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Denizci gözüyle 

Yarının deni~ 
kuvveti 

Yazan : BGsamettln CLSEL 

~1 Bir lsviçr~ gazetesi digor ki: 

........ ------ -------

Yapılan da\'et Ozerlne ln~tere, Amer lka'ya. r;lden ga zetecilerimiz Ame rikada 

~ o -~ ...... ~ . ... .. .._ .. .... .,.."""""~--..-- '"~·"'-'~....-... · "-( 

Amerikadan - Türkiyeye j 
""81JFUU d u:aır::J'llll~ ....... U bS W'Ud .................................... 

Amerikada hazırlık 
Amerıkalılar bir milyon kişi lik bir 

hava ordusu hazırlıyorlar 
Yazan: Alımet Emin YALMAN 

S ~nhathwtdtt Btrleşlk Amerl-,--
' ka'nto eenap bolps.iıae alt kı8· 
t._ da enteresan "JCYler gördük. 
llo .\ııgeJos•taa aynldıktan llOlll'S I 
~•kaı batı1:eleri, hurmalıklar, pa
't.rıaıarı fle dolu yerler ve ce
~ tn Clbl sı.·ak ııteııler arasmdan 
tii C~ttk. San Antoa)·o'da güzel iki 
.ı, 11 t~irdik. Borada b l7-e mUıman-
1~ r ~larak he,. zııman olduğu ılbl 
tı!!111-<'-eden ba.,ka. d il bllmeı.ler ye
..._ • Ankaradııkl P.!!kl Amerika atA· 
' "'llti tı.. 1.ert aıtıay \ 'ill'&m!I Tefak at et-
il l!Jr k~ kt'llme \ O cümle tilrkçe 
-~ heratıer mükemml'I fran!itU'& ko
'~1Jor1111. A keri tayyare Ue bir hs
~ı· llıeydanına (ittik. Burada pl)'IMle 
~1 lltııflhııu da :ıJyaret ettik. Yüz 
il k' ~ ''I IM'eml talimi ~ı;rUyor. 
~ llr&iJa lokanta işleten \'e kendisi· 
Ga~Y l~·ln Marko p~ denilen eski 
~ ta ·araylılardan ::\l arko tcreflml
l{ lıır dyaret çekti. Hava a ta.,em b 
tı lı rlllay hlnbıuoı Tekin ile refikası da 
lllhh ~ • 
~ ... ıoular. Clnrdak l Türk ta lebc

tcıfltı . 
•· u~ü ziyaretimize geldiler. 

L~ •tteııı gün han('clık talimgllıı ile 
""1 \• 
tııı a SUhıtylarr oknlunu ılyl\ret et-
~· 8ull.lann yalnız tıirindıUnde on 
t<ir ~·'C bin kl~I ııilot olmak lir.ere ta.Jlm 
•·1 U~·or, Amerika iki m ilyon k l9Ulk 
"t l . 
(lt tava ordu'Su hnzırlamaktadır. 

1 •t<1rıc;1ıtın en k ıymetll ano;urları ha\·a 
u,u 

ıs. na ' eriliyor. 
''h 11 Antonyo ehedi balla r i{'lnde y•· 
tlıtıı 11 g\izel bir M-hir. Han koman· 

lı• · d. • Tü' k 1 tiıJ 1\ aıresı blra1: da r m ma· 
tıı. ne karısık blr abide kadar gll.ıel 

bi • 
Sa na. 

1\ Antonyo'dıın Mlslslpl ağzmda-

~amı sa. 3, Sü. 2 de) XX 

Şark cephesinde Rn• askerleri bir m eVT.lde 

Şa11rk ceplhlesö 

Tuapse'de Rus 
kıskaç manevrası 

Moskova, 5 (A.A.) - Reutcr'in 

1 
yada bır sıra cerilemc hareketlo-

husust muhabiri blld:rlyor: den sonra, Kızılordunun Grozny 
Tuap~e·ntn şimal do~usunda Rus yolunu muvaffaklyetle müdafaa 

lar kıskaç manevrasını mu\·af!akl- ettiklerini bildirmektedir. 
ycUe tatbik ederek Alman grupla. Bununla beraber. Almanlar bü-
rını birer birer yok ediyorlar. yük kuYvctlerk Naltchik'ln cenu-

Kızılordunun müdafaası bur.da, Dzhonokidze'ye takriben 
'l\'Ioskova, 5 (A.A.) - Cepheden 80 kilcmetre ve Grozny'e 145 ki· 

alınan telgraflar, merkezi Kafka.s- (Devamı StL s, su. 2 de) •u• 

Yurguncu vuruluyor 

~==================================================~ 

Türkiye, Sevr muahedesinin düşürdüğü hacil vaziyetten 
kendini kurtarmış, kendilerini Avrupanın mandaferleri ad
dedebilecek Yunanlıları Anadoludan koğmuş, zaferlerini 

Berne, :5 (A.A.) - Lsv1çre telı;rat 

ajansı. RcisicUmhur Ismet l rıönU'nUn 

nutku hakkında lsvh;re basınının 

neşrettı~ı maka!elerln aşagıdaki hu
lf\saıarınr vermektedir: 

Lozanda çıkan Liberal ı;-azcteıerln 

en milhinılerinden Gıızette de Lau· 
5aııne diyor ki: 

TUrklYe iftihar dııymal<ta haklıdır, 
r.ıra cUnıhurıyet idıır~ı az ~rne için· 
de çok .şeyler ha~arnııştır. Tiirkıye. 

Sevr muahedesinin dUşürdüğti haclı 

mevkiden kendisini kurtarmış, kendi
lerınl A vrupanın manda terlerı adde· 
debilecek olan Yunanlıları Anadohı

dan kovmuş, zaferlerini ve yeni mcv. 
kilnl tanıtmıştır. Şimdiki mUşkUI 

şartlara. bayat pahalılığına ve bir 
milyonluk orduyu beslemek işinin 

tahmil ettiği yeni mUkcllefiyetıere 

rağmen hükQmete karşı hiçbir dl\'." 

manca hareket teressllm etmemekte, 
bllAkl! Türk milletini kendi hl\kQme
tine bağhyan batı;;ar gittikçe sıkla,. 
maktlldır. HtikQmetin talep ettiği fe
dakarlıklar kabul cdllıncktc ve mem
leketi harpten uzak tutmak iı;ln sar· 
fcttiğl gayretler minnetle kar.şılan· 

maktadır. 

Harp Tlirkiyc hudutlarına tehllkl'li 
surette yaklaşmaktadır. Almanlar, 

(Del'amı Şa. S, Sb. Z de) >-« 

ve yeni mevkiini tanıtmıştır. 

T ilrkllenln l'CnJ mevkllnl biltun diinyasa tanıtan n.ı bÜ)Ü'k kah raman 1tt1rucumuT Ebtdi Şef, 

koruyııcumoz lncin li 

Libyada lngiliz darbesi 
lngiliz taarruzu, Mihver kuv
vetlerini bozguna mı uğrattı? 

Mihver, zırhlı kuvvetlerin yarısını 

.... _ 

kaybetti 
Londra, 5 (A.A,) - Romme1 

nerede? Dıılly E~press gazetesinin 
askeri münekkidi bu suali soru· 
yor. Rommcl ordusunun bozguna 
uğramak tchl!kesir.e maruz bulun. 
duğunu biliyordu ve bunu söyle. 
mek için Bcr)lne gıtmlşti. Bu su· 
retle mes'uliyetten kurtulmak Is. 
tıyordu. Zaferi tebslr eden İngiliz 
tebliği Rommelln gaybubeti esna
nnda General Von Stumpe'den bah 
~etmiştir. StoldNolm'da Rommelln 
l\tarcşal Von Kaitel'ın yerine ge· 
çece~i söylenmişti. Fllkat General 

(Sonu Sa: 3, Sü: ıs de) «=• 

! Vişi i 
1 Fransası 

Libya'da tngi füler ilerliyor. Bu harita Llbyanın amuml Tazfyetlnl ı;-ö11termektedJr, 

Belediye, 25 e yak. ı n PAsiFıK:TE-ı~ı;~As=K=E=Ri=v=A~z,=Y~er~ii 
r'nuhtekiri Adliyeye verdi Japonlar, -ır 

Almanlar tara
fından tamamen 
işgalmi edilecek 

Sene sonuna kadar J 
işgal ihtimalinden 1 

1 bohse ::iil iyor j 
hazırlanan bu muhtekirler listesini 

1 • aynen okuycu .. ~rımıza bildiriyoruz 
~~ nbuı bclcdiycsı non bir kaç g-ün, Şehrin muhtt'llf semtlerinde fiyat lenecektir. 
'1~ ela ıhtık ı-la mücadele hususun-• l<ontrollerlne bnşlıyan müfettişler otS Raporlara. :;öre ihtikar :-,·aptıklart 
• ıtt 1~clet!i t"dbirler almıya bıışla· saat zarfında raporlarını bell'diye re· sabit olanlar vakit gcçlrilmedPn Miııt 
~ 1 

1
• Pıvıı.sayı kontrol ,.c müraka- isllğinc vermekte ve raporlar derhal korunma mnhltemcsine Sc\·kedıle<:ek

ll r11 tıılt.!atı ı;lindcn s-Une kuvvetlen- tetkik eı:li:erek faaliyete geçilmkte- terdir. 
lı1ııı:ekt, dır. Valınln başkanlığı al· dlr. Istanbul belediyesi dün. lhtlkAr ya. 

rı ~ı.ı.pııan SO" toplantıda kontrol, Dlln öğrendiğimize göre bc'cdryede pan esnafın fü;tcslnl hazırlamış ve 
t b Uzerırdc esaslı ımrarla.r alınmış: bundan böyle her gün bir toplantı ı bunların derhal 'M!i'i korunma mah· 

lllıı J k tarların tatbikine dUn sabah-: yapılacak ,.e b:.ı toplantılarda mlli'c:.-1 kemeslne sc••klerl lç;ln icap eden mu· 
ıt,ba.rcn ı;eçı rn..şUr. • ·' .- tara.tından gelen raporlar ince- (Denmı sa. 8, , u. ' de) / // / 

taarruza ffil Mihver ordusunun Libyada 
düştüğü vaziyet 

hazırlanıyor Yazan : iRSAN BOIAN 

Mareşal Rommcl 12 :;ün da-ı tekmil cephe üzerinde hücuma 
Çunkirg, 5 (A.A.) - Askeri 

sözcünün bildirdiğine ı;ore Japon. 

tar Hcpch, Honan. Şansi. Suiyuan 

'~ Langşıng'de askeri tahşldat yap 
maktadırlar. Şimali Ginede büyük 
bir taarruz başlıyacaktır. Slizcü 
Hankov.a 60,000 Rsker tııhşit edıl· 

dll:lnl iiavc etmiştir. 

yandıktan sonra Kattııvıı • geçmiş, ve netice itibarile mihver 

El Alemin bataklı(iı arasında kat'i müdafaasının belkemlğıni te~kil 
müdafaadan vaz~eçmek zorunda eden csns mevzilere girmiştir. 
kalmıştır. Önce şimal cenahta ta- İnglllı; ordusu sa# cenahlle şl· 
arruz eden 1nglliz ordusu, • mih· maide El Alcmln'in 25 • 30 kilo· 
ver ordusunu ve mevzilerini top. metre garbında bulunan Scydi 
;u \'C hava bombardımanlarllc bır Abdurrahman'a vardıktan ve bu-
hııfta kadar hırpaladıktan sonra • (De\·a'\u Sa. 3, Sil. 1 de) = 

Vaşington, 5 (A.A.) - Vaşing
ton • Pcst gazetesi yazıyor: 

Almaııyanın Vichy Fransasını 
bu senenin sonundan evvel lşga1 

etmesi ihtimali çoktur. Pi.~rrc La· 
val, Alman endüstrisinin lst(?diğl 

150,000 işçiyi, Alm:rnyaya gönder. 
memlştlr. Kendisine yeniden mül 
let verilse de bunları c.rtık gdn. 
deremiyeeeğı he.men hemen mu 
hakkak gibidir. Halbuki Lava!, 
Alman cndüstr isinin arzusunu tat. 
min etmedikçe rne\·~linı muhafaza 
edemez. 

ı· 

... 
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Bir İstanbullunun 
not defterinden 

fsfanbufun bir köş~sinde n diğer 
bir köş.:sine gitm:::k istiyenler 

nol.:rle karşıl~şırla r ? 
Yazan F "":rol! FENİK 

Sabah... 1 ylm, vapura daha on dakika 
İki ellm lki cebimde. burnuın var ..... . 

olr k8rış havada. Amerikan eeyya· 'l'ünelln kapısından Köprünün 
hı g:ibl sağa sola bakarak, başta- Kadıköy i~kelesi.ı..e kadar bir da
dım İstanbul sokaklarında dolaş. kikalık yerde, arzın üzerinde do. 
naya... laşıp tul dairesi değiştirmeden sa· 

içinden dışarısı acaip görünen, ı at değiştirdiğimi gördüm. 
iışarıdan içerisi hasretle özlenen Vapurun sa~t~. gelmişti. Gelmişti. 
Jir tramvay arabası, basamakların- ama .•. Kadıköyune gidecek vapur 
dan aşatıya kadar salkım salk:m daha henüz Kadıköyünden gelme· 
bcdavacılarla dolu olarak yanım- diğl için hepimiz vapurun gelişini. 
ian geçti gitti. boşalıştnı ve r.lhayet usulden olan 
Düşündüm, ne sağlam araba. 1 zilin çalışını görüp işittikten sonra 

ıar ...... Bclçikadaki fabrika lstan. vapura girdik. 
bula yolladığı bu arabaların bu 1 Vapur bir atem ...... Evvela, ters 
!""k;lde dayandığını ve bu kadar ters şöyle Galata rıhtımının önUne 
)·olcu naklettiğini görse. muhak- doğru bir gitti. Oradan yana dön. 
kak buraya bir heyet yollar, re. dü, Sonra burnunu Sarayburnuna 
!!imler aldırtır. Yazılar yazdır•p, doğru çevirerek Haydarpaı5a isti
Belediyeye. «haddi lstlabisl bu ka· kametini tuttu. 
dar olan tramvaylara.. şu kadar 1 Vapurda kal:.tbalık yok. R&tıat
yc.lcu binmlşttr.• diye tasdik etti- c;a bir yere kurulup gazetemi aç. 
rir ve sonra bunları memleketine tım. Okumaya başladım. 
yollayarak kataloı}:larının birinci Iiaydarpaşaya yaklaşmıştık. Va· 
sayfalarında HAn eder Ye derlerdi purun süratl birdenbire azaldı. 
ki: Bizim arabalarımız o kadar da. Baktım yerimizde duruyoruz. To· 
yanıkhdtr ki, ömürleri ~ kadar parlandım. 
s~ne olmasına rağmen, İstanbulda - Ne var? diye sordum. 
o:u kadar senedir kullanılıyor ve - Haydarpaşada bir vapur var: 
rcsinıde &ördüğünüz gibi ~u kadar onun kalkmasını bekliyoruz:. d~di .. 
yc.lcu taşıyabiliyor. Jer. 

Kendi kendime güldüm.,, Uzun müddet bekledik Nihayet 
A-rlkanea bir fikir.,_ Haydarpaşadakl vapur, ağır fıstı--* kımakam kallttı. Ve biz1m vapur 
Taksim, Galatasaray, Tünel. .. da maklnel-ere istimi vererek tuttu 

Yürümekten b~ka çare yok. Sağa iskeleye yanaşma yolunu ...... 
fnla bakıp vitrinlerdeki eşyaların Halat atıldı. Halat denize duıti.i. 

ı:~şamdanberi yük elen flya.tıarınr Vapur kendini akıntıya kaptırdıC-ı 

seyredip Tünele doğru yürilyo~ için tekrar manevra yaptı Ve ni· 
rum. hayet güçlükle iskeleye yanaşabiL 

Tünel bir mahşer kalabalığı ha- dik Çıkanlar. çıktı. Ve biz bun-
linde, durmaya, durulmaya imkfı.n dan sonra Kadıköy lstikametfr.e 
~·ok. Koşan kc.şana. Nerede ise bir. doğru yolumuza koyulduk. 
birlerinin sırtlarına binecekler. •Halk vesaiti nakliyeyı'.! değJI 

Arkamdan birisi bağırdı: de, vesaiti nakliye halka. tdbidlr11 
- Of. r.asırım. 1 diye, vapurdan çıkmak h;i~ h:ç 
Bır diğerl yabancı bir şive ile' ~cele ıetT.~dım .Nasıl o>~&. tram· 

•cvap V'trdi: "\iay vapurt·rı :nü teriler!.~! bat;. 
- Pardon. ler. ümid~ıe t.erkesin çtkmasu~ı 

Ve böylece bir münakaşadır, baş bekledim. 
!adı. Ayağına basılan, hem sızlanı· Herkes Ç!ktt Ben de. en arka
yor, hem de cevap yetiştiriyordu. dar v:-v:~ yııa.v,,~ .• :irüıneğc başla· 

- Pardon dediğin nasır ilacıdır dım. Fakat Lım <;<kmırtım ki Fe
ki, işi pardonla savuşturmaya ça· ı ncrbahçe arabası tası tRrağı torla
lış:yorsun? yıp yolu tuttu. Yt:!tl~~b!F rsen.,. 

Pardo;ı mardo ... , hepimiz! koyun 1 yetiş ... Bir arabayı böylece kaçır· 
:;>bi birer birer sa:rarak turnike- c!ık ..• 
den tünele soktular. * . Tünel ... ı\.man efendim ora... Kad;köyilnde kı3a sUren tşim bit· 

VATAN 

Şeh i r 
1 

1 oeırııö~cö g©züıvo~ 1 
Haberleri ~=---==;;;;;;;;;;;;;;=~;;;;;;;;;;;;;;=~--

Lokantaı arda Varının deniz 
üç ~~:~~e~:~ekı =-=--~--: ... :-:::-..... :-:,.,.~--~~-~ kuvvet. 
Karar lstanbulda ya 
kın da tatbik r>diliyor 
Lokantalarda yemek çe.,itlcrinin 

1 

tahdidi etrafında glri:;ilcn tetkikler 

1 sona ermiştir. O*rcndiğlmlze göre, 
Belediye Daimi Encümeni bu husus
ta.ki teklifi kabul etmUıtir. Lokanta. 
ve ahçı dilkkinları istisnasız: yemek 
çeşitlerini aza.mı Uç nev'e indiı·ccek· 

terdir. 
Bu karara göre her gUn bir tUrlU 

et yemeği, bir tUrlU aebze ve bir de 
pilav pişlreceklerdir. Yalnız lUks lo
kantalar lstakoı, diğer balık nev'i ve 
bir tatlı çeşidi olmak Uzere mahdut 
yemeklerden ba,k& ayrıca 3 tUrlU 
yemek çrkarabileceklcrdir. 

Bu kanunun tatbikine yakında ba..,· 
!anacaktır. 

Kaçak eşya ithal eden 
bir gem. ~akal n<l ı 

Evvelsi gün akşam üzeri Boğaz
lçinde Gümrilk Muhafaza memur. 
ları tarafından tçi aranan bir va .. 
purda muhtelif cinste kaçak eşya 
yakalanmıştır. 

Bulgaristanın Burg-az limanın-

dan ithalAt eşyası getiren Kalka.
vanzadelere ait Mete vapurunda 
yakalar.an dikiş iğnesi, fototraf 
malzemeleri, radyolar, lüks lAmba 
}ar, vapurun kömür deposundan, 
bacasına kadar her tarafına sanla
nılmıştır. 

Vapurun gizli yerlerinde kaçak 
çiviler de bulunmuştur. Bu muh
tekirlerin kim oldukları sıkı bir 
surette tahkik edllmektedlr. 

Kaptan ve gemi müstahdemleri 
mahkemeye verilmişlerdir. 

Ş k:r tevziat yne karne 
mukaLi ı ; nd e r pı : C l~ 
Son günlerde Alpullu ve Eskişe· 

hir şeker rabrikalarır:dan şehrlmi· 

ze külliyetli miktarda şeker geL 
mektedir. Geçen ay vatandaşlara 

yapılan karne ile şeker tevziatında 
~ehrimlzln şeker stoku azalınıştı. 

A::-tan miktar gelen ~ekcrlerle be· 
rabtr önümüzdeki aylarda ihtiyacı 
karşılayacak kadardır. 

Diğer taraftan lklnclteşrin .. şeker 
tevztatıaın ne şekJlde c.lacağı ha~<· 
kında. alflkadar bir zat kendi~ile 

görü~cn arkadaşımıza şunları söy. 
!emiştir: 

•- Eskişehirden ve Alpulludan 
hergün muntazaman şeker gelmek 
tedir. Önümüzdeki aylar için bol 
miktarda stok şekeriıniz de var
dır. Bugün için şeker sıkıntısı 

mevzuubahis değildir. 

Bu ay da şeker tevziatı geçen 
defa oldutu gibi ekmek karncle· 
rinden koparılan dip koçanlar11e 
yapılacaktır. Yine nüfus başına 

yarım kilo ~eker verilecektir. 

iHI av•cılığın gittikçe artan 
;::clişmesl, her sahada oldu. 

ğu tı:ibi dcı:izcilik Aleminde de ye
ni yeni düşüncelere meydan ve
riyor. Deniz (teknik ve stra.tcjtsin 
de) yaptığı değişikliklerin ehem
mtyetı r·.:.ddcdilcmez. Gemilerin 
teknik vasıflarında büyük başka. 
tıklar yapmak mecburiyetini do
ğuruyor. 

Bugürıe kadar geçen hadiseler· 
den iki şekil, iki netice çıkıyor. 

Biri uçakların mesafe ve kudret 
itibarile yükselen kuvveti karşr. 

sında drıetnottardan daha ziyade 
on bin tonluk sert cep kruvazör· 
lerlne kıymet vermek, diğeri bü· 
tün ihtiyaçları karşdayacak va
sıfta büyük harp gemüıi yapmak. 

Bu iki görUşü incelemek zaına. 
nı henüz gelmemiştir. Çünkü harp 
henüz devam ediyor. Doğuracağı 
yeni ve görülmeyen ihtiyaçlar kar 
şısınd&, sürprizler önünde yapıl· 

ması JAzım gelen incelemeler, tec. 
rUbelerden alınan dersler bir a· 
raya toplanıp çarelenmemlştir. 

U çak, bir donanma için top 

kadar kıym~tıı, torpido 
kadar elzem, mayin kadar mühim 
dir. Buna göz yummak büyük bir 
hatadır. Donanma toplarının ye
tişemediği yerlere uçakların bom_ 
baları düşer. Donanmanın soku
lamadığı kuvvetli üslere deniz u· 
çakları girebtlir. Torpidoların fa. 
allyet gösteremlyeceğl koylarda 
uçaklar çalışabilir, torpidolarını 

atabilir. Mataban deniz harbinde 
uçak filosunun bir donanmanın e· 
sas unsurları arasında yer aldığı
nı gösteren muvaf!akıyctıeri gör
dük, Bunu kuvvetlendiren ikinci 
bir hareketi de Bismark zırhlısı. 
nın batırılmasırda bulduk. Slnga. 
pura giden lkJ İngiliz drctnotunun 
3.kıbetinden anladık. Cava har. 
binde, l\lidvay muharebesinde öğ· 
~rdlk. 

Her sil3h deniz kuvvetlerinde 

•• 
Yazan Hüsamet fin Ulsel 

deniz kuvvcllcr~nln tonaj bakı. 
mınd&n küçilk, sayıca çok olması 
nazariyesine temayül etmek lcap 
eder. Der.iz harplerinin bugünkü 
stratejisi bunu daha faydalı bul. 
maktadır. 

ft!5 ir dcnlıaltı siJ;ihının veya 

~ hava filolarının taa.rruza 

uğradığı takdirde uğranılacak za· 
rar o kadar endişe vercC"k de=cr. 
de olmaz. Bunun yerine konn1ast 
da diKcri kadar za.ma.n. sarfını i· 

cap ettirmez. Geminin kliçükl(lğil 
nisbetinde manevra kabiliyeti ve 
çevikliği de artar. Bu bakımda• 
mülalAa edild,ği l•kdlrde küçOk 
gemiler tayyarelerin taarru;dgrın· 
dan daha kolaylıkla kurtuluyor. 
licdeC, noktasından da düşman i. 
çfn zorluk do:urur. 

Halbuki büyük gemi bu hassa
ları taşımaz. man-Evrası ağırdır. 

Büyük hedef yapar. battığr z.a· 
man mühim bir kuvvet kaybedil
miş olur. Maddi ve mAnevt ba
kımdan kıymeti çoktur. Yerine 
konması güçtür. Fazla zaman is
ter. 

Diğer bir zaviyeden bakıldığı 

takdirde bir a:ır harp gemlslr.de. 
donanmayı teşkil eden diğer ge. 
milerin taşıdığı sllAhlartn hepsini 
taşıması icap eder. Bunun için bir 
dretnotta ağır top kadar bc.ınba. 
Iarı olan tayyarelerin bulunma· 
ması doğru olamaz. İngilizl-e:rin 
Singapura giden iki ağır harp ge. 
misinin k:ifi miktarda tayyareslz 
oln1aıi1 yüzünden denizlere qömül 
dü~ünü herkes bil!r. Blsmark 

zırhlısır.m da tayyarenin yardımı 
olmadığından dolayı battığını da 
biliyoruz. Bu noktalardan a;ır bir 
harp gemisinin tayyare taarruzla
rına. mukabele edecek derecede 
tayyareyi ve denizaltı ~en1!lerine 

karşı silratll motörbotları taşıya

cak kabll'.yett. büyük yapılması 
düşünUlebllfr. Buıün 35 b ln tona. 
kadar yükselmiş olan ağır harp 

ton& kDdar çıkarıldığt takdirde 
bit):lc bir geminin, 9 a:det 16 pus
luk topu, ikinci b1taryanın. tama. 
mınL, uçaksavar sllı\hl arını, mil· 
dafaa kudretini arttıran su geçmez 
bölmelerinin (azlsl1ftı. bir tayyare 
ı:iivertest ile on beş harp tayya
resini ve Uç dört keşif tayy-&rcsi 
ile 4 motörbotu istiap e~eek mah 
fuz bir yeri, bunları her türlü hı1-
va şartları altırıda deı· ize indire· 
bilecek ve tekrar gemideki yu
valarına sokacak tertibatı, ihtiva 
edeceği iınkfinı vardır. 

~ u kadar muazzam ağır 

n;;;J harp gcn-ıtıerindcn mürek

kep bir filonun müthiş bir tay· 
yare kuvvet! tle ayrıca tayyare 
gemilerinde bulunacak tayyareler 
ile artacak kudreti göz önüne a. 
lınırsa. dt-n.iz h3kimlyetini elinde 
tutnıak isleyen bir devletin bil· 
yük gemi esasına dayanan naza· 
riycye meyledeceğini tabii gör
n1ek icap eder. 

Bu derece büyük gem!lerden 
mürekkep kudretli bir filonun 
yapılması, gezd~rilmesl, batanla
rının yerine konm3sı için sarfedl· 

lecek paranın tutarı milyarlara 

varır. Ancak dünya imparatorlu. 
tunu elinde tutmak isteyenler, bu 

i.)e glri~~bilir. Yalnız kendi suları 
içinde çalışan bir dev1etin bunun 

gibi muazzam bir filoyu kurmağa 
ne serveti. ne de kudreti kflfi gc· 
lir. 

fi şte üç senelik harbin deniz· 

cillkle husule getirdiği ye. 

niliklcr bunlardır. Şimdiye kadar 
geçen hcidiselerin ve beklenil€n 
deniz harplerinin doğuracağı ge. 
Hşmeler yukardaki iki nazariye· 
nin biri üzerinde daha haklı ola
rak durncaktır sanırız. Tabii ge· 
lccck dcnanmarın esas unsuru o· 
lan dretnot ta bu d:·ğlştkliklere 

uymak mecburiyetinde k alacak
tır_ 

Rüsamettln ÜLSEL yeni inkişafl.a.ra sebep c.lınu~tu.r. \ gemisinin tonajı 45 veya 50 bin 

Geçen umumi harpte meydana çı- - -------------- - ------- --- - --
kan ve bu harpte tf'.'slrlni bariz 

bir surette gösteren tayyarelerın Va leıtııe 
deniz kuvvetlerinde de yeri inki. •n~ ·. 
şaflara yol ~acağmı tabii bulmak ~''~'''''''~~\\\'\.\».'\:"~''''~''''~'''''''''":,™,4\\-,,\\\\"\."\."\."\."\.\\."\."\.\~ 
icap >eder. T8yyarenin Jaaliyetı 

karşısında ıcm · tonajınt küçült. 
mek. yoksa büyütn1ek mi ıazım· 
dır? Her iki neticeyi de haklı gö~
teren hareketleri, bu son dünya 
harbinin safhaları bütün açıklığı 

ile yarattı. 

( 10) bin tonluk bir kruvazör 

filosu uçak gemisinin hlmayesi;de 

milcssir bir sllflh cluyor, Aç;ık 

Bilmeyecek ne v ar? 
~ Urban Cahid dünkü fıkruına. I \ "& birahanelerde müşterilere k• m e· 
u;;clJ «Geçen harbin vurgun<' ula n lcrl n1 ukabJJl nde d a.hl olsa ekmek ve· 

nasıl kazandıl ar ''e nasd kül oldu- r llm lyecek; her mllşte:rt ekmef lnl ya. 
lar!» ba'lıfını ko;rmu,. nında geti recek. 

Bunu bUmlyeeek ne ,·ar '! B u har
bin vurguncuları ırasıl kazanıyorlar 

,.e nasıl kül olacakbtr~a. gec;ı.en harbin· 
dcnizl-erde büyük donanmaların kiler de: öylo kül olmu~Jardı. 

Bu tedbirle elmıek, karaborsadan 
dışanya doğru IJk adımını ntmı" oln
cıtktır. Şln1dlye kadar Jokantalarm, 

blrahanelerfn ve benzcrl yerlerin, ta.. 
karşı karşıya. gelerek harp et· HER IK18I D E VAR 

nıdrkla rı m u,terllere dalma karnesiz 

• -ıı-9ö -

Kara borsa 
K a,.,. borsa, yel ltesicl ~ 

nnı zorbnlıtmı ,....ıeuro ... 
t iri bir ı:ece ğ-ibl kaT& Tfl kar6~~ 
tır. Bunun içindtr kJ dekor, 0 d&° 
karanlık ı,ıer g-ören, e,ıay• dlJf• 

farksız kara vicdanlılara uy~~-
Yolcuya geçit olmasa., dağ oı' 

n ı n eşkıyaya kara.rgü.h otrıı~i. 
hlç ehemmlyetı yol.ctur. z.atl, u· 
yolcunun uğrıığr oımıyan yerde :,. 
su kurmaz. Mil•tehllk yuruta~a r .U 
rak olmlMia, kare. borsanın d• .ı• 
doymak bllntlyen vurguncu tü..CC 1• 
pusu yeri olmasının hiçbir ebe;::;... 
yeti kalmaz. Zati, mU.teblil< ı:ııl · 
daş uğrama8~ kara bor9 kD 

maz. .~. 

Kara borsayı :raratan, ba~ 
,uncesJzllğlml:t., ha.zan Jtu ~r 
düşüncflcrlmlr;, nadiren de h~11• 
acele lhtlyaçlarnnızın zorudut• 

1
• 

cak, dilştinceslzllğlmlz veya ıU•""., 
ıuz dü.şUncelerimlz bi%J olUf' o1JJ1 ,, 
zamanda. kara borsaya koşt11r"":,. 
hakiki ve acele lbtJyaçlarımıı.ıo. -UIC 
mamını değUse bile, belki de bUY

1
,,.. 

k ısmım kara borsa dışında lı•1'' )I:· 
mak lmki.nmı bulacağun ız muit• 

kaktır. ·t · 

•' Vu1'gun<.•tmun kendi!!ılnd~n 1'e •• , 
ol -~ nesinden başka hiç ktmse ıı s: 

guoculuğu ho' görıncsi, bunal' 'r 
rattığı ıstıraplardan sikayet etfl'lr' 
mesl bekJenemez. HükOmet, k:.11. 
borsacıyı eı:mek için elbette ld e ıı>-· 
den geleni ve hnkıln olanı yaP01 t· 

-n1 nı•r tadır ve bu yoldaki lnlka arı \' 1 

tuaenğı ,.Uphe~lı.dtr. Ancak her ş~ıı 
hilk:Ometten bekliye.rek bir ta ra f d' 
yalnız. şlkiiyet eder, blr tara.ftıı n t.rt' 
durmadan \-urgııocuya ya,afl'J• d~' 
ki.nları hazırlarsak kendimi~ t· 
!JCn n1enıleket va;ılfesJnJ lhlfttı l t 

mlş oluruz. 

Ka;·ısın ı bıçık:ayan koC;i 
ıı' ahl<Om oldu 

.,.~. 
Bundan bir müddet evvel l' 

ar~· 
mutpaşa yokuşunda karısını Y ı.c· 
la.maktan suçlu bir adam malı 
meye verilmişti. 1 

Mahmulpaşa yokuşunda d•'''.. 
o•~ 

karısı lte karşilaşan Ali Rıza.. fıf• 
barrşmak teklifinde bulunrnUS• •. 

1 •• 
kat karısı bu teklifi asla kabU .~ 
medljllnden aşık delikanlı k1Z"ır
b1çağını çektiği gibi kadına sald , 
mış ve genç sevgillslni a4ır sur .. "' 
te yaralamıştı. rıe· 

Dün ikinci asliyede bu da>'• , 
ticelenerek suçlu Ali Rıza. 1~ ·t:r. 
20 ııün hapse mahkQm edilın 1~ 

Bir çiçekçi dükam ihf kar 
suçun .an kapatıld ı .. 

Beyotlunda yapma çiçek nı•ll 
C" zasında 75 kuruşluk bir yapın• lıJ 

çeğl l 75 kuruşa satmaktan suC0. 
olarak mağaza sahibi Milli Koru 
ma. mahkemesine verilmıştit· .u· 

sı ne acatp yermiş!.. Çvktandır mı" ve KJdıköyünden l!tanbula dön· 
Yük-;ekk:ıldırımdan jnmege alıştı· m~k üzere 1.50 vapuruna binmiştim. 
ğım için bu balık istifi yerde. ilk- Vapunımuı:, büyük bir intizam ve 
ör.ce pek rahat edcmed:m, Tam saate riayet dUrll8tlUfUnU göstererek. 
rahata kavugacağım sırada geidik, ~o sırada I<adıköy tskele~ine gelml~ 
dediler. Kapılar büyük bir mede· bulunan bir Bostancı ve bir Usküdar 
ı1 i;:etin icap etttrdlği şekilde, elek- ar,baııındıın çıkan yolcuların kofUŞ· 
tr:kte açıldı ve hepimiz sıkışarak malanna kulak bile asmadan, dUdU
ezllen göğsümlizil şişire şişire so. ğUnU HttUrdU ve kall<tı. 

Tramvay ida ·esi, tüne 
ve tramvaj larda t ulu ,a 

eşyal ar ı satacak 

mck ihtimalinin azaldığı bu devir· Bir şoför, Fatihe ıötUrürken yolda 
de, materyalin yoklutu, parar.:ın kendlslndrn g~en so.rhoş bi.r 1nUtte· 
azlığı göz önüne alınacak olursa rlslnln cebinden bin be.'j yU:ı; Ura.aı oı 

Beyoğlu sokaklarına çiçek 7b" 
zelliği serpen bu matazanı~ s~h çı· 
l\'lilli Korunma mahkeme~i.nC cıı~ 
çek glbl süsler.erek gelm•~ . g ~·· 
ve güzel Levroniya adında bır 
dındır. 

ekmek l""erın est ,.e bu ekmekleri kara.- - ~Here~ 
l\1ahkemecc suçu tesbit rv ii;ı 

k"t;a fırladık. Hepimiz, demir kapıların arka.!ın-
!lk işim Tünelin altbaşındakl bü. da knlıp kırk dakika kadar daha, 

\·(ik ~:l~t" bakmak oldu. ı ikinci vapuru bekliyecek yolculara 
Baktım . Vapura daha beı daki· acıdık. Acıdık ama ne yaparsınız, ta. 

Otomobil lastik h ı rs ı zı 
ma\k OTI edil j i 

a.~ırmı.,, m ü-.ter l nin sonradan zabı ta· 
ya müracaatı ll.1.e rine de şoför yaka.. 
)anarak tahklkata başlanmı,. 

bonada.o tedarik etmesi ekmek dar- 25 lira para cezasına ve on # ~1 
hfında ba.11ıca Am il olmaktaytlı, Ka- müddetle dükkinının kapalı ıc 
rar verllen bu tedbi rin tatbikinde hJç masına mahklı.m edilml~tir. 

Kas ımpe.şa ci:1ayetiniJ1 
muhakemasi 

ka var. rife. taritedtr. Kaptan, tramvaycmın 
- Oh. dedim. Bol bol yetişi_ hatAsını tamir etmekle mükellef de-

'°IJTI. 

Bt1 tıadisede önce, kendisinden ge· 
lizımdır. 

BcycClunda. muhtelif garajlar- çecek kadar iten ve bin beş yüz llra-
löın otomobil lilıstiğl çaimaktan suç s ına. sahip olam ıyan yolcu ce:ıasını 1\tUHTEKIRLERIN iLANI 

bir s uretle ıuUsamaha. göstcrllmem~I 

B!r dakika yürüyüp kö:;eyl dön
nemiştim ki, Karaköydc postane
.1in önündeki saat v •::ıur vaktlr.t 
,eş dakika geçmişti bile .... 

tildir ya ... Saati gelince kalkar, de
dik ve kendimizi teselliye başladık. 

Dört scnedcnbcrl İstanbul tram
vaylarında, Tünelde ve Tramv~y 
idaresinin otobüsler1nde unutuluı:ı 
da sahipleri ~ıkmamış olan bastoıı. 
iç çama~ırı, ayakkabı. t>ldiven, kt
tap, kravat, gözlük, çsnta, dolmh 
kalem ve saire gibi yüzlerce parç:, 
muhtelif eşya önümüzdeki ~arşam. 
ba sabahı aleri müzayede ile ldar • 
nin hareket kısmında rahlacaklır 

hı olarak Adliyeye verilmiş olan c:ekınl5, ,ı null de eğer suru tahakkuk Belediye muht.ekJ rle ri her gön ga-
Abdinin duru31nası dün ikinci asli· 

1 
ederse şoför cezai ıru çekecek. ı.etelerle lhln edecekml!j. Beledlye bu-

- Eyvah. dedim. Vapur gitti. 
Üziilc üzüle isk: leye doğru YÜ-

PRra.cıına. güvenenler ve denizden 
korkmıya!llsr, kayıklara atlayıp Hay
darpaşa yo'unu tuttular. Bizim va. 
pur da bll.yUk bir intizam ve bUyük 

(Devamı Sa. 4., SU. 1 de) c//» 

~·c cezada neticelendirilmiştir. Dikkate değer nokta.: Ceza tekmek nunla. kalmıyarak ll"o bedelterlnJ de 
Abd inin bu Hlıstikleri . çaldığı tcs· yolcuda. para ile, '}Oförde sı ra Ue. ı muhtekJrlere yllkleteb111rse onları Jkl 

b'.t edildiğinden. suçlu t5 ay 20 JYl B lR TEDBlR taraflı ceı.alandırmış olacaktır. 
gün hapse mahkôm edıltniştir. Bugünden ba,hyara.k lokantalarda Tath&ert 

·ümeğc ba~adım. Bir de ne göre- ,.. ...... .,,...,,.,_,.,.,.,.,.,.,_,..,..,..,.. ........................... ,..,.. ........ ~ ................. ,..,.. .. ,....,,..,.,.,.,. ................................. ,..,..,..,...,.~ 
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sız çalamaz. Eğer siz de bunları bize e. 
mt.net bıraksaydıtJ7. başınıza böyle fc. 
l8ketler gelmezdi. Kamaradaki kıymetli 
ecşyaların çalır.masından ben mesut tutu· 

A·ke ri ~.srar / 
.?.::! ~en 1911 - 1918 Bıliük Har· 
~ bl f'"-Jna.,ında lngHterenJn bU· 

yi\k i.ya..ı;ıt ~ha!-ıından biri Lord 
lilh•hnrr'I öğle )·emr~tne dt-t.vet et
ıni~. ınllkcnımcl afl{'rltlfler, cnfr.,. y~ 
1nekler, k bar =;-ar~oııların rlinde lor
dun önünr gidip gJcüp gelirkrn fır-tat· 
l.ıin i~tıratle etmek i!)tlyen e\· salıibi 

Kit·c.-hner'c zaman1n en n1li.hlın lya!;t 
m~elelerlnden birini 'IOrmak ı.,temı,. 

l;"akal bUl ük bir ı~tıha ile )·eu1ek )·1· 
,-en Lord, kendl!»ln~ ~lrblrl arka'4ına, 

fakat teYkah\.de naz.lkiine bir ~urette 
"'Ornlan bu ı;,uallf"rJ duyman1azlıktan 

1 

~eln1i~. Yemekten &oııra yUk"Wk ~ahı~. 
m "'arirl)lc beraber kiitüphanr)·r geç
ınişler, ııhrolarını h;t-rlf"rk<'p, ev .,ahi· 
hi bu defa dalanar11 urak açıkça: 

- !',o~·Jcyinlz, drmi,. llarııte yeni 
ılup bitenler nedir'! 

Lord bir ınüddet su-,nıu ,ı ,onra: 
- ı\zlzJm, deını1. Lütfrn bu ~abah

kl J;'U.CteJeri okuyunuz. 

lamam Pr nses! 

Prenses l\fanicrşka cevap vermedi 
Gözleri bir noktaya diktlmiş seıs.slz duru· 
yordu. Sadece elleri ve dudakları titri
'" ordu. Hcsscn yava5ça sordu: 
· - Ncde:ı bu kıymetli mücevherleri 
vapurun umumi k•sasır.a vermedini%'! 
Kıımarada bunları muha!aza etmek caiz 
deği!dl. 

Prenses bir an durakladı, sonra i::öz.lcrl 
yaşlarla doldu ve: 

- Amerikaya girerken ı;ümrük v~r· 
nıek lst<•rniyordum. l\1üccvherl-< r çok 
kıymelli olduğu için yüksek gümrügc 
tcibi olacaktı. 

Hesscn buna kai-şı: 

- Ben de böyle cldut:unu tahınin cL 
n1iştim. Ne ise olan oldu. Şimdi ca.nlyi 
bulmak lçfn bazı mühim noktaların ay
dınlanması lAzını ... Ortada bir anAhtar 
mcı;elcsi var. Acaba bu anahtar kayıp 

olan mı'! Yoksa bir ikinci anahtar mı? 
Kontes Aniya kamaranızı kilitleyip cıktı· 
nız değil mi? Sonra tekrar geldiğiniz za
man kamara kapısını açık bulduğunuzu 

Föylemiştiniz. Demek ki kamaranın ka. 
pısını da bir başka anahtarla açmışlar. 

-- B<'lki de başka bir ar.ahlar değildir, 
l1üsyli HC's&en! Benim anahtarımla da 
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açmış olabilirler. Çantamda ne ka.mara.· 
nın. ne de kafanın anahtarrnı bulama· 
dım, 

Esten birdenbire söze karı~arak: 
- Şimdi hatırıma bir şey ııcldi, dedi. 
Hcs~n sordu. 
- Ne geldi? 
1svccli genç çok heyecanlı idi: 
- Hatırıma gcJcn nokta belki de bu 

m-csclcnln karanlık tarafını aydınlatm::1.· 
f;a yarayacaktır. B~lo esnasında idi. 
Prenses bana kızının çantasını verdi ve 
bu Ç;\ntayı Anlyaya ı;:öttirmeml rica etli. 
İşte o zaman ... 

Hessen'jn gözlerinde garip bir parıltı 
oldu. Hemen sordu: 

- O zaman ne oldu? 
Esten sözlerine devamla: 
- Ben Ar.iyayı bulmak üzere dans e. 

Çeviren: Ber.r.an A. E. Yalman ---~ 

den çıfll<'r arasına sokuldum. Birisi gel
di koluma çarptı. Çanta cllmden düştü. 
Açrldı. Bütün içindekiler yerlere döküL 
ciü. Itcmen topladLm. Belki anahtarlar o 
zaman kaybolmuştur. 

Polis h9.fiycsi Estenin söıünü keserek: 
- Belki de bu anahtarları çatmak için 

slzc çarpmışlardır, Bu hırsızlığı yapmağı 
tasRrlayaıı adam her halde mücevherlerin 
bu ka~ada olduğunu ve bu anahtarlarla 
kasayı açabllecgini biliyordu. Bu meec. 
ler.ln aydınlanması için bJr sual soraca.· 
i:ım. 

lics~cn bir an durdu. Bir sigara yaktı, 
sonra prensese dönerek: 

- Sizden ve kızınızdan başka mücev· 
hcrlcrin kamaradaki kasad& oldugucu 
bilen var mıydı? 

Prenses, hemen cevap vermedi: 

- Durunuz biraz dü~üneyim, dedi. 
H~ssen gözlerini Prensesten ayırmıyor

du. 
Kadının cevap vermek lstemedijlni bis

aetn1iştl. Nihayet artık dayanamadı ve: 
- Kızımla. benden başka bunu bilen 

Milsyü Esten ile Hilmar'dır. Bu iki kar. 
deş te çok aziz dostlarımızdır. 

Polis hafiyesi merakla sordu: 
- Müsyil Esten Lund'un bir kardeşi 

mi var? Bunu hiç görmedim. Nerede 
6imdi? 

Esten cevap verdi: 

- Kardeşim Hllmar 
hem de ... 

baloya gelmedi, 

Hetisen gülümseyerek sözünü kesti: 
- Kardeşinlıi müdafaaya lüzum yok. 

l\Iüsyü Lund . Ne kendisinden. ne de baş
kasından şüphe etmiyorum ki. .. Sadece 
Oğrenm~k istediğim nokta Prensesle kı

zından maada mücevherlerin saklandığı 

yeri bilen var mı, yok mu? 
- Onlar biliyordu. Başka kimseye söy

lememiştim. 

- Peki Prenses... Onlara ne zaman 
söylemiştiniz? 

- Baloya. gitmeden biraz evvel.. Ani. 
ya elmasları takmak istiyordu. Ben de 
bunu muvafık bulmuyordum. Müsyü Es
ten'i hakem yaptık. Bu meseleyi mUna. 
kaşa ederken kardeşi de kamaraya geldi. 
Duvardll:cl kasadan çıkardığımız mücev-

(Dnamı yar) 
1 

Kasımpaşada tanımadığı bir 
1
; 

damı öldürmekten suçlu sa.nı .. 
d"' 

İranlı Ali Rızanın duruşmasına. d' 
·~ 

de birinci ağırccza mahkeınesı 

devam olunmuştur. tf 
Dünkü celsede Ah Rızanın ~u 

dafaa şahitleri dlnlcnınlştır. ,.. 

şahitlerden Ziya a.dmda bır ""'·ı( 
iki 1 

hane c;algıcısı, Ali Rızanın ' . 1 
!"'~ seneden bert meyhaneye geld *' if 

dalma lçtliinl, fakat hiç kötil b, 
_.,;1<1• 

haline rastlamadığını söyleu~ ,.c 
•onra, hadise gecesi, Ali Rıza ~· ••• arkadaşının arkasındaki Dl ·ll' 
oturanların onlara çattıjınt stl~ıc 
miştir. Bu sebeple o m.asad&kUıı•' 
Ali Rıza ve arkadaşı arasınd'& e~ 
~a çıktığınr, sonra polisler l~ır 
h3diseyi bastırdığını ifade 
tir. ı~cl 

Muhakeme, Beyo#lu Eırt~ ;;d;. 
amirliğinin o geceki vak'ayı !> J>" 
ren raporunu beklemek-üzere 
ka güne bırakılmıştır. ,.....-/' 

,-- TA KViM__, 
6 iKlNClTEŞRİN 19tı 

CUl\IA si 
AY 11 - GÜN 310 - Hızı< l I 
RUMi. 1358 - Birinclte,,-ri• ~ 
HlCRI 1361 - ŞEVVAL si 

ı< n ZEVALi llZ~' 1 
GÜNEŞ 7,37 1·31 
ÖGLE 12.58 6,52 İKİNDİ 15 42 9,4 

' o O AKŞAM 18.00 12• 3 
YATSI 19,34 1°3 ~ 
İMSAK 5,57 11·' 
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idf!3!1Jrli3td!Jl:tj:)~J!~JI 
:skl!~:za:,urum . A 1 m a n ti c a r e t 
~~":ih~= ~:s} ' heyetinin temastan 

Ziraat 
Vekili 

Bir tetkik se
yahatine çıktı 

Devlet Demiryollan ~=U~~! 
müstahdemleri için ;~~~~;~~;::: 

~meyda n muh ;rebesi 

~rniyecek ha 'e dü:fü 

(~ı ı incide) = 
\1 
r· e.ıaııder taarruza ~eçer geçmez 
\'4t.ı sahtl ar.asında bir kısım mib. r:r kuvvellerlnl kuşattıktan son. 

ı. • Mareşal Rommel kat'i müda .. ,.., 
.,a devam edemezdi Cephe, a· at . 

01 
1 Yukarı merkezden yarılmıs 

. duru için, cenuptakı ınihvcr ku'. 
\'C!llcriniıı de şlmalckn ku~atılınası 
de çöle do:ru atılması ihtimali var. 

ı. 

Af manyaya kuru yemiş ve füfün 
safmak için müzakcr:-ler oluyor 
Ankara, 5 <Vatan) - Dün şehri· • Şimdılik fındık ve tUtUn ctrafmda 

mlzc gcldiğt.nı blldırcllğ'lmlz Alman' mUzakerelere başlanmıştır. O~cr.dl· 
ticaret heyetı sallıhlycttar makam- ğimize göre bu seneki fındık rcıkol· 
!arla tcmıuılııra ba~lamıı~tır. B•ı he· tesl çok iyidır. Geçen sene 14Q hın 
yet memlcketlmlZden bilhassa kuru kantar fındık mahöulü alınmışken bu 
yemişle ttitün almak lstemcktedlr. I seneki miktar •50 bın kant&r<iır. 

Amerikadan telsizle 
General Mont Gomer)' kat'i 

ıfarbcnı . ' . <Ba.şı ı lııthle) xx 1 tiler. Reiıı me·H·udlyetlrnl'll ha~r ,.e. 

Ankara, 5 (Vatan) - Ziraat Ve· 
kilt Şevket Rıı.şid Hatlpoğlu bugün, 
Ankara \"e mülhııkatrndftkı devlet 
zlraat işletmelerı kurumunun faali
yetini yakıııdan görmek Uzere kısa 

bir seyahate çıkmıştır. Ziraat Veki· 
linin Konyaya kadar dıı gitmesi ihtl· 
mali vardır. Diğer taraftan Ziraat 
mUsteşarı Ab!dln de memleket dahi· 
!indeki zirai vaziyeti tetkik etmek 
üzere çıktığı ~eyahattcn dönmüştllr. 

Oı:trendiğimize göre, havalann çok 
müselt gitmesi ekim vaziyeti üzerin
de çok hayrrlı tesirl~r yapmaktadır. 

Bir çok mıntakalarda g·ec,;en seneye 
nisbeten % 23 • % 100 arasında fazla 
ekim vardır. 

Gıda maddeleri f: min etmek 

kuruldu 
.. 
uzere bir kooperatif 

Ankara, 5 (Vatan) - De\•lct De- Hyete ı;eçmesl !çın toptan alaca~ı S'I· 
mlryolları idaresi, memur \'e müstah. da. maddelerini çok ucuza mal ederek 
demlerine gıda maddeleri temini için orkatlanna da.ğıtma~a çalışılmakta· 

bir istihlak kooperatifi kurmuştur. dır. 

Idarenln 35 bini bulan memur ve Dlğrr taraftan hllkOmcl, diğer ls

mtistahdemlerinden 27 bini onar lirıı tihlAk kooperatlClerine azami yardım· 
vermek suretile kooperatife c\za oJ. da. bulunıılnıası için bankalara emır 
mu~lardır. Kooperatifin sliratle faa· vernlişt!r. 

Libyada lngiliz darbesi 
11.>ıı ta n vurulacağı zam~mı ~e ki Yem Orlean ~ehrtne geldik. Bura- rince bir atkı' tufllnı ile ka~ılandık. Adanalıların 
\'e k arruz istikametini iyi seçmış 111 Jspanyollar, Fransızlar, lngillzler l'eni rel:stn nutku c:ok enter~an tdJ. (Ba.~ı 1 lnrlde) "»--« 

1 
srğıııacak blr yer arıyorlardı. 

"aktı~~\'etll tank lhtlyatı~rın~. tam arasmda sahip değl!}Urmtş, nihayet Amerilnıo ~anayllnln gittikçe artan burıdan bahsedılmcmeğe başlan· Kanlı muharebele.r oluyor 
Siz ·a e muharebeye surmuştür Amerlltahlııra kalnu, bir şehirdir. bir hızla harp malzemeı;ı yaptıfına tf_ b ~rfUU mıştır. Hitlerin ln~llizlerin Mısırda j Roma. 5 (A.A.) - ıtalyan ordu· 
tıtı ) nlarrmızda, lngllb; llrdusu~ Fran ız J.ilJtUrü hikimdlr, fran.ızeft 1 dair rakkıtmlar ,erdi. Tayyare ka- - taarruza geçecekler ni haber ıılır !arı umumi karargahının 893 nu. 

leçec !he ha gc~lş cephede taarruz blle..'llerl çoktur. J.okantalarının bir ;)·ıplarının dü~mana 087.aran üı,:te bir almaz Rommele Af:ika<lıı kuman. 1 maralı tebliği: 
fak Sine, böyl!e yapnı·s:ı muvaf. kısmı Fran;nz yemekler! plslrlr. Halk olduğunu söyledi. danlığı tekrar ele ı..~masını emret· DUn sabah:n ılk saatlerh:den g e. 
h olaca«ına ihtimal \"Umistlk. oy baknntnd k > 1 Kc hroman er!erimize t!ğj temin edilmektedir. Bundan ce geç vaktt kadar Eh"ılemeyn ile 
<)u ""klld 1 ~ n ıın ı,:o karışıktır. lnııan· ı i\ll<ılsipi üzerinde büyük bir motör-
~il "'' e harekete geç 1 • .:n n gL· 

1 

ıar, bllhas ·a mel~ler çok güT~ldt , 237 SQ (' b ı>On.ra Almanlar Alman ordusu ta. Fukn arasınuakı çöl mıntakasında 
?ili "'e saatini elbette cepheden .ter Gece k 'ühU .. r- botla dolao:tık. Bir çok Amerikan ıa- lrO tE: errU rafından İn"!li:.: hatlarına karşı va. tank ve p•yede c-iizutnmlarımızla 

1 k · u. uenllrn eğlence yer- .. ,, 
fllat ·~ar uzakta ve nok:.-r.n mnlıl· Jcrl •·e da.n lnglerden birinde Türk oı- 1 nayi 'e tkaret adamı da vardı. l'enJ eftif er pılan mukabil taarruzların bizzat dilşmaııın nıUmasll kuvvetleri bey· 
L, ~inde kestıremezd'k. Ancak 1 da~umuzu öğ-renlnce halk tarafından Orlean, Amerikanın :rıi'cıw-'\'ork'dan Rommcl tarafından ~evk ve idare nırclc çok çelin ve kanlı muhnrc-
l!tt··l:z taarruzu. bizim ll'sııvvur samimJyetıe alkı,tandık. 1 ı.onra gelen lklneı blıyük limanıdır. Adana, 5 ( A.A.) - Kahraman er· edlld!ginı bırkaç kere bildirmişler· beler ol mu tur. Alınan ve İtalyan 
·lı ·g :n:z ~ekle gir.niş VE' nctıcc Ertez;l tıabah Hlggln'I fabrlka,rnı Limanda kocaman araba \1\purları :erlmıze kışlık hediye tedarıkı ıçın dir. Fakat oaıly E,pre:;s ı:azetesı. kıtRat1 fe\·i.:alade şiddetli bir mu-
rı:,a~·le mihver eeptres!r:' cenahla· gezdik. Burada ticaret odasında reis ve beş katlı nehir \.'apurları J"ltyor. valinin bqkanlığında yapı'an bir top. ntn askeri müneklddlne göre Rc.m. kavemetten sonra ak5<1ma doğru 
C:i çtcn kuşatacak şeklide ortıı· ı ıutıhabı ımma!!e'betlle nrUen bin kJ· Yak,•ın. Dıu er Jantı sonunda tik parti olarak bazı mel"ln Afrika,·a dönınediğl tahak.. batrdakı ycnı mevzilere çckılmiş-

; !·.· rmı~tır. şlllk öğle ziyafetine blıJ de d&\'et et· Esmer, Sertel, ~·atman yurttaşlarımız geniş bir teberruda kuk etmiştir.· şu halde Rommel lerd.r İn~an v ır.alzemece düşma. 
ngıllzlE"re göre, mihver ordusu bulunmuşlardır. Yekunu 23.750 lira- nerededir? nın ul:radığ1 zayiat fazladır. Bl:ı:lm 

~di boz:un bir halde garba doğ- Az zama d ok şeyi ya varan bUyük tebcrrua: Salih PO!I· Çok tecrübeli \'e siındlkı harpti! 1 kayıbımız da mühımdir 
ttı Çl'kilmektedir,· bUvük miktarda D a ç er ta eşı ve çocukları 4 bin, necni Tan- büyük yar~riıklar gö~lermış olan Mih\•erln nv uçıı.kları adet ıtıbR-

ne artan bir kıı~ naşına olduğunu 
gosternıektedlr. ,\!manyaya ı;itmck 
1 temlycn lı:çllcrln nümayişi, :\tlh· 
\.erle işbirliği taraftarı olaalara 
kar ı ~npılan kıı.ı;ltlcr, ötede beride 
patlı)an bombalar çoğalı~·or. 

t::n on ~elen haberlere göre, 
Fransanın on h1\' Uk !Oi<'hrinılc a~nı 
J;"iındc hornbaları ıı patlaması da, 
l "ransndokl nıııkaHnıetin teşkflat

lanmak yolunda olduğuna bir dem. 
dir. 

lnı;illzlcr 'e Ue Golc·ülcr Fran ır-
!arın ınnl;ınenıellni arttırmak \e 
tc,kilıltıandırmak kin çalı~makta· 

dırlar. Iııgllh: ta_\ .\·arelerlnin Fransa 
üı.tüne bliylik hlr lntl:r..amla beyaJı 
nlmcler attıklarınr gene IngUlr:ler
den oğrcnmlş hulunuyonu:. Sonra 
Londra radyo u her gün Fran adakl 
ajanlarına şifreli tallmat \ermek
tedir. l~gal altında hulunm:~·an 

l'rlUl aya lns-lllz hlyyıı.relerinln ı.!· 

lıilı \'e <'cıılıane attığ'ını da li'Cn" 
\'işi bildirdi. 

Bu kaynn,..ıııanın, şlrnnli Afrika· 

ılakl miittcrık taarruzile birlikli 

utma ı bir tesadlif de.fllılir. r.ı,:er 

müttefikltr ilk ba'9rı haberleri 
gelen bu taarruzlarında tylee mıı· 

\·affak olurlarsa, bunun Fran~a

da ~örlileıı muka,emet hareketlerı 

üstlinf' bii.rük hir te iri 013cat:11•11 

hiç- 1'ilııbe etmemek lbımdır. 

Sa - ip 
Qsl " k• mer 2 bin. Kilods 4 bin, Ali Karabu- Von Stuınpenln Afrıkııdakı Al. rile kendilerine faik olan düşman 

·r \'e ganimet alınmıştır. Rom- Y T •• ·ıye calt. bin, Abidin Ramazanoğlu ı. :;oo. I mnn ordusuna kumanda ettiği e uçnklarile şıddetli. m~harebeler 
llbı•ın ,.ekili olan bir general öl· apan ur Zekı Ener 1000, Tevfik Kadri Roma- inanmak IAzım geliyor. ! yapmışlardır. Son ıkı gün zarim· Amerika da 
"ıuş, ayrıcıı iki general da esir (Başı ı incide) «=» 1 Türkiye RelsicUmhurunun bu ae- za:ı 1000. Fazıl Meto, Mahmut Ki- Sekizinci ordu bütün cephelerde dakı müteaddit muharebeler esna. 
uŞlnüştUr Bunlara nnvetcn çok .ıtalyanlarle. birlikte Balkanlardıı bu- ferki nutkundakı eua, memleket1nln baroflu. Halil Savatle, Cebbar Klba· ilerliyor sında 26 dlişman uçağı dUşiırül- ı•ntı•habat 

l"ı k • lunuyorlar. Ingll!zler Suriyede, lngi- muhariplere karşı tam bir tanf ız· ı roğlu 500. Om er Başegm~z 300. Corc Kahire, 5 (A .• \ .) - Scltızı"cl 1 mOstUr. Sııvaş uc;:ıklarımız bomba 
~ · tarda top ele geçlrlldlğlııe ba· llz ve Ruslar Iranda bulunuyorlar. Jık olan dış siyasetim değiştıreceğını I LOtfullah 1230, Yako Beyneş 2 bin, ordu dünkü çarşamba günü bütiln vasıtasile düşmanın zırhlı vcısıtcıla· . . . 
Hırsa, mihver cephesi bilyük öl- Mısır da bir muharebe meydanı ol· ihsa.s etmemiş olmakla beraber bun· Cellil Seyhan ve ortakları 1200 !ıra cephe üzerinde ilerlemeğe baş!;ı· rına taarruz etmişler ve bunları 1 Ne~york. 5 (A.A.) - Scçımlerıı 

~ de Yarılmış. Rommel. El Alemin muştur. Tilrkiyenın vazl!e ve haklan dan evvelkılerinden oyrıdır. Ankara· ile ıştiı·ak eylemişlerdir. .YııkındR mıştır. :\lihverin birkaç miınfer·I alçak irtifadan mitralyöz ateşine ncllecsl şudur: 
l'k ve tayyare meydan muhare· vardır. Montrö'dc tesbıt edilmiş olan- nın muharip devletlerle mUnasebctle-, 200 bın lirayı bulacağı umulan bu mcvzıi cenupta tutunmıığıı dc\•arıı tulmu~lnrdır. Ayana seçilen: 16 ctlmhurlyctçi, l::i 
~ inı tamam ile kaybetmiştir. lar da bu meyandadır. Türl<iye ise rinde muhafaza. ettiği muvuene Tlir· ı teberrUatın yUute sekseni askerlerı- ı etmektedir Sıınalde mihver tank· Tobruk ve Bine;azı üzerine yapı. demokrat. Uç ~zalık henüz belli d<' 

13 taahhütlerini yerine getirmek crzu· kiyeye yalnız harp dışında kalmasını' mı:ı:e alınacak hediyelere ayrılR.ca'< ve ıarı çekilmekt<>dir. lan akınlar hissolunacak ha:;arlara 
h lına mukabil Berlindcn gelen sundadır. TUrkiye ıçtn yalun hiçbır temin etmeınış, bu memlekete aynı 1 yüzde y1rmısı de Adaııada hayır ku- Son d-...rbede m'hver kayıbı ı;ebt>biyet vermiştir. Libya ahalısı ğıld.r. 
d 'berıcrde, bır tarartan İngiliz or. tehdit görUnmcmektedir. Fakat Al- zamanda maddi menfaatler de temın rumları lhtıyacına sarf edilecek tir. Kahire. 5 ( A.A ) - Hususi teb- ara:;ında bırçok ölü ve yaralı var. Mebuslar meclisine seçilen: 191 
Usunun mih\·er cephcslr.de bazı manya Mısır'da kazanırsa Boğazları etmiştır. l!H3 de görülecek daha şıd- llğdc. mihver kuvvetlerinin karı-ı dır. 1 climhurıyetçl ve 2<>5 demokrat. Uç 

oı~\'~l i sedikler eçmağa muvaffak kendi harp gemilerine kapatııamıya- detli ve d~ha .merhamet:ıizce mtıha· Vurgun CU şık bir halde rıcat ettılderl bildlrı- lıır:uı: Kralının lebriki dzalık henUz belll değildir . 
...... 1u •. gu, diğer taraftan da Rom- cak olan tabll bir yol tc1A1'kl etmıye- be er ı .. tımaı k d T" k d f ı · Lond (AA ) lngıltcre •ı,. ' re • " 1 arşısm a ur ev- liyor. 9000 den az R mıhverci esir ra. o> • • - Şlmdiye kadar Ayanda demokrat· 
'•ı .• ın oynak bir muharebe tarzı cek midir? t· · il K 1 d" k o t k b k .. ._1 Jet şe ının m Jetine verdiğı pnroıa l cdilmıştir. Bunlar arasında Gene. ra ı un a ·şam r aşar aş ·o· 

lın pı eldcceıti blldlrilmt?ktedir. Bdu· Rusvnya "'Clı"nce, daha 1915 de Is- d haz bul vuru uyor t G 1 Al d ' "'ı lar :56 ve cümhurlyetçilcr 36 Azalık 
.. ~w ., or uyu ır undurnuı.k \'e uya- ral Rıttcr Ford Thomas da vardır mu anı enera e:ıcan ere m sır 

~ ·Ç n Rommel, istediği yer e tanbul'u istemiş bulunuyordu ve milt- nıklığından hiçbit- şey gc\'Şetmemck (Bsfı ı incide) //// General Rltter. Afrika kolu ku: muharebesi muvaffakıyetlerinden elde etmiş bulunuyorlar. 
" rru~ edebilecek ve ona göre tefiklert tse bu husus ilz"rindc muta- ı t ' d 1 · de dlğ b" 1 r ·· Un1um ··allllkler· 17 cUmhurı~·ctr •ar " 0 rpu.' ur. ameleyi yapmışt.ır. mandar.ıdır. 260 dan fazla mihver c n.n gon r ı ır le gra ta şoy • · " ,.ı 
•., Cketir.I tanzim eyllyecektlr. Ma bık idiler. Rusyanın mu .. "ffer oım~sı 1 d kt dl 3 k U ti 1 • al 1 ..... "' Berne. 5 (A.A.) _ ~euchatel'de Bcledlycnln te.sbit "ttığl muhtekir- tankı tahrlo veya iğtinam edilmiş· e eme e r: ve ı demo rat s~ miş r. Ik umum 
.,, bu husu~ta tam serbest ye ortaya blr tehlike rıkarmıyacak mı· E 2~0 lh t Sekizine· ordu hıı"a ku\"•e'l•rı' ·•alı .. ler yırmı beı, k1darclır. Bunları dl· tir. n az ı m ver opu iğtinam l • • • 1 ~ • valllik henüz belli dcMJdir. krnı~. drr? Fakat TUrı• hUkOmeU büt"n bu çıkan •Fcuille d'Avısa ı;az.etesi i 1 

6
' 

" • u ~er muhteklrlere ibret olmak llzere veya tahrıp edilmiştir 300 d:m nin ve bahr yenin mükemme yar-
"tı~Örülüyor ki, mihver ordusu, ihtimalleri ;özonündc tutmaktadır '\'e 'fül'kıye Cürnhurrelsı İsmet İnö. aynen neşredıyoruz: faz.la milwcr uçağı dü5l\rülıniiş ve dımı ile, ehemmiyeti mübııluga 
'l'ı "'la·hkcın mevzilerinde tutuna· azimli da\·ı·annıağa karar vermiştir. nünün nutku hakkında şunları ~ a. 1 -· Emlnönilnde bakkaliye nıağa· aynı miktnrda uçak yerde tahrıp edllemıyecek olan bir darbeyi mlh 
ta 'ınış, nihayet büyük kısmı kur- B!le'de Çıkan ve radikal. partisinin zıyor: 7.asr ı:ahlbi Baldncıoğlu: Fazla fiyat- ! ccJilmiştlr. vere indirmiştir. Son 155 ::;un .çın. 
k l'ırıak ümldilc ricat hareketine organı olan Nntionaı Zeltung şöyle İnönü bitaraf dc\'lcllcrc basit ıa zeytiny:ı.~ı ı:atmnktan, 2 __ Eftas ~Hittcfik deniz ve h:ıva kuv\'et. de çetin sa\'aşrn gidışinl r:ndişell 
ı !l~lılınu~tur. Romınel'in bOyilk diyor: olmakla beraber çabuk unutulan Dıyamandio~ıu: Fnzlıı fiyatla peynir lcri 50,000 ton ticaret gemisi ba- bır alaka ile tak!p ettik. İmp:ını-
:~;'111 ~urtarıp Mersa l\l~tr.uh'da Dünyanın asl<erı \'e siyasi va.ziye· bır hakikati hatırlatmışt•I'· Bu ha· :=:atışı. 3 _ Balıkpaz::ırında yağcı Bf-• ıırınışlar \'e Şimali Afrıkaya mıh· torluı;un ve müttcf!klerin birÇ\•kle· 
... ~nabılmcsi mümkün gorünme· tinin arı:ettığı muhtelif safhalaıa ldkat, harp devam ettikçe bitaraf tas Dıyamandioğlu; fazla fıyatıa zey- ver mal7.emesi taşıyan ayni tonaj. rını kucağında tcplayan Ortaş!!r!' 
'l •tedJr. E\·veiA orası büyUk bir rağmen, Tllrklye milli emııiyetln!n devletlerin heı·hangı bır bakımdan ttnyağr satışı. 4 _ Unsel bakkaliye- da gemiyı ha:;ara uğratmışlardır. orduısuna bu parlak muv<ıffaklyl't. 
1\ ~tı~u1 n çekilmesi için yakındır, mUnhasıran kendi kuvvelıne dayan· hiç bir suretle k&t'i bir emniyet ı;f; 60 kilo buğd:ıy saklamak, 5 _ Be- ırusu• i tcbll~de. şu cümle ilave ı ten dolayı bütür. İmp:ı.-.:torı~ığun 'at t:ı3 1r.glliz ordusu bu sefer mc. malcta olduğu olayına tamamlle nü- altında bulunmadıkları ve bu se. yoğlu Unscı bal<kııliye9ı sahibi Naza- ediliyor: duyduğu ha~:ranlı'< ve lfiıhar b I· 
~kcyı açmak mııtasına dUşmıye· !uz etmiştir ve itimadını kendı ordu· beple daıma uyanık bulunmaları rakıs: Zincirleme suret ile fiyat te- 8 ir.cl ordu ilerlcmcğe devam dırlrlm. Butün diınyadat.~ vt>~en· 

Cebelütiarıkto bir 
lngil iz fi' osu 

Berlin, 5 (A.A.) - Cebelüttarıkta 

bilyilk bir Ingillz !llo:ıu toplanmıştır. 

Filoda Furius ve Argus uçak gem.· 
!erile sınıfı blllnmlyen diğer bir uçak 
gemisi, 6 kru\·azör, l yardımcı kru
vazör, 26 muhrip, l avizo, 20 yllk 
gemisi, 12 petrol genılsı buluouyoı 

,~ ' 11lihver crdusunun topukları· suna ve nııııı birliğine bağlamaga ta- ~arektığı husu~udur. reffüüne :;ebep olmak, 6 _ Adapa- etmektedir. j daş~arımız namına size. havn M&. 
it Veya tırtıllarına yapışacaktır; mamile karar vermiş bulunma.lttadır. Porrentruy'da intişar eden o: Le zarlı Mehmet Ali Çclikçı· l'>O kuru- s · tn it· et"~ · i "'t ı· ır.ralı Teddcr'e, C.-cneral Mor.t;;o. Halı f,' y cı~tl arı y"kseli.yor 
~at t R ı 1 ü h · • • • ır ı ız g-.tz .....;ın n mu a aası , . . 1 . u 

b r>deıt mihver kıt'alarınrn e· e 5 c m ur ismet InönU'nUn tık pays Cathol:quc• ıazetcsı, Rus po- şa satması lc..'lp eden pirinci toptan _ mt:r~ ye, hava Vısmareşuıı Con nı. · 
~ inct., 1 ili t ı . ek~ı·k nutku TUrkty ' tn ~ Londra. ö> (A.A.) - Dally Eks· .. 'a b'·t·· k tlln \'e "r - e " "" z ayyarc erı "' • en ancak açık ve re· litlkasının ihtiraslarını kendi tarih- 127 ye sattığınJan, • ~ Çemberlitnş . . • .. , . ı • .:ın. ve u un omu ,. ·..:r 
l'llal cıeak~r 1 allst dUşUnccler!n se\'klle hareket ede- lerınden öi'renmlş olan Türklerin, Ve:ı:irhan caddesi 20 da Kasım Civan· pres gazetesıııın a.ikerı mune,;:kldı itı:t't neticeli b:;yük ölçUdekl r:ııı. 
Fl . 1 ceblnı \'e Tll k 0 

' l\farle•· Rlchardo, sekizınel ordu· . ff~ki l • 1 , b ·t·l i 
•0mmel'ln muntnzam btr rical b r devlet adamlarının İngilizler tarafından verill'n temı. pırincı oldu"'u halde satmamak sure· " _ 1 uı - yet erdeıı ao a~ı te rı • ı::r 

t<:k(•li "Rı>tığı k btıl edilse de, umumi \'a:ı:tyeu vuzuhla \'e bUllin et- nata rag·111nn bir Rus .,aferınden t ı d " t' a 8 G d'k nun kazanmış oldugu muvaffak!. mi bildiririm 
lU " ih ,,_. .. 1 e arz. an ım ın ' -· e 1 ·paşa ·etten bahsederek Roınmel 260 · . 

01 tı İr!giliz ordusuna kar~r büyuk het ve tımıı.llerı dilşUnerck nıuhakc· kay~ılandıklarını kaydetmekte ve Yenıı,.:erı ler caddesı Mehmet Ali \·c ) k , t 1d ~ 
1 

hl 1ngUiz rnuvaffaklyeti ve Amerika 
~Üd • 11 mc ettiklerini arık ö t . 1 t ' taı:ı zavı c mış O· ugunc an zır ı, 

~; c muı·abll taarruz yapııb ece. , 11 <;a g s erm ş ır. Avrupanm tanzıml işine SovyctJ.cr orta~ı Sıtkı; 160 kuruşa pırınç satışı, k tl . . ,. b t Nevvork •. 5 (A.A.) - Sekizinci 
Ve h ilk Leman dn çıkan k t 11 1 · ·uvve erının yarısını .-a,· e mış · 

oıcı u hıısusta scrbcsl1y.c mn ı ve a o k part sı· Birli~inln karıştırılmasını Türkiye_ 9 - Balıkpnzuırıda ynğcı Vasll ; faz. ld • . 1 k dl ·B d 1 ordunun Şımal Afrika~ındaki mu. 
Uu ntn organı ulan c 1 1 . o ugunu soy eme le r. un arı . . .. .. 

AlmAny:ıyıı halı ihracı için lı 
sans vcrllmeğc başlanmıştır. H::l: 
fiyatlarında hafif yüksell§ler \·ar· 
dır. Hnrptcn evvel metre murabb. 
ıo J!ra olan Isparta halılarmın §im. 
dik! fiyatı 30 • 32 liradır. Bandır
ma t ipi l\lançcster seccadelerınir 

fiyatı 90 liraya çıkmıııtır. I!' "" lc!dia edilemez. Bu kuvvet ı ourr er de Ceneve nln iyi bir gözle görcmiyecct;!ın la fıyatla satış yapmalttan, 10 - Is· b k h t 1 vaffakıyetı bugunku perşembe ıta· 
1 1.ncı" 1 .... 1 ı;azctcsı şunlaı ı yuzmakt d ... . • . . , - . a!; e mı ver op arının yarısını . 

/\• ~ o sııydı, Rommcl bunu •· n ıı. ılcıve cylemektcdır. tıklfıl eadde!;ı .-.:o :!J Dımllrl Snri; ~Af 'k d ki 1 . {' bahı çıkan Amcrıkan gazetelerlnın "A • f 1 fi • 
Cltı!ı I n '!<~ t ve rı a a tayyare ~rının y iZ· .. •• 1 . spıro,, op a ırı ıyar 

' 

1 ıncvzilerlndc tutunur ;;:c ş azla fıyatla sa ış yapnrnktıın, 11 - d k 1 1 k b t 1 1. B ha en buyuk baı,;lı,<.ları altında ıntışar 
l>a.r ı k h • d d b e se sen n ay e m s ır. u • . . . 

Ve bir adım geri ı;ltmezd · ar cep esın e Kelyoncukulluğur. a akkııl Pirotero; kiki bir hezimettir. Bir de Gene. e.tmiştır. Bu suretle ın.tıhabatın ne· Can laboratuarı tarafından plyn 
, llo;,mınel'ln oynak muharebe tar· fazla fiyatla zeyt:nyağı satmaktan, dUş· tıcesine alt haberler ıklncl pHi.nd.a saya çıkarılan Asplro mu··stahznrı 
~ı n ral Aleksander"ln tebliğınde 
t ı kabul e tse. mih\·er ordusunun 1 ' :L~ ı ı incide) •u• ı hücumları püskürtülmtiştilr. 12 - Iı;tanbul Lt.!elıde La.leli pazarı: mar.ın perişan bir halde rlcat et- kalmıştır, Gazete muharrirleri~ın nın, formülüne uygun olmadığı gö 

cat ettiğini Ye n.ncak ardcı veya lometrc mcsal!cdc bulunan bir nok. , Don cephesinde İtalyan kttııları fazla fiyatla zeytınya.ğı satmal<tan, mektc olduğu beyan edilmektedir. ve Amerikan radyo~unun verd•k-1 rülcrek toplattırılması için lstan. 
llhıa . tada taarruz arına devam etmek- düşmanın rehri geçmek teşebb!ls- 13 - Taşçılar ca.clde!'i Kemerli sokak İngiliz tebliğlerinin mutnd olan ih. leri malümnta göre. halihazırda bul Sıhhiye mOdürlUğüne emir ve. 
~ 1 rna müdafaası yapabfl.ceğıni tedirlcr. l Jerını akım bırakmışlardır. :\o. 3 Ibı11hıın Yağcıgil; yüksek men- Ortaşarkta bulunan Amerııcan as- rllmlc:tir 

c tlyatlı lisanlarına na7.ııran bu lisan ., • ,, rrncktcdlr. Mihver ordusu, Batı kafkaslarda, Tuapse "evre· şe faturası tanzim ettırmek. 14 - kerlcrlntn miktarı 700 bin kişiden 
"~· .. Merkez \'e ,}tmal kesimlerlııdc nç•kça mihver kuvvetlerinin kaç. 

dı;:ı ilk l>U,_·u"k kn,•ı plardan sındc. tak\·lyc kıtaatı alan Alman. Yağ ıskelcsı Kantarcı LOt!ı sokak ibarettir. 
" musademe kıtalarıınız diişmanır. Rlfat Sönmez·, Yilksck menşe faturası mış olduklarını ifade etmektedir. 

,, bunu bııcnrabllır mı? Bu da !ar taı:rruzlarını Y< ııllcmlşlerdır. · t ı t ııı t ki k · İt.ıtlyanlarıo mütareke teklifi "C!k ,_ R 1 b k ti . bırçok savaş menz!Jlerini ahr p tanzim ettirmek: 15 _ Ealıkpazarın- ng z an arı artı şimdi vazıfe· 
za"ı! btr ı"hı·mal. us nr u u\ ve crı yalnız pUs. t 1 b ili · d ı ı i b t ·· bil' ı Af 1 Kahire, 5 (A,A.) - İtalyanlar, 

(;
01

,a" kürtmekle kalmamı~lar fakat bir e mış er ve u mcnz erın ıçın :! da zahireci Vasi! Vasllyadıs; 50 çu· er n ser es çe gore ır er. r • 
, • nıı~e göre lııglllz ordusu, ilerleme de kaydetmi~lerdir. bulunanları da hnh'l cylemlı;lcrdir. rnı mercınıeğı ınlibayaa. faturası ol- kada mihver kuvvetlerine karşı ölülerini gC:nebilmek üzere bir 

1)1 • d'ck taarruz için dcgil b!rcol{ Gür<'l<ıtan askeri yolu ke~lldl mi! madaıı satış yapmak, 16 _ Eminö- tam ve kan zafe:-in elde edilmesi mütareke ıstemişlerdir. 
Slalin"radda. A lınar.lar ısiddctle 1 · t R 

~,~ aı1 muharebeleri başarmak Bcrlin, 5 (A.A.) - Eeynelmi!el Is- ntlnde bakkaııv.·c ma""-'za.sı SJhıbl yak aşmış ır. Londı·a, 5 (A.A) - oma rad-' ., ı, tnnrruza geçınl~lcrdir. Kunl1 çar- ba b 
. . il.zırlanmış ve bu ı,:ayc ile t k tihbarat bilrosu bıldlrlyor: Baklacıoğ!u; Alış faturası ıbraz et- Rommeı t'.tarruzu durdumuca yosunun bugünkü pel'~em e akşa. 

llkfıt pışınalaı· cereyan c me tcdlr. Dtiş. l mı bildirdig' ine ı;öre Mısırda mlh. 
r;,. 8 ,ı:ı!rlşmiııtir. General Mont ınan kuvvetlerinin, büyuk senet Ş;ırk ıstıkanıctindeki muzafferane m<'mck ve ı ıo kuruşa satılmaııı icap 9' 1 ı~-ryor 

l'll'ry n t ı ki~ ı t t b' 1 ·ı · .• · l "O k t t k L d a 5 <AA ) p t ı ver kuvvetleri muntazaman veni lı. r ı < m;ı c a eş a ıyes - devriye bayrnmtıı.rındaıı e\'VCl, sch ı erı hareketleri esnasında Alman kı· eucn peynırı ,, uruş an ıSa ma , on r , . . - azar es ., 1 
tnl•J plana bırokııcak. hareket hıı ı 1 talr.rı Ctirclstan a.okert ~·olunu kes- li - Balıkpazarı, No. i4 Arlstidl günün :;abahındanberl Rommel, mevzilere do~ru ricat etmektcdlı·· 

nıa ri, her ne pa sına 0 ursa 0 sun " ı ler. Muharebe şiddetle devam et. 
" nevray:ı bliyük eh mmiyct işgal etmek !çir. emir aldıkları, bu· m~k suretiyle kışın dıt istifade <'dile- Apsof;'lu; Alış faturası ibraz etmemek ııglliz taarruzunu durdurmak için 
1 ,~~"kllr. f ngllız kumandanı, or. roda tahmin edilmektedir bilen Tifl!s civarındaki Kafltaslıır ve 140 kurulla satılması icap eden var kuvvetlle çarpışıyor. l\1:ıhver mektedlr. 

ll hrdef olıırak bir mevki ı~- aşırı bölge ile Sovyetı"r Birliği ara- peyniri 150 kuruşa satmak, 18 - Ge- zırhlı kuvvetleri alelilcele kurulan Berlln, 5 (A.A.) - Resmi tcb. 
~ö 1 'J'ua""e'ye 5800 ton bomba atıldı d k h b . 

rrmemlı:tir Sndcc,.. amıJ1· •- - sın eki son mU\•a«ala yolunu kesme- dlkpaşa, bakkal Llgor: J.10 kuruşa bir taa savar topçu ate~ile korun· llğ: Mısıl' mu are esı eephenın 
Ilı t· ~ ı u ımh eh emrini ver. Bcrlın, :i (A,A.) - Alman ordu. ğe murnffak olmuşlardır. sa tılması icap eden peyniri 160 kuru- maktadır. her tarafıııda devam etmektedir. 

ırıı.ır. Bu da t rı;lllz orducıunu lnrı umumi }\ararı;Mıının tcbliğı: ,\lmanlıtr stntıngrad'a )eni<len şa satmak ve alış faturası ibraz et· Ricat halindeki ku\'\'etlerln takibi Zırhlı Alman \'C İtalyan ordusu 
~~~ 11" iiruv,..rc"'ine ve raslladıl'r Kaf'kesyanın batısında piyadele- 1 nıt'mclc. 19 - Beyo~hı Kal.Yoncukul· Kahire. 5 CA.A.) _ ReLıter'in düşmanın kütle halindeki hücumla· .. , .. c ., l k narnu cılly1>rlar 
'rL Ycrd<' m'hvcr lrnvvetll'rlnc rimlz dU.::ınanın kuvvetli kıırşı 1 

• hığu 17 No. Artcmıs bakkaliyesi; hususi muhabiri bildiriyor: rına karşı çok şiddetli bir muknve. 
•ıııı t . tt' kt sonra Moskovıı., 5 (A.A.J - ::llalın,..rndın 1 - t 

kesimlerde kıtalarımız ikinci hali 
hazırlanmış olan ~eni me\·z ler<.' 
plfın mucibince çekilmişlerdir. Ha
va savaş kuvvet'eri h,ç durmadıı 
lnsilizlcrln zırhlı tcşklllerilc topçu 
mevzilerine hiicum etmişlerdir. Üç 
ve dört ikincitejirindc Alınan \'l 
ltalyan av uçakları şiddetli V" 

ad('den Ustün bir dOşmana karşı 

yapılan muhan:;belcrdc 30 uc;ııı. 

düııilrmü~lerdir. 4 uçasımız ka) ıp 
tır. 

8 inci orduya me...-.aj 

Londra, 5 (Radyo) - Genrral 
Mentgomery 8 inci orduya göndcrdı· 
ği bir mesajda. <düşman artık clımız
dedlr, vakit lıaybetnıcden taarruz cd·· 
nlz. Zafer gözUmüzUn önündedir> de· 
mlştir. rJ~ı 11 aıırruz cdC'ceğıne açık bir taarruzlarını pusktır u en o 140 kuruşa satılması icap eden pey- nglllz hava kuvvetlerine ba11Iı met cos erm-cktedirl('r. Muhtelif d t · blr keç ke;:ıiminde yeniden tııarruza .. 

:ıı. r. ni.1.ce dogrusu dn budur. dUsnıo., mevzilerin hücum e ınış- niri 150 den satmak. 20 - Istlkl. ı orta büyüklükte bomba uçaklıırı -------------------------------"'llt hl d gc~cn Almanlar 1.000 kişi kadar kıty-
'lıtı r ih,.aç hareketi yapılma- terdir. Tu:ıpsc limanın a savaş caddesi Ozen bakkaliye pnzarı; 140 çarşamba gecesi. ricnt halindeki 

4111

.-•••••• 2 NCI HAFTA ' d ti betnılşlcr ise de bir karış arazi hile .........._ n :Rm zamanı cısa gerek. uçakları 51100 ton hacminde iiç • kuruşa satılması icap eden peyniri mihver kuvvetlerini dokuz snnt 
~ carct "emlslni tahrlı> etmlclcrdir. kazıınmağa muvaffak olamamışlıır- 150 ye tıııtmak, 21 - Ayakupıda Ab· 1 t d T 

., 'i dır. Fabrikalar mahallesinde General devam ı sure te bombalamışlar ır. A K s • M s • d 1 
V r ki!ier 
lieyeti dün 

AJegier çevresinde kendisini anu· dUlczcl Paşa caddc!linde 226/228 Meh. Pilotlar dönü~lerindc düşınnna ver 1 1 nem ası 5'C a 
dnr.c müdafaa etmekte olan düş- Rodimtsel'in rnuharrzlan ı::eı:ıne 3oooo met Gcnçeı·'irı değirmeni; Ofis unla· dirilen insan ve malzeme kayıpla· ~! 
mnı•a knr~ı slcldctli savaş hücum- A'man piyadesi tarafmdan yapılan rına muhtelif hububat unu kanştır· rının ehemmiyeti hakkında blr('l)k LEYLA MURAD ve YUSUF VEHBİ'nir1 
ları yrıpılmaktndır. Sovyetlcrin bir taarruzu geri almışlardır. maktan, 22 - Uzunköprll Bnlaban malüınat vermişler ve infilaklar • 
Kuma salıillerl ile Tcl""k arasında· Nalçık'ın cenubu şarki"lnde iki köyünde mütehassıl Salih Balaban nclİCl'Slnd~ harap olmuş arabala· 

1 k kıla· tı \ i:ı .... kampları, keza zırhlı tümeni de ihtt\'a eden kll\'\"etli toptancı Ilyıı. ve Bcytullah; yiiksek rın, yer yer büyük yangınların bü. 

to 1 d 1 

Ejderhan'ın cenubunda bulunan bir Alman ve Rumen ordusu Ordüıo- fiyatı& pirinç ı;atmak, 23 Ilc.;yoğlu tün tafslllHile anlatılamıyacak ka. 

an 1 trenleri Alman tayy.arcleri tarafın. FirUzağa Defterdar yokuşunda No. dar çok oldugyunu söylemlşlerdır. 
ellkaldze istikametinde l<uvvetli bir 

"ıı1t da~ bombardıman edilmlt',tfr. 24 Fırıncı En.seril<, fırıncı Reşit Şe· Bu pilotların anlattığına göre bü· 
l~.ao ara, 4 (Vatan) - Bugün saat Stalingradda musadcme kıtala- tazyik yapmaktadır. Sovyet kıtaları ner, fınncı Papadoplu; Ofisçe verilen tun silratlerlle giden arabalar yol. 

~itı:a heyeti Veldle, Başvekllin re· rının hücum teşebbüsleri muva!- dil.şmanm ileri hareketini &"eeiktir· unları biribirine devretmek \'e isti- }ardan taşarak kaçıyor ve paniğe 
~~~ .. ~ toplanmış ve lçttmıı geç fakiyetle lcrıı edllmışür. Düljlllan mekte ise de bu orduyu dıırtlurmata yerek noksan ekmek imaline yardım dtişmürl askerler bombalardan kur· 

<t<lar dcvall\ ctmı.ştir. 1 bir istinat noktası zaptolunmu11 ve henUz mu\'P!fak olamamıştır. etmekten. t>•lmak ümidile sağa :;ola kosarak 

Yarattıkları ~k ve ihtiras filmi. 

KÖY KIZI 
Türkçe sözlü - Türkçe şarkılı 

Birincı haftasında 40000 kişinin gördUğU bu 

'~---
bilyUk filmi siz de gorUnUz. 

' 
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831ediy9, piyısadaki 
kontro la:- ını arttırd ı 
Dört beş sundenberi ptyasada 

ı ssedlllr derecede blr durgunluk 
ve sıda maddekrı fıyatlarmda dil
şukluk vardır. 

V A T A :oq 

f • . ,.,. . ' 

1 

1 

1 

Beledıyc ıle Mıntaka 1ktısat mü· 
dürlilğünün pıyasadaki kcntrolleı. 

rı şiddetle devam etmektedir. lif r 
sün yakalanan muhtt'kirler !\tllli 
Korunma mahkemesınc verilmek. 
tedir. 
ZeyUny~ı fıyatları da iki gün· 

dür duşmeğe başlamıştır. 

1 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Diğer tarafhın öğrendiğimize sö· 

re en buyük zcytınyağı istihsal 
mıntakası olan Ayvalıkta Belediye 
zcyttnyağlarına yerinde toptan sa. 
tış 122 kuruş narh koymuştur. Bu 
fiyata nakliye ve diğer mcısraf!ar 

da inzimam ettiği takdirde şehrı· 

mlzde toptan 143 • 145 arasırdr. 

satılması icap ederken bazı açık. 

ıöz tacirler fatura har;cı 185 • 100 
kuruşa satmaktadırlar, 

ssğ:ı: ı - Yarasa. 2 

1 Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
Bır kadın adı; Bır erkek adı. 3 
Yunan alfabesinden bir harf; Ye •. 
rıne koyma. 4 - Ensel: Kasık ı 

icabında giinde 3 kaşe alınabilir. 
• • • • •• :-. .. ... • • • ,. •• • 1 • • • 

5 - Aıntraltn ikı harfı; Bir nida ====----------=-====--------------------- ----------
6 - no:urtan: Yl)rsız. fazla ~·el IR ~ 
telaşlı haykırı. 7 °":- Bir nevi kıı- 1 C <§1 Qj y © 
nıaş; İrat. 8 - Vasi. 9 - l sım; 1 :o; ABAH 
Yıldırım; Bır nota. 10 - Tazmine 7.30 P rogram ,.e <ıaat ııya.rı, 
kcfıl; Bl.r şevın mutattan ırısi 7 3., \ 'u· 1 _, t 1 

1\Iıntaka İktısat müdürlüğfı 
,ıtbı yağcıların hareketlerine 
'll olmak için esaslı tedbirler 

- · • cuı umuıu c;IL'ı' ıra ım, 

11 - Korpe; Btr edat. Bır 'UO Ajan~ haherlerı, 7.55 Senfo-bıt 

mli· 
al. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - nlk parçalar (pi.) 
Alman mareşalı; Knlll 2 - Ko· . 

mıştır. 
Eum kısımlarından· Bır şehir. 3 - nt.L E 

' d hal. 12.30 P rog ram '" ~aat ayarı, 
P·yasada bu hususta dıı lazım 

:elen araştırmalar yapıımaktadır. 

Yürümeye takaddüm e en · ., ., 

Su. 4 - iç uzuvla~ım•z;a~.: Dar. ~j·:"K~:1.:~1:;1:g~;~0 (~~~:.··:: 
Topta .1 kuru üzüm 

72 kuruşa ç ıkt · 

5 - Gramer terim erın e • Para ttirkuler. 
yardımı. 6 - Tersı: yama: Güzel 
7 - Zamanın kısımlarından; Bir 
hayvan. 8 - Lfitlfe; Hırıç. 9 - Bık 
mak: Bır notn. 10 - Tersı: bağır· 
saklar; Eski bir mabut; Bir mem. 
lekct. ı ı - Zeybek ulusu; Eski· 
den ticaret ve endüstri evler:ne 

Kuru Uzum fı~ atlarını düşürüo 

•ıcuza mal topladıktan sonra tek· 
rar ptyasayı yükseltmek ıçln bazı 
speküUHörler tarafından girişiler• 

ıaane\'ra ~k•m kalmıştır. Bun'..ln 
H:beplerinden blrı köylü ve mGs
tahsllimtzın uyanıklığı ise diğer• d.::? 
hariçten bu maddeye karşı giıtıkçe 
artan talcplt>r g !işidir. Nıter:lm. 
ltalyaya yapılan satıştan sonra 
Slovaklar pıyasaya müdahale et· 
mişlerdlr. Fındık mubayaa etme~ 
lizere şehrımlze gelen bir Çek he
yetinin nynl zamanda kuru üzüm 
mubayaası için de temaslara bl:l~
ladığı bildirilmektedir. Alman ve 
lngll!zlerlc de bu hususta yenı an· 
!aşmalar için temaslar yapıldığı ha· 
ber vcrllmeklcdir. Dün 1zmlrde'l 
gelen haberlerden 73 kuruşhın sa. 
tışlar yapıldığı anlaşılmıştır. Ev· 
\.'elkl gün şehrimiz p!yasasır:da 65 
kuruş olan 9 numara çekirdeksiz 
lzmlr QzünıUnlin fıyatı dün 72 ku. 
ruşa çıkmış v~ satışlar olmuştur. 

At n 38,60 lira 

verilen ısim. 
R AL L i 

Soldan sağa: 1 - Maharaca: 
At. 2 - Asablyet. 3 - Ramazan: 
Kab. 4 - lbtr; İka. 5 - Fılan; 
Adak. 6 - Aside. 7 - Ta; Ağır 
ağır. 8 - Serenat. 9 - Fıl; Hane; 
Nö (ön). 10 - Ad; Kfımil; Ey, 
11 - Sel; Na; Ay. 

Yukarıdan aşağıya: ı - Marl. 
fet; Fas. 2 - Asabi; Aside. 3 -
HAmlle; El. 4 - Ahara (araba); 
Ar. 5 - Rlz (zır); Nageh3n. 6 -
Aynk; Sınama. 7 - Cen (net>: 
lranı. 8 - At: Adatel (adalet). 
9 - Kld.g (gedik). 10 - Alaka; 
Ney. 11 - Bakırköy. 

MahkO n olan 
muhtekirler 

Dün yıne Milli Korunma mah
kemesine fıyat aleniyetine riayet 
etmemek suçundan muhtelif satı· 

cılar suçlu clarak verilmiştir. 
Bunlardan Beyoğlunda bakkal 

Artın, Çarşı içınde sarraf Kuyum

AKSA~I 
18.00 P rogram H! ııaat ayarı. 

Jll.0 3 Fa.,ıl he~·l'tl , 18.40 Dan., 
miiz.lğl (Pi.) 19.0!I Konu':'ma. 
19. 15 Saz e.,t":rlf'rl, 10.30 Saat aya
rı \ e Ajan<ı haherlerl, 19.U Kla· 
t;i k Türk milz i*l, 20.16 Radpl 
Gaıetf"ll, 20..ı ;; l\lüzlk, ( P i.) 21.00 
Konu<ınıa, 21.15 Tem111l, 22.00 
Radyo .,a lon ork~ı1traı.1 , 22.30 1 
aat ayarı, ajan, haberleri \.e 

boroıalar, 2'?.13 Yarınki program 
"e kapanı,. 

Istanbul Belcdıyest 
~E H 1 R 

Ti YA TROLARI 
BU AKŞAM 

Saat 20,30 da 
DRAM K ISMI 
NU R 

Yazan: Andre Ob<!y 
TUrkçest: Mübeccel Yara• 

Her p<?rşembe saat 16,30 da 
tarfhf matine 

KOMEDI KISMI 
ASRtLEŞEN BABA 
Yazan: Splro Meles 

Ttirkı;esı: A. Hacopulos 
Cumartesi ve pazar günierı 

ll'i,30 da matine 

Altın fıyntları yükselmekte de
vam etmektedir, Dtin bu yükseliş 
bir lira etrafında ldi. Evvelki gün 
37 lira 65 kurus olan bir altın dün 
18,60 liraya çıkmıştır. 

Balmumu reko '.tesi 
350 ton 

Yapılan tetkikler sonunda lstan· 
bulda 800 bin kilo miktarında bal· 

TÜLİN cuoğlu, Tarlabaşında bakkal 1ıya, r· 
Paryo dün ikinci Milli Korunma 

1 

mahkemesinde 25 er lira para ce-
zasına rnahküm edilmişlerdir. Kıta p ve 

Esn1f cem:yetleri m! cmna evi . 
mumu stoku bulunduğu 
mıştır. 

Balmumlarına. bilhassa Bulga-
rıstandan. Almar.ya, Macaristan, 
talyadıın talepler gelmektedir. Bu 

seneki rekoltenin 350 ton etrafında 
olduğu, şehrimizde 390 • 400 ku. 
ruş arasında 26 ton balmumu sa· 
tıldığı tesb!t edllmlştır. 

Bir lstanbullunun 
not defterinden 

( nn,. ~ n<'idl') «//• 
,ır muvaffakıyetle Haydarpaşaya ya· 
naştı. Herkes kaptanı takdir etti. 

c- Doğrusu çok mahl: kııptan

mı~. Vapuru şıp dıyc yanaştırdı:. 
G8zlcrtm Haydarpa~anın deYii<ıa 

bllytik saatlnt> tııkıldı. Baktım. ıklye 

dört vnr. Tam vaktınrte ~elmlşı:r .. Ga
zetcyı alara.k oıcuınıya başladım. va. 
purda bır har<'ket yoktu. Durdukça, 
dul'uyorduk. Merak ettim. Yanımda 
oturan yaşlıca bır zata: 

- Bir şey mi var? !'\eden kalkmı
yoruz? diye sordum. 

i ooper~ t fi 
Şehrimizde mevcut tekmll e~naf 

ccmıyctlerınin müştereken koope·' 
ratif kuracaklarını evvelce blld r-
miştik. 1 

Öğrendiğimize göre yeni koopc. 
rattfin nızamnamcsl hazırlanmış VP. 

tasd' k olunmak üzere Ar.karay:ı 

gönde ·ilmiştir. 
T1.sd'kten gelince tescıı muame· 

lesi yapılarak her.ıen fa.:.l;:,etc ı::e· 

çecekt!r 

Tramv!y i dare~ in·n 

Mimar Vedat caddesi No. 19 

Sirkeci • lstanbul 1 
En son çıkan lngllızce roman-

lıırdan bllyllk bir seri geldi. , 
Zıyaret ed ınlz. 

1 
R AR,\R H ULASASIDffi 

lhtikAr C? /31t 
Mılll ıwrunma kanununıt muhale

fetten lstanbu\ Halle; Fenerinde \'o
dino cadıleslnde 18 numarada bakka:
lık tıcaretıle meşgul Zt>ytullah oglu 
HUsnfl Cemal hakkında htanbul bl-

sipf ris e't "'g otohrs:er rmcl )lılll korunma mahkemesinde 
• 1 cereyan eden muhakemesi netıcesln-

Tramvay ırlarcsinin sıparış et- dl' suçlunun filli sabit olduğundan 

miş olduğu otcbtislerden dokuzu- Mil ı korunma kanununun 31/2, 59/ 3 
nu teşkil eden 48 ser.dıktan 25 maddeleri ıııuclblnee beş !ıra aA"tr ra
sandığı İskendcrtına ~ctmi§tir. Ge· ra ('ezası örteme.cıine ı 7 ı gi.ln mUddet
rl kalan on b ş ~andıgın da bu~ün. ıc dUltkil.nının kapatılmasına ve hU· 
lcrde gelmesi bcklcnmel:tedir. Bun kllın katlleştıg-ıııde llcrctl suçluya ait 
lıır derhal fstarbulıı n~klcdılccek olmak üzere kıı.rnr hulasasının Vatan 
ve monte edildikten sonra da sefe. gazetesinde neşredılmesine 22/6.1 912 
re çıkarılacaktır. tarıhınde karar verildi. c 1122) 

İş Bankası !kre miyes·ni Z.\ VI 

kazan :u: lır Bu yolun uzun zamandır yolcusu 
olduğu gUlUmsc.}'lŞ nden belll o an 
ihtiyar· ı Turklyc lş Bankasının kumba-

- Trenı bcklıyoruz, dedı. Tren ge- ralı v kumbarıısız kUçiık cari he-

Ist.a.nbul Liman dairesinden almı~ 
olduğum çarkcı şehad,.tnameslnl Myi 
t>ttim. Ycni~ınl çıkaracağımdan eskl
sınin hUkmU yoktur 

1 1 k ık ~ 1 sapları arasında tertip eylediği 
ır ge mez a aca6ız. • 

Saat<' baktım. Ikıyı on geçiyor. 1942 ikramiye planının lkinclteş· 
T 1 "lıl d d k rln keşld...,c;lnde kerdilerine bliyük ren ı~ mey ıın !l yo . . 

ikiyi çt>yrek geçiyor. !kiyi yınni lkramıyder isabet eden tııllhlilerın 
1 isimlerini. hesap ııunıaraları:u ve 

ı;eNç ~hor. t b 
1 1 

bulundukları şehlrlcrı b:1d!rlro-
ı ayc ır zı "C..'I • 

Sanki bır çığırtkan edas!le bağırı· 
yor. cKoşun ~ .. V~ pur gidiyor.> 

\'apuı un, kcndı•erinl bekliyeceğlne 

cmlıı olan yo·cular, istiflerini bile 
bozmada ı trenden ç:kmış. yu·aş yn-
vaş gclıyo• lar. 

Köprlldcn 1.50 de kalkan vapur 
Haydarpaşaya geldi. Yanaşmak ıçln 

bizim it lltmamızı bekliyor Zil bıltl. 

kapıyı l<apıyan bıletçl: 

c F ·ı ahalı, duydult duymadık 

demeyin' Vapur gıdlyor> mahiyetin
de lkı uç dlldUk daha öttürdü. Kapı· 
ı r kapandı \ e bizim vapur da iki bu
çuğa yakın bir zamanda hııydarpaşa. 
dan hareket etti. 

DllşUndUm. 

ıuz: 

1000 Jıralık ikraınıyeyl Konyada 
5069 hesap numnralı Tevfik ve 
500 liralık il•raınh·cy! d 1zmlrdc 
!1745 hesap nu:narslı Ali kazan-

nıı ştır. 
,,.0 lira kaza'"anlar: Ankara· 
-~ şer . 

da 38462 hc"ap numaralı Alı. Bey. 
oğiunda 7671 Vahe 

100 er lira kazananlar: Emıre 
1 -5.ı2 

3066 <Zo:1guldakl. Mcc.;.Jıa ·' · 

Ce fil Taşp;nar 

Kartal kn:rıı•ı Bo<;tnıın )eni kariye 
heJetl ihti,\ nriyeı;!nden : 

Tahminen MO metre kad'1r mllsta
mel deınir su boruları 8 / 11/ 9·12 pa-
7.fü' giinll Eli t 9 dan 12 ye kadar açık 
arttırma ıle sııtılacağ·ndan taliplerin 
Bostancı yeni kariye lh ti yar odasına 
nıUracnat111• ı. * KöylimllzUn Başıbüyllk yolunun 
lahmınen 400 metrelik mahallinin 
tesviyesi \"C hendeklerin açı ması mü
nakasaya konulmuştur Tahplcrın 
beş ı;Un zarfında saat 9 dan l:? ye 
kadar mUracaatları. * KöyUmUzUn ihtiyar odası önüne 
2.50 tul 2 metre lrl!Ca olmak Uzere 
bir r.e!lme ınşa edlleceginden talıple
rin !i ı;U . zarrında mUracaatları. 

(105.'i) 

Abone Ücreti 
Bu vapurun içinde bu saatte Köp

rilye inmeyi dUşUnmüş, iş sahipleri 
vardır. Bunlar bu saatte işlerinin ba
~ nd!l bu'unamadıklan için mllhinı 

'-tlrarlal'a girmlşleı·dır ve belki de mil· 
'onluk işlerini l<aybetmlf;lcrd r . 

cSamc::u11) Mehmet 609 (Kay!'erl), 
Nejat 7652 CBursa). Mustafa 4057 
<Balıkcsll'), Turgut 511 (Antalya). 
Avla 27913 (Ankara), Hıtndıın 
8323 (Ankara), Andon 44141 (İc:. 
tıınbul), Gülen 7fi075 • clsıaııbıı!) , 
Gürel !l75f>8 <l tarıbul). Y:ılçııı 

Türkl) P. dııhillnd~: 
10908 (Kadıköy). Dilrrıye fülfl5 

Köprlly<' çıkınca derhal • adliycyı
;ıdip, Dc:ılzyolları ıda: esinden 1 mıl

yon zarar zı:,·an ısterkr. 

(Gıılata). Muammer 2468+ <İl.mir). 
Bunlardan başka on hesap sahi

bine ıclhşcr, kırk hesap sahıh:ııe 
yirmi beşer lira ve altmış hesap 
ahlhlrc de onar lira ı.:abet etm1ş. 

senelik 6 a~·lık 8 a) lık 
u oo 730 490 

n ariÇ" mrmle1'rt lercle: 

Aylık 

U OK. 

'-'-nelik ı,· a\ lık 3 ıı .~· l ı k A,lhk 
tir. Bu keşide ılc 19 ı2 planının .,.. · -
'atblkatı sona erdiğinden Türkiye 2-:00 14 I O ımo K. yoktur. 

lstanbul Defterdarlığından: 
hitanbul Defterdarlığı Maliye teftiş heyeti için yaptırılacak 

lira ke.şif bedelli bir adet içtima ma.<1a..'11 ile 12 adet maruken sandalye 9 
/11/942 pazartesi gUrıU saat 1.5 de milli Emlak Mtidilrlti@nde mUte,ek 
kil komisyonda açık t>ksıltme ne ihıı.le edllecektır. 

Muva.kkııt teminat 108 liradır. Resim ve fenn' ve hususi şartna
mesi her gün görUleblhr. lsteklllerin mezkür gün ve saatte teminat mak
buzları ve nUfus hUvıyet cüzdanları ile bırlikte Milli EmlAk MUdUrlU· 
ğ"üne müracaatlan. (767) 

iLAN 
Fen Memuru ve Desinatör 

Alınacak: 
Ankara Belediyesi 1 mar 

Müdürlüğünden: 
.k.nkara Şehri lmar 'MUdürlüğU kadrosunda nıtınhal bu!unıın .'8· 

zıtelere 3656 numaralı kanun mucibince ve aylık ücretle 1''eıı Memu· 
ru ve Desinatör tayın edi!ecektır. Askerlikle llışığı olmayan ve pllın 

ve kadastro işlerinde mümaresesi bulunanların vesaıkıyle h:rlikte 
i mar :MlldUr!Uğilne mUraca.atlarL l 9i0 ı 

inhisarlar U. Müdürlüğü ilanları 1 
ı _ Kumaşları ıdaremlZden •erılmek !7artıle mUstahdemin için a~a

ğıda mıktarı muhammen bedeıi ve % 7.5 güvenme paruıı tutarı gö.steri· 
ıen elbise, palto ve kasketL"l dlktlrilmesı kapalı zart usulile mUnakasa
ya konulmu~tur. 
Elbl~e Palto Ku ket !\tııhammeo bedeli lUu\ a kkat teminatı 

3'7.ô 

273 273 273 13650 lira 102-l 
2 - Eksiltme 10/11/912 günU saat 10 da Kaba.taşda levazım şube

sindeki merkez alım komısyonunda yapılacaktır. 
3 - Resim ve şartname her gün öğleden sonra sözü geçen şubede 

gö!'Ulebıllr. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin mühUrlU tekhf mel<tuplnrt:'lı % 7,5 

gUvenme parası makbuzunu veya banka temınat mektubunu ihtiva ede
cek ol.ıın kapalı zarnarını ihale f!'ünU eksiltme saatinden bir s:ıat evveli· 
ne kadar mezkür komisyon başkanlığına makbuz mukabilınde vermelerı 
lAzımdır. Postada vukua r;elecek gecikmeler kabul olunmaz. 1850) 

Dosya !o:o. 

51332/ 8 

lstan bul Defterdarlığın :lan : 
Cin~l l\Iuhamnıcn 

beıh~l i 

Beşıkta't Yıldız Çıreğan caddesınde Fe
riye ııarayları mUştemilıHından 12 par
ııel e~ld 85, 87, 89 yeni 94 • 107 kapı 

Teminat 

?\'o. ıu 999 mrtre murabbaı arsa. 99UO 751! 
Yukarırla y:ızılı gayrı ıncnkul kapalı zarr usulıle arttırmaya çıka· 

rılmış ıse de talıp zuhur ctmediğınden 1 U/ 10/ 9t2 tarlhlrıdcn itibaren bır 
ay içinde pa.ı.arlığa bırakılmıştır. ı teklilerın muvakkat teminat mnk· 
buzları ve nUfus ıınvlyet cUzdanlari'e birlikte bır ay içinde haftanın pa
zartesi ve çarşamba gUnleri saat H den 16 ya kadar Mtllı Emlak 1'1U· 
dUr!Uğüne müracaatları. t ii2 l 

f st:\nbul 
Do<,ya ~o. 

Defterdarlığından = 
Cin 1 Muhammen 

bt'ılell 

52151/486 RUyükııdadıı Maden mahallesınin eski 
Ayanlkola yeni Yılımız Türk caddesin· 
de eski 21 yeni 22/ 1 No. lu 39 pafta, 
1ı:ı2 eda. 13 parsel 4!145 metre murab· 
baı arsa. 2000:?.:>0 

:;1211-ıııı .Mecidlyeköyünde 9 pafta, 63 a.da. 8 

Teminat 

- --! 
j 

·, 
l:iOt 

95 parsel No. iu 9876 metre murabbaı arsa 493SO 3704 
Yukarıda yazılı garrlmenlrnller 30/11/1>42 pazartesi günü uat 15 

de MUll Emlak MUdiirlllğllnde müt6'ekkil komisyonda kapalı zarf usu
llle satı'acaktır. ısteklllerln 2490 ı<ayılı kanun hllkUmlerl daıreslnde ha- 1 
zı!!!annuş teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de k~dar komisyon ; 
rei"liğıne tevdi etmeleri ve nUfus hü\•iyet cüzdanlarını ibraz eylemeleri 
ınukt;ızldlr. 

Fazla izahat için MI.il Emlak ~HldürıUğUne mllracaatları. (1105) 

Devlet Demiryolları ilanları 
Mııhamıncn bedeli lil35n roı'ı tiç bin Uç yüz elli) lira olan dış tarafı 

asfaltlanmış 1020 metre il pusluk ve 450 metre 2 pusluk del'1ir boru 9/ 
11/ 1!'112 pazartesi ~ilnli saat 1ll de pazarlık usulti ile Ankarada ldarc bi· 
nasında toplanan ~l,..rkez 9. l'tı kom isyoncıı satın alınaf'aklır. 

Bu işe ~!rmek istcycn'erin kıuıunıın tayin etllt;'I vesikaları hlimllen 
aynı gtln aat ı 5 de adı geçen İ'Omısyon rt>ısllğıne müracaat etmeler! 

lazımdır 
Şartname Ankara'cla Malzeme Dalre:>lnde ~orlilebıiır ( 1000) 

r ' 1 Kı\RAR lltiL.\ '."ı\~IDIR 

VAT N 1 1 Mılli korunma kRnıınuna nıııhale-A G A Z E T E S 
1 

Ihtikür 942/201 

ll.A.S 1 ll'A'l'J • ..\RI Kur u-, retten Çakmakı;ılıırdll VR'de hanıncl.l 
"' - ·:"narnda bakkallık tlcnretlle meş· 

na,ıı k 

1 inl'i ""Y fa 
2 0 4'i » 
S un<'U » 

7.'SO 
600 
·100 

'<1ınall o~lu Ahmet hakkıııda Is· 
ınl ıkirci milli korunma malıke· 

ı ·es1nde cereyıtn eden muhakemesi 
netiı·Mınde •nıı;lıınun fillı sabit oldu· 

1 jtlıııdan Mil"l korunma kanununun 
21, 3j 2 \"e 63 Uı•cil ve T. C. K. 80 in· 

1 ci maddeleri nıucıblııce 29 !ıra 10 ku
-------------- nış para cezası ödemesine \'e hükUm 

150 
00 ı üncü » 

t~ Bankası 1M3 yılı için isabet nis· k d 
i 1 ik C&1eteve gönılerlleıı e' ra ere 

Çok Amerıkanvarl bir hareket de- beti daha geniş olan yen b r -ra· • • ZI 
Gfildüm ... 

Sahibi ve Neşriyat Müdü:-ü 
AHMET E:\f l !IO Y AL~A':ll 

Vatan Neşr'yat 'l'iirk Ltd. Ştl 
VATAN .Matbaası 

katlleştlğlnde Ueretl suçluya ait ol
mak Uzere karar hull\sasının Vatan 

1 
gazete~lnde neşredilmesine 12/6J 912 
tarihinde kal'ar ,·erildi. ( 1121 l gı, mi? mlye pllır.ı hazırlamış bulunmak. l'lUisln eılilmesl~ laıle olunmaz. • 

... k c-- - '"' 1 d , ,-aından ıııe,.•utıyet kabul edllm~. ., aru .ıı:: .,,u. ta ır. • 

----

--------

Fındık taresi, Sıc;an, Tarla fnre~I \'e bUtUn fare nevilerini bldürUr. ~: 
parça yaglı ekmek , eJ'a p sttrnıa Uzerıııe sürllp de farelerin buıundllto 
yere b•rakılrrsa bu nıUkemme gıdayı seve se,·e ylyen fareler derhııl 
cilürlc:. Kfü;ilk fındık fart-len iı:ın fare bugday zehırlerlnden serpmeli· 
dır. Hııgday 2;ı, ~lıH'!Ull hal•nde fıO, şı~e 7fı. dört mlf!lı şı~e 125 kurı.ştur. 

H .\ s ,\ ~· D f.: r o s u .. e ı; u B E (, E R ı . 

D evlet Demi ryolları U mum 
l\1üdürlüğü:;den : 

1 - Devlet Demiryolları istasyon ınnıfında istihdam cd11mek uzc!'! 
ali· 

milsabalrn ile orta mektep mezunlarından hareket memur namzedi 
naca?\tır. 

2 - Mlisabakada kazanıınlara 60 Jıra Ucret verilecektir. 
tl5y• 

3 - MUsıı.brıku imtihanı J l lllJ 942 cumartesi gUnll sııat H den·. 
sır· 

darp~.şa, ,\nkara. Balıkesir. r•nysert, M:.ı.lntya, Adann. Afyon, lzın lr. • cıc 
k~'CI, Er7.urunı ve Bskişclılr işletme mnkez:erlnde Sıvns <'er ateıyesın 
yepılar:nktıı-. )fllrnı:aatlar hu işletmeler \'e atelye mlidürlllğU ve ıstıı.S" 
yon şefllklerınce kabul olıın•ır. 

- 'M:Usabakaya ıştil'ek şartları şunlardır: 

ı - TUrk olmak. 
2 - Ecnebı bir kimse ile ev il olmamak, 1) 

3 - 18 yaşını bitirmiş ve 30 zu g~memış o!tt!ak \30 yaş da.hl 
b" 4 - Askerliğini ynp:nış veya asl<erllğinl yapmasına en az • 

•e"' sl'ne zaman kalmış olmak fEmealleri silah altında bulunan' • 
'l!f 

celbe tAbı ıfümlardan taMIJ veya sıhhi sebeplerle ertesi sene,, 
bırakılanlar ıştirak edemezler) d 
~ - Askerlığlnı yapmış ve ihtiyata geçmiş olanlar aynı derece 

1 

kazananlBl'a teıclh edılecektır. 

6 - Jrl:ı.re doktorları tarafın dan yapılacak muayenede sıhhl dU 
rumlan dı•mıryol lşl<'rinde vazı re görmeğe elverişli bıılunnıal<· 

5 
5 - :\Hirac ut ıstiıialnrrna bıtğlana<'ak ve~ikalar ~unlardır: Jlfllftl 

cUzdanı. diploma veva tasdıkname. askerlik vesikası ve askerlik yoı-ı•: 
maıarı. polisten tasdıl:li ıyı huy ld\g'ldı, ı:~ek aşısı kliğıdı, • evli ıse 
evlenme cilzdarıı, altı adet vt>slkalık fotogrııf. 

6 
6 - Dahıı. fazla nın!Cımat almıı.k lsteyc•1lerin işletme mlldilr!Ul<IC'rir. 

\'eya tstasyorı şefliklerıne müracaat P.tmelldtr:er. ıu· 
7 - Ist!dııl a r en son 12/ 11/ 942 gtlnü saat 12 ye kadar kabul 0 

(861) nur. 

ve 

FUTBOL TEKNiGi 
Eugün saat 18 de 

Em~nönü Halkavi Sa~onlarında 
F ..:tbol oyu n la rı ve te kni ği h ;ıkk ı n da 

B:r Sesji Film Gösterilecektir. 
Filme ~lınan takım me-:hur «AR~E~AL» dır. Teknlk \ ·e ~aıı~nıll 

tarzı " e pek me~hur sistemi hakkında iLahat ' erilecek tir. 

E üt ün Spo:- Sevenle:- d :ıvetli d ir. 

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

Fener kulesi inşaatı 
Dev:et Limanları lş!etme U mum 

'f.l(••d•• ! """' •• d ~v~u ur_ugu!1 en : 
ret 

Keşif bftdcli dört h!tı Uç yliz dört lira ı::cksen sekiz kuru'itan iblJ ~· 
Fl'nlkcdc yap lacalt l~;ir fener kulcsı inşaatı açılc eksiltmeye konu nıl• 
tur. • ıııa· 

:\1:m•altkal tenıınatı Uç yUz yirmi !ki lira seksen yedi kuruştur. 11• 
lesi !l/ l 1/lH2 tarihine rastıaJan pazartesi g-linti sa.at on beşte Gat:ıtB r~o· 
tımındaki umııın mUdüriUk binasında toplanacak olan satın aınıa ı: 
mlııyo111.ı;d1L yapıla.cnktır. ıır 

•· d go··ı·uıctıı Şartr:ııınc ve teferruatı hel' gUn sfö:ll geçen komı..."yon a 
ıs5:1) 

~~-~~~~~~~~~~~--~~~~---___.......... 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şub2s!nden: . 
Ü cıı&t 

Aşağıda k!inyeleri yazılı Yo. Sb. \'e mt>mur1arın şubemize m r:ı 
lan aksi takdlrde Jcanuni muame!cye te\·e:;sW olunacağı. 11• 

Sn. 6 Hs. M. Belcir oğlu Vehbi Art Uskllp 329 • H. Top Tğnı. "1~r· 
met cığlu )lustafa ~lfı =>0637. Top. !Slç. T~:n. Ismnil oğ. M. ı.ııtha\d,l 
dener 507·12. F.cz. ütğm Yaser oğ. Isllk Ad:ıtao 38341. Top. Tğnı· et 
Soyar G0163. P . Tf;'Tl'I. Remzi oğ Mahmut Pirinçı;i 49105. Kk. "!'{f;m·:::J 
oğ. Arif Hlknıet Beton 13656 (1620 • l 


