rtmlzı, ş'ımdiden kar. yapmaktadır. ır A! Jk .,... "" t Amıral Darlan'ın şıma r a Ali 
şılıklı bır ar.laşma ve samimi dost- ngıllz ordusunun gözle görilnen komi.sert sıfatıle bir takım karnrna-
luğumuzıa ı'fadc ediyoruz.• ağırlayışı, yafmur ve Alman • ltal· Ali ko ıs ıı 

meler ne.şrederek ı - m er • 
General .\ıe•··sa-...__r'ln beyanatı yan teşkillcrinin devamlı taarru7 • 

15
. 2 """ ' """ fe merbut bir istihbarat serv ı, ,_. 

Kahire, 18 CA.A.) - Gaz.ctec1• larından başka, şimdi meydana cı- cFransız Afrlkası> adını alacak olan 
!ere beyanatta bulunan G<!neral A- kan münakale güçlilklerlnden ilm·I resmi bir istihbarat ajansı teşkil et· 
leksander Şunları So.ylemic:tlr·. "'' ! 'l'> ı>1<IC'~lr · ld a. b Jd" · ti ., mış o Ur.unu i ırmıı;ı r. 

• - DUşmanın Eı Ageyla'da mu. Yeni E ·~ nı"y ef Mu·· '*U .. 1 Londra. 18 <A.A.> - Parıs'den ge-
vakkat bir mukavemet göstermesi . ru len ve lskandlnavya telgraf bilrosu 
muhtemeldır. Çünkü orada hazır. (Bafı ı hK' lde) «=• tarafından zikredilen haberlere göre, 
lanmış miıdafaa mevzileri vardır. •- İstanbullulara tekrar hizmet Vichy hUkQmetinln. takip edeceği 
İlk ravundda kat'I bir muzafferi. etmek fırsatın 1 bulduğumdan do. siyaset hakkında yakında bir bildi· 
yet elde ettik. Düşman z.lyadesile layı b üytik bir zevk duyuyorum. rikte bulunması bek!enmel<tedlr. 
sendelemektedlr. Fakat baygı.ı dU· Emniyet Amiri arkadaşlarımla te· Vichy hilkQmeU bu tebliğinde Vıchy 
&Unceye kadar muharebe kazanı!. mas ettim. Bugünkü durumla fay- Fransa.sının Mihverle birleştlğlnl llAn 
mış sayılamaz. 1Y'i blr muharip o. dalı olmaia ç~ış&c•iım, , ~ecektir. 

ve masraf etmektedir. 

l ngifü'lf're SOO ton lft('lr sattık 
Ankara, ııı (Vatan) - Son günler

de lhracat maddeleri Uzerinde hara

Bn evamirı aşere daha ziyade 

içtimai ve ahlikf görUlüyorsa da 

retli satışlar yapılmaktadır. Ingillz· bunun bugünloerde çıkarılması şa.. 
tere Mısır'daki askerlerı için 3()() ton yanı d lkltnttt r 
ıncır satılmıştır Mısır hOkOmetlnin 
eıınde bulunan tütün stc>l<Unun da çok • 
azaldığı gelen haberlerden öğrenll- Alfm 31 hra 
mlştır Mısır'ın tütUnlerimize belli Evvelki gün 31 lira ' 70 kuruş 
başlı bır müşterı olacağı kuvvetle olan bir Reşadiye altmr dün 31 

..sıılma.ktadır. 1 ıı.ra, kiilçe altuı lıse 403 Jruruştu. 

Uzakşark 
Ruzvelt son za
ferin büyük ol
duğunu söyledi 

lıllll, &aırlkaa k••· 
•etleri ller tlr ll •ıtlll 
ıeaaaaa lew:lilade ••dl 
Vqtngton, 18 (A...A. ) - Birloşlk 

Amerikanın aded baltınundan c;ôR Us
ttın olan Japon kuvvcUerlnc karşı Sa
Mınon adalarır.da kazanmış ol4ukları 

bUyük deniz zaterı, yüksek dlplonıı· 
tık ve a.akerf mahfılle.rde büyük blr 
t<'sir haaıı etm1'lir. 

Bu mUnıısebetlt' ralslcümhur Rull· 
velt, matbuat mümesıılllerln• b<!Yl· 

natta bUJunarak bu saferin c;ok bU· 
yük mikyasta bir ııater olduğunu eoy. 
lemiftir. 

Dlıter taraftan askeri meul~ler 

hakkında nadlr söz söyleyen harici· 
y~ nazırı B. Cordt'JI Hnll de guetfCI· 
lere beyanatta bUlunarak bu ıaferuı 
parl&k bLr muvaffakıyet olduA'lJnu ve 
nıuharebeyc ıfU1'41.k etmiş olan bütün 
Amerikan kuvvetJe,ınln her tıirlü 

medhü senanın fevkinde oldukları111 

ı;oyıcmqıtır. 

.JaPon kayıpları 
Va.şıngton, 18 (A.A .) - B&hrıyc 

nazırlığı ıle Mac Arthur'Un wnumt 
karargıihının tebliğleri esa.<ı tutula· 
ra1< hazırlanan ııstelere ı;röre Japon · 
ların deniz kuvveti olarak kayıpları 

şunlardır: 

Harbin b&.11langıcındanben Japon 
ıarın 80 mUhlm harp gemileri, bal ı · 

rılmış veya tahrip edilmiştir 2 aar 
fıharp gemıaı, 6 uçak gemısi. 17 krıı 

vazor ve 45 muhrip, hu rakama dn 
hlld'tr. Bu JIBtey<' gört' bir kruvazöı 

ile 4 muhribin tahrip edi-.rnt.t1 olnıaı; 

muhtemeldir. 
Yelli Gine'de YAl'.1)-et 

Loııdra, 18 (A.A.) - Yeni Gınc 

adasında Amerikan Avuatral)'Blı k ı 

taat BW1a Japon Usstine doğru iı t•r 

lemcktedlrler. Hava kuvvetleri çekı l 

nıektf' olan düşmanı durmadan hlrpa 
lamakte.dır. 

Hava kuvvetlerine menaup bonıb:ı 

uçakları dUn, Rıı.baul'a taarruz et· 
mış:erdır. 

M:ster Con 
Emeri Ber:ind·:-
Stokhoım, 18 (A.A.) - Swen.<ıka 

Dagbladet gıuetf'.sının Berlin munıı 
biri blldtrıyor : 

lngıltere müstemlekeler nazırını • 

oğlu Mlııter Con Amery Berlin'f' gel 
miş ve Abellon otelinde bir oda tut 
muştur. Con Amery işgal altında bu 
lunmıyan Frıı.nsada oturuyordu. A ı 
mllnların işgaıı Uzerıne Beran·e gel· 
mıştlr Con Ameriy'nin bu seyahatı 

tnmamlyle hU!!US1dlr fngllterl" mas 
temlekf'ler nazırının oğ'lu Ingllterl' 
ile AlmanyR arasındaki muharebenlıı 

en şiddetli muhaliflerindendir. Con 
Amery btı akşam Bertin radyosur,dıı 
lnglltereye hıtaben blr nutuk söyle· 
mi~ir. 

Bir sahtekar 
3,5 sene hapse 
mahkum oldu 

Bundan btr müddet evvel Mılli 
Piyango bıletlerlnde sahtekarlık 

yaparak kAr temınh:e uğraşan Şem 
ıettın adında bir adam birinci a~ır 
cezada muhakeme edilmekteydı. 

~msettln, evvelce Gilzel Sanat 
lar Akademisinin tezyınat şu besin . 
de öğrendiği meharetlerle biletler 
fistünde işlemiş ve bu biletleri ık 

na ettırtcl bir surette sahte ~kit 
getirdiğinden mahkeme sucunu 
tesblt etmış ve kendisinı 3 sene fl 
ay haP'(! mahkOm etmiştir 

Ge:en malları koyrraf 
,için yeni amtarlar 

tesis ediliyor 
Son ıünlerde hariç memlek~t. 

lerden şehrimize mühim m!ktardıı 
ithıı.lat esyası gelmektcdır. 

Bu malların açıkta kalmam;,ıc; . 

için Limanlar İşletmesi Umum Mtı 
dilrWğO Galatada 3 numaralı uıı 

ambarını bundan sonra ithalat es 
yalarını muhafaza edebilecek bıı 

hale kaymağa karar vermiştir. 
Bundan böyle getirilecek mal 

!ar bu ambara konulacaktır. 

Diğer taraftan hcrgOn gumru k 
antrepolarındakt muhtelif cinı< Pıj . 
yalar sahipleri tarafından munta. 
zaman Ç'('kllmektedır. 

Zeytinyağın standar iza 
yonuna çalı şılıyor 

Zeytinyağı standardizasyonu lçln 
hazırlıklar yapıldığı haber \'erılmek 
tcdlr. Standardizasyon hükUmlerl, 
icabında. zcytuı ihracatında kullanı
lacaktır. Şlmd!kı halde standard tip· 
ter, dahm satışlarda ihtlka.rı önlemek 
ve halk,ıı. halis zeytfnyağ1 yedirmek 
için hazırlanmaktadır. 
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VATA~ 

Taksimde gece yansı 
bir meydan kavgası 

_ Radyo 
1 

Yeni galan tipler 
'ıtABAlf 3IS U. Tip 

~-" Her keseye uygun 
( l.i.mbalı S üııa 

• s • 7.30 Program ve .... t ayarı, 

7.32 Vttcudumuzu c;~ım. 
7.40 Ajans haberleri, 7.55 Ka.rı
~nk program ( PL) 

Ö<°iLP. 

Bir kadı1J. yüzünden 2 genç 
ağır surette gara/andı 

12.30 Program ve saat ayarı, 
12.33 Karı.şık program <Pi ) 
12.4:5 Ajans haberleri, 13.00 Peş
rev, se:nal ve şarkıln.r. 

AKSAM 

Dün gece yarısı Taksim meyda. 
nında büyük bir kavga olmus. iki 
genç yaralanmıştrr. 

~1aksim ıazlnosu dağılarak içe
riden çıkan sarhoşlarda.n Tevfik ve 
arkadaşları, yanlarında bulunan 
bir bar kadınını da evlerine gö.. 
türmek üzere bir taksi tutmuşlar
dır; fakat kadın. kendisine daha 
fazla ücret teklif eden başkalarile 
gltmeğe karar verdiğinden Tevfl
kın elinden kurtulmak için kaç
mıştır. Beraber içtikleri ve birlik
te eve gitmeğe hazırlandıkları ka
dının elinden kaçtığını göreın sar
hoş Tevfik bundan son derece ga
zaba gelerek rakiplerinin üstüne 
atılmıştır. Her iki tarafın arkadas
ları birbirine girerek dün gece ya. 
rısı Taksim meydanını büyük bir 

meydan kavgası sahnesine çevirm~ 
bulunuyordu. Kavga çok şiddetli 

olmuş ve Tev!ik çenesinden taşla 
yaralanmış, ve kendisini yaralaya_ 
nı da başına vurduğu tabakaslle 
yaralamıştır. Her iki genç kanlar 
arasında altalla ü~tüste döğı.işi.ır
ken zabıta vak'a yerıne yetişmiş. 
bir kadın yüzünden birbirine g!ren 
bu delikanlıları karakola götür
müştür. 

HAdiseye sebep olan kadtn kav
ga esna.~ında kaçmıştır. * Gene Taksim meydanında 
ta.şiar üstüne serilmiş yatan bir 
adam bulunmuştur. Fazla içkiden 

18 00 Program ve saat ayan, 
18 03 Çifte fasıl, 19.00 Konuı:ıma, 
19.15 Dans mftzi~ (Pi.), 19.30 
Saat ayan ve ajan'! haberlen. 
19 -i5 Serbest 10 dakika. 19 55 
Şarkı ve tlirkUler, 20.15 Radyo 
Gazetesi. 20.45 Müzik, 21.00 Ko
nuşma. 21 15 M:Ozik sohbetleri. 
21.45 Radyo senfoni orkestrası, 

22 30 Saat ayarı, ajans haberleri, 
ve borsalar, 22.45 Yarınki prog
ram ve kapanış. 

Doktor Tev~ik Remzinin 
konferansı 

'sarhoş bır halde sızmıü olan bu a- P.:mlnönU Halkevlnden: 
damın üstilr.de hüviyetine dair bir Bugiln saat C 18) de Eminönü Hal-
vesika bulunamadıCı için bu meç- ltkevlnde Prof. Dr. Tevfik Remzi Ka
bul ayaş karakola götüruknüstür. zancığll, Halkevlnln Dil - Edebiyat 

------------------------------ şubesinin tertip ettiği cM&taldl kon

Beşiktaş 
Fenerbahçe 
k ~ r~ı~aşıyor 

Senenin en mühim maçı bu haf_ 
ta Fencrbahçe stadında Beşiktaş -
1''ener arasında yapılacaktır. Bu 
karşılaşma İstanbul şampiyonasın· 
da rol oynayacağrr.dan alAka ile 
beklenmckt-cd ir. 

İstanbul Bölgesi bu maç için Sa
mi Açıköney'i hakem olarak tayin 
etmiştir. Bu maçla beraber diğer 
milsabakaların hakemlerini bildi
riyoruz: 

İstanbul Futbol Ajanlığından: 
Saat 11 : Ko.sımpaşa _ Süleyma

clye. Hakem: ~eşat, Semih, Faruk. 
Saat 13: G .... Saray - lstanbulspor. 

Hakem: Şazi, Müeyyet, Neşet. 
Saat 15: Beşiktaş - .Fenerbahçe. 

Hakem: Sami, Samih, SelAml. 
Şeref stadı: 

Saat 13: Davutpaşa - Taksim. 
Hakem: Feridun, Halit, Hayati. 

Saot 15: Beykoz _ Vefa. Hakem: 
H. Gollp. Ncjat, BahR. 

Fatih stadı: 

Sant 9: Kurtuluş _ Galata. Ha
kem: Necdet. Zeki, Hayri. 

Saat 11 : Unkapanı _ R. Hisar. 
Hakem: Bülent, Z.Cki, Sabahattin. 

Saat 13: Beylerbeyi _ Topkapı . 

Hakem: Muhtar, Lıltfl, Münir. 
Saat 15: Alemdar _ Dcmlrspor. 

Hakem: Şcklp. Ruşen, Fazıl. 

M · kteplera oc'un ver=liyor 
Mahrukat Ofisi mekteplerin yaka

:ak ihtiyacı için odun vermeğe bat· 
nmıştır. F akat verflen miktar ihtı

facı kerşılıyamamaktadır. Mekteple
rin öğleden sonra tatil edilmesi için 
yapı'an tetkikler sona ermiş ve Ve
kAlete l<'kllf yapılmıştır. 

ht3nbul Asliye ( l'!) Hukuk mah
keme!lnden: 9!'!/901 

Müddei: Sıdıka Aydoğan, Müddei
aleyh : Mustafa Aydoğan. KaragUm
rUk Mimar Sinan mahallesi Kalfa so
kak No. 13 de iken halen lkametglhı 
meçhul (Aziz Dllltat!ı evinde). 

MUddcl Sıdıka ataraCındnn mUddel
aleyh Mustafa Aydoğ'an aleyhine açı
lan boşanma dAv.asına alt arzuhal su
reti mUddelalcyhe tebliğ edilmek U:ıe
re yazılı adresine gönderilmişse de 
mumalleyhln mezkfır lkametgfıhını 

terk ile semti meçhule gittiğinin be
yanl'e iade kılınması tızerine Hukuk 
U!ulU Muhakemeleri kanununun 141, 
142, 143 ve 183 Uncu maddelerine tev
!ıkan iade kılınan dflva arzuhali ile 
muhakeme gOnOnü gösterir davetiye 
varakasının mahkeme di\•anhaneslne 
asılmasına ve 942/901 numarada ka
yıtlı işbu dAvaya müddeialeyhin (10) 
gün içinde cevap vermesine karar ve
rilmiş ve bcrmuclbl karar srzuhal ile 
dn.vetlye varakası mahkeme divanha
nesine asılmış olmakla mumaileyh 
Mustafa Aydoğan yukarıda yazılı 

müddet zarfında dAvaya cevap vere
rek tahkikat için tayin kılınan 1 l / 
12 942 cuma gUnU saat (9,30) da 
mahkememizde hazır bulunması ve 
ya kıınunt bır vekil göndermesi !Uzu
mu tebliğ yerme geçmek Uzere illin 
olunur. 

fŞ ARIYOR 

Senelerdenberi Matbuatta çalıştım, 
otuza karip matbu lı.sarım vardır. 

Eski ve yeni tUrkçeye vli.kıfım, her 
işi görebilırlm, Ucret ne olursa olsun 
kabul ederim. Vatan gazetesinde A. 
S . .M. rumuzuna mektupla müracaaL 

, • .J 
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Ceransıan serisinin ikincisini c Kadın
larda clnst hayat) mevzuunda •ere
cektir. 

Konferansta projeksiyonla r~lmler 
gösterllecektlr. Herkes gelebilir. 

I.atanbul Beledly•l 

1 TIYŞA~:~~ABI BU AKŞAM 
Sa.at 20.30 da 

nRAM KISMI 
KOLI,EGP.: KRAMPTO~ 

Yazan: Gerhart Hauptrnann 

Türkçesi: Seniha Bedrı Göknil 
Her perlJembe aaat 16,30 da 

tarih! matine 
kOMEDI KISMI 

Soldan sağa: ı - Bir sebze. 2 -
Bir sllAh. 3 - Tersi: bir edat; Ter-
si: alçaklar, 4 - Bir nota; YaP- ASRILEŞP.:~ BABA 
ma; Bir gıda maddesi. 5 - Tersi: Y11un: Bpıro Melu 
kAtlpler; Bir nehir. 6 - Tersi: TtırkçMi: A. Hacopuloa 
hanem; kalın sicim: Bir nevi san- Her c;aqamba. saat U de çocuk piyesi 
dal. 7 - Genişlik; Renk renk. 8 - CUma:. test ve pazar ~l•rı 
Operasyon. 9 - İllAilah; Ter!':I: sa- 15,30 da matine 
hip. 10 - Bir musiki takımı; Bir 
sayı; Bir soru. 11 -Hakim; Tersi: 
bir memleket. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Zer'e. 

dememe; Kraliçe. 2 - Bir eğlence 1 
yeri: yapı; Şebeke. 3 - Tersi: mL 'IJ.00 
rasçılar; İçki çerezi. 4 - Şlmdi 100 
t.llnlzde bulunan; Bir uzvumuz 100 
5 - Düzeltme aleti; Çok iyi. 6 - 100 
Kıl; Bir çift meyva. 7 - Bır mey-
va; Son. 8 - Scvgih; Yongası mal 

BORSA 
18 !KİNCİTESRIN 1942 

Sterlin 5,22 
Dolar 130,50 
lsvlçre franfı 30,00 
Pezeta 12 .89 
İsveç kronu 31,135 

ESHAM n TARvtLA.T 

olan şey. 9 - Yakma; Bir edat 'ılı 5 Birinci tertip MOll 
10 - BOrhan; VOcuttakl kıllar- Müdafaa istikrazı 19,00 
dan. 11 - Bir edat; Bir silah. 

ZA\'t 
R AL L t 

lstanbul üniversitesi Hukuk FakUl-
Soldan sağa: l - Iskarça: Re 

2 - Sual; tz•an. 3 _ Iskat: nave teslnden 939 yılında aldığım talebe 
4 - Unutmamak. 5 - Rcltc (et- hüviyet varakamı zayi ettım. Yentsl

ler). 6 - Krediler; Ve. 7 - Sc; ni çıkeracııgımdnn eskisinin hükmU 
Oyam (mayo). 8 - Aritfi (iftira); kalmadığını ll!ln ederim. 
Ane. 9 - Aklop (polka) . 10 - No. 6924 Ismnll Hakkı Saran 
Ksenon; Us. 11 - Efiar (Raife); 
Terzi. 
Yukarıdan aşağıya: ı - Isırık; 

Efe. 2 - Sus. 3 - Kakule; Raki 
(İkar). 4 - Alan: İksa. 5 - Tu
ristler. 6 -ÇI: Telefon. 7 - Azim_ 
le; lpot (~k), 8 - Alatro (orta
la); Ne. 9 - Name; Ya. 10 - Va 
(av); Vantuz. 10 - Emekleme; Si 

ZAYi 

10674 numaralı A karnemi, nüfus 

hüviyet cüzdanımla birlikte kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hUlı:rnU olmadığını llAn eylerim . 

Feshane mensucat fabrikasında 
Yakup oğlu Şerabi Ozcan 

Tstanbul Be!cdiye!i ilanları 
Tahmin ht-dell llktemlnatı 

391,00 29,33 Şehzadeba.şında Kavalalı sokağında 
7 No. lu ahşap ev ankazı 

240,00 18,00 Şehzadebaşında Şehzadeba.şı cadde
sinde 241 No. lu dükkln ankazı. 

Tahmin bedeller! ile ilk tenılnat miktarları Yllkarıda yazılı iki par
ça ankaz satılmak O.Zere &)TI ayrı açık arttırmaya konulmuştur. 

Şartnameleri Zabıt ve Muamela.t MlldUrlUğtlnde görllleblllr. Ihale'erl 
27/11/ 942 cuma gUnU saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı 
ldzımgelen diğer veslkalariyle ihale gUnU muayyen saatte Daimi EncU-
mende bu:unmaları. (1311) 

Tahmin bedf'll llktemlnatı * 
7143,25 535,7·1 Merkez dıure ve şııbelf'ri için alına

cak (27) kalem kırtasiye. 
5200,00 390,00 Temizlik amelesi lçın bezi daireden 

verilmek şartlyle yııptırılacnk (1000) 
adet balıkçı nıuşambruıı. 

8300,00 622.50 Sıhhat Işler! MUdUrJUğüne bağlı has
tahane ve diğer müesseselerin ihti
yacı için yaptırılacak {51) ka'em 
evrakı matbua. 

Tahmin bedelleri ile llk ıeminat miktarları yukarıda yazılı lfler ay
rı ayrı kap~lı zarf ıısuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

ŞartnlllP!elcrl Zabıt ve Muame'At MUdUrlUğU kaleminde görUleblllr. 
Ihsleleri 4112/912 cuma gUnU sant 15 de Daimi Encümende yapıla· 

caktır Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ıb
razı 10.zımgelcn diğer veslka'arı ile 2490 No. Ju kanunun tarlfatı çev
resinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 c kadar 
Da.imi Encümene vermeleri IAzımdır. (1552) 

inhisarlar U. Müdürlüğü ilanları 
l - Şartname mucibince 1400 kilo 60 numara ve 600 kilo 80 numara 

nihayetsiz şerit ipliği pazarlıkla satın alınncaktıı·. 

2 - Pazarlık 27/11/94!! tarihine rastlayan cuma g1.lnü saat 10.50 d" 
Kabatn.şta levazım şubesindeki alım komisyonunda yapılıı.caktır. 

3 - Şartnameler parasız o'arak her ~n sözti geçen ı;ubeden ve An
kara, Izmlr başmUdUrltiklerlnde görtlleblllr. 

• - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sıı.atte % 15 gü-
venme paralarlle birlikte adı geçen komisyona gelme eri. (1283) 

1 • 

Türkiye Umu ın1 Acenta<ıı • 

TÜRK RADYO ve ELEKTRİK L~d. Şti. 
Galata posta kutusu 1557, Telefon : 44032 

lstanbul Defterdarlığından · 
Muhammen 

Dosya No. Cln&I bedtl teminat 

51332/8 Befikta-t Yıldız Çırağan cadde.sinde 
Fer'lye sarayları mUştemllA.tından 3 
parsel eski 85. 87, 89 yeni 94 - 107 sa
yılı 224 metre murabbaı arsa. 

52186/48 Topkapıda eııkl Beyazıtağa yeni Fat
ma sultan mahallesinin e..<ıki Mektep 
yeni Fedai sokağında eski 12 yeni 16 
No ıu 71 metre murabbaı arsa. 

51217-1114/121 Mecidıyekö>1lnde 10 pafta 57 ada 16 
parsel No ıu 232 metre murabbaı arsa 

52151/70 EyUpde eski Babahaydar yeni DU~

meciler mahallesinin e~ki Kılise - yeni 
Karakol sokağında eski ve yeni 1 7 
kapı sayılı ev. 

Jl151/•fOT8 Fatihte Beyazıt.ağa mahallesinin Pa-
'a Odaları sokağında eski ve yeni 10 
sayılı 2<f metre murabbaı ar!'!a. 

51217-1114/189 MeeldlyekoyUnde 13 pafta. 2 ada 12 
parsel No. lu 3400 metre murabbaı 

ansa. 
52184/2 Fatıhte eski lmrahur yeni Hacı Ev

hat mahallesinin Samancı odaları so-
kağında en eski 14 eski 28 yeni 46 
kapı Myılı 34,50 metre murabbaı arsa. 

51217-1114/ 125 Mecidiyeköyünde 10 pafta, 58 ada, 13 
parsel No lu 1680 metre murabbaı 

2240 

100 

69,110 

s60 

ıs 

3(00 

31 

168 

8 

6 

28 

2 

255 

3 

arsa. 1680 126 
Yukarıda yazılı ga}Timenkulleraçık arttırma ile satışa çıkarılmıı:ı 

ise de talıp zuhur etmediğinden 2111/ 942 tarihinden itibaren bir ay için
de pazarlığa bırakılmıştır Isteklilerin muvakkat teminat makbuzlan ve 
nUfus hUvlyet cllzdanlarile birlikte bir ay içinde haftanın pazartesi 
ve par.ş,.mbe gtinlen sıı.at l4 den 16 ya kadar Milli EmlAk MUdUrlUğUne 
müracaatla~ı. (10~9) 

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

Komisyonundan : 
Tahmin bedeli 8800 lira olan 50.000 adet 12 X 60 eb'adında cı

vata 23 - 11 _ 942 pazartesi günü saat 11 de pazarlıkla satın alına
caktır. 

Muvakkat teminatı 660 Jira olupnümunesi ve şartnamesi komls. 
yonda görülebilir. 

Taliplerin belli gün ve ı:aatte komisyona müracaatları. (1519) 

lstanbul Defterdarlığından: • 
Haydarpaşa Erkek Lısesı bakkaliyesi bir sene müddetle ve senelik 

icarı peşın verilmek şnrtile 30/ 11/ 9(2 pazartesi günU saat 14 de Milli Em
IAk MUdUrlUgilnde müteşekkil koml.syonda kiraya verilecektir. Senelik 
kirası (1050! teminatı (79) liradır. 

isteklilerin Türkiye CUmhuriyetl tebaasından ve hüsnühal eshabın

dan olduğuna daır zabıta, müddeiumumlllk ve sıhhiyeden alacakları ve
Baik ve teminat makbuzlarıle birlikte mezkQr gün ve saatte komlııyona 
mUracaatıarı. (1350) 

1

,. 

Türkiye Cümhuriyeti 

Z~r at Bankası 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lira.sa 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zıral ve tıcarı her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbarsız tasarruf hesaplarında 

en az 50 ıu·ası bulunanlara aenede • defa çekilecek kur'a ile ıı.şa#t· 

daki plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 llrahk 4,000 lira 100 adet 50 liralık 6,000 lira 
4 • 600 • 2,000 • 
• • 250 .. 1,000 • 120 • 40 •,800 • 

(O • 100 • 4,000 • 160 • 20 • S,200 » 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan qa· 
ğl dllşmlyeniere ikramiye çıktığı takdirde 'io 20 tazlasUe verilecektir. 

Kuralar senede • de!a, 11 mart, 11 haziran, 11 eylCll 
11 BlrlncikAnunda çekilecektir. 

•ı ................................... .-

\ 

18 • 11 - MZ 

hef' Z:eY' otan demla İsreft1r . ... ene lcurteıufen t»fr U,.,. 
elektrik cereyanı dehi israftır. Bunun için fetıa .,., 
ciye verdikten maada ~e,.nı M\ft.9D .. ki ltJPbal.,. 
tcutıanmemelıdır. 

~ u N G s R A M K R 1 p T o ~ empullan ~ ka~ 
- 'cazct.ıu de korur. • • ~ - • - -

_TUNGSRAM:t\~öfP.t?@T~ 
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Askeri Fabrikalar Grup Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonundan : 

5 Kalem Sebze Almacak 
Cinsi Jlk teminatı Ml.ktan Tahmin edUen bedeU 

Tutan 

L~ana 1635 Lr. 109000 Kg. 21800 Lira 
Prrasa 2100 Lr. 112000 Kg. 28000 Lire 
Ispanak 2100 Lr. 112000 Kg. 28000 Lira 
Patates 3360 Lr. 112000 Kg. ·U800 Lira 
Soğan 6461,25 Kr. . 35000 Kg. 8750 Lira ııt!~ 

l - Yukarda. cinı ve miktarı ilk teminat miktarları yaıılı !I ~ 
sebzel.11.9-42 tarihinden 31.5.943 tarihine kadar erata verllJ11e}t 11,,.S 
Kırıkkale irf'UP mUdUrlUğU satın alma komisyonu marifetile 30. 
tarih saat 15 de yollama binasında kapalı zarfla. ihale edilecektlt· ~)"" 

2 - Taliplerin tekli! mektuplarını mezkQr gUnde ısaat H de 1<ô111 
na vermeleri. f.~ 

3 - Şartnameler Ankarada L1'. Şb. Md. lstanbul As. Fb. Sa. JJ• 
da ve Kırıkkale grup müdUrlüğU Sa. Al. Ko. da ~ 

Kırıkkale Grup Müdürlüğü Satınaınıa 
Komisyonundan : 

iflllcl 
ı - Tahmin edilen bedeli 214 bin liradan ibaret olan ve yalnız b 1 41• 

kAnun ayına ma.hsus olmak üzere yalnız bir aylık 40000 kilo koyun et ;,ı1 
ğer 200000 kg. sığır eUl 1.1.943 tarihinden 31.5.943 tarihine kadar e 
verilmek Uzere satm alınacaktır. i cW 

2 - Alınacak etler defaten alınmayıp ihtiyaca göre şartnaıneS 
bilinde alınacaktır. 11 sO· . 

3 - A~ğıda. karşılarında ilk teminat miktarları yazılı etıer ıııl.1' 
942 tarlh ve saat 15 de yollama. binasında müteşekkil satın aıına J<O 
yonu marifetile kapalı zarf uıııulile talibine ihale edilecektir. ıccr 

( - Taliplerin teklif mektuplarını mezkQr günde eaat H e kada! 
misyona vermeleri. 1"r.'J 

5 - Şartnameler Kırıkkale grup mUdUrlllğü satın alma ltoJlll! ıJll!• 
ve Ankara Lv. Şb. Md. de Istanbulda As. Fb. Sa. Al. komisyonıar 
görü!ebilir. (1421) TU~rı 

Clnt1l ~llktan ilk teminatı ____.. 
ı,ır• 

Koyun etl 40000 Kg. 4050 Lira. 54000 ır& 

s_ıı_rr_e_ti~-----2-o_oo_o_o_K_g_. _1_2_0_00--L-ır_a ~ 
Kırıkkale Grup Müdürlüğü Satınaınıa 

Komisyonundan: 

355000 Ki:o Ekmek Pişirtilece~ 
• 1<J11e!C 

1 - Bedeli ta.hmin edilen 7100 liradan ibaret olan 355 bin kilD c rtiW 
1.1.942 tarihinden 31.5. 3 tarihine kadar erata verilmek üzere pl~eeel'' 
cektir. 30.11.942 tarlhlnde saat 15 ·de kapalı zarfla zarfla ihale cd ,1ıtı• 
tir. Ihale kapalı zarf usullle yollama binasında müteşekkil satıtı 
komisyonu marltetile yapılacaktır. J<ll6~ 

2 - Taliplerin teklıf mektuplarını mezkQr günde saat 14 de 
koml.syona vermeleri. (H25) ~ ____ __,__ _ ________. -· 
lzmit Deniz Satınalma Komisyonundarı~ 

olıJrı 
l - imallye bedeli beher kilosuna 105 kuruş tahmin trııfl' 

1500 kilo 9 : 11 M i m kutrundaki bakır çubuktan 2.10 M/ın l<~. g4S 
da tel çektirllm<'si işi pazarlığa konulmuştur. Pazarlığı 24 - \1115ııı· 
salı günü san t 15 de lzınitte tersane kapısındaki komisyon b 
cıa yapılacaktır. . t'I tc' 

2- Fenni evsaf ve şartnamesi komisyonda görülebi1 1r· J{P 

mlnatı 236 lira 25 kuruştur. t ,c 
3 - Taliplerin bu gibi islerle il glll olduklarır a dair tıcıırc ıı>')" 

ehliyet v<'sikalarını yukarıda yazı Jı ternlnatıarilc birlikte ırı1.1 
gün ve saatte komisyon başkanlığına verme!~ 

M. M. V. Ltanhul 2. No. ıu Satınalma 
Komisyonundan: 

ıı· 
d il ıı 

Beherine 100 lira tahmin edilen 180 adet 250 kiloluk b l 
0 

nacaktır. , 'fOl'' 
Pazarlıkla eksiltmesi 25/ 11/942 çarşamba günü saat 14 ~ııtırı' 

hanede 2 No. ıu Satınalma komls yon unda yapılacaktır· 
1 

ı.ofl'I s 
bedeli 18,000 lira olup ilk temlna tı 1350 liradır. Şartraınes ıs)'0r.1l 
yonda görülebilir. 1steklllerln muayyen gün ve saatte ı,orn 
gelmeleri. (1518) __-/ 

Sahibi ve Ne,rlyat ~IUdürıi: Ahmet Emin YAL~t~'i 
\'ataıı Ne,rl~·at Türk Ltd. ştı. \'atan )latbaa.11 


