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Vurguncularla mücadele meselesinde 
yaptığımız neşriyatın müsbet neticesi 

NEVYORKTAN --' 1 

T ELSiZLE 1 

Amerikanın Hariciye 
erkô.nıgle görüşmeler 

Yazan: Allmet imin \'ALllAlf 
N~yô'!'k, 8 

den telsizle) -

CBa~uhaı-rlrim~. lekctll gibi konuştu. Haplsane ıs. 
labatı ve haplsane ıslahatı müte. 
hassısr Mutahhar hakkında merak. 

Malzeme istihsaline. asker yetış. 
tlrilmcsıne aıt faalıyetlcrı gozu. 
müzle görmeğe çrkmış bulunuyo
ruz. Ruzvelt'ın son ~yahatinin 
programını hemen aynen tekrar 
edeceğiz. Dün General Elektrik 
fabrikalarının çalışmasını, Ameri. 
kan lokomcttf fabrikasının tank 

imalatını kuşbakışt gordük. Tele

vizyon tecrübelerinde bulunduk, 
hadiseleri evımızde otururken bize 
gösteren bu Aletler harpten sonra 
tıpkı radyo glbl yayılacaktır. 

A merlkada scyehatlmlz çok 
1 istifadeli şekilde devam cdi-

Y<>r. Vaşıngtonda bulunduğumuz 

sırada devlet reis muavini Wallace, 
llar!ciye Müsteşarı Summer Wel. 
les, diğer mühim Hariciye crka
hı :ile görüştük. Ayan ve Mebusan 
liariclyc cncümerı.lerl reislerıle ma 
kamlarında tekrar ıörüstükten 
başka onlar vasıtastle Amerika 
kongreslninı çalıııma tarzını gör. 
dük. Bunlara ait intıbalar1 dönilşc 
bırakryorum. 

Hariciye Müsteşar muavini ~ski 
dostumuz Shaw bizimle bir mem-

lı sualler sordu. 
Bugünkü Amerikanın en mühim 

simalarından btrı olan Harp lstlh
salatı reisi General Sommervllle, 
Türklycde yaptığı tetkiklere ait 
hatıralarını makamını zıyaretlmız. 
de tazeledi. 

Nevyorkta Başkonsolosumuz ve
eşt çok samimi btr kokt.eylparU 
tertJple bizi Amerikanın mUhim 
gazctectlerllc bir araya getirdiler. 
Eski Başkonsolosun eşı Bayan Jale 
burada ruhiyat, sosydlojı tahsil 
ediyor. 

Bugün Amerikadakl seyahatimi. 
ze fasıla vererek Kanada hükume
tinin davetlisi sıfatlle Kanadaya 
uçuyoruz. Ahmet Emin YAL~IA~ 

ADman-RlYls lharbl 

lnönünün 'Pirinç ve yağ firmalarının 
tebrikleri defterleri tetkik ediliyor 
lstanbulun 
kurtuluşunu 
kutladılar 

Çekilen tebrik tel
graflarına teşekkür· 

!erini bildirdiler 
Suat Ra~ri Urgupltı 

C.H.P. \'ilıilet idare Hc~etı Rel"i 
hTA~iBl"L 

Asil duygularından mlitehassıs 
olduğum Sayın Istanbul hnlkınıı 
tcşekkilr eder, güzel lstanbulu· 
mu~un kurtulu~ yıldöııUmünü 

kullarım. hmct loonu 
(De\·amı: Sa. 3, _..,u, :ı; ılo) = 

Belediye geni kararlar aldı 
Elinde mal bulunanlar, mikdarrnı beyannam~ 

ile Belediye R~isliğine _bildirec~kl er 
Daima eğriye eğri, doğruya doğru 

prensıpıle hareket eden gazetemiz, 
yanlış işler üzcrınde hassasiyetle du
rarak' mUcadctcder. bor an gen kalma. 
mıştır. 

Gıda maddeleri fıyatlarındakl kor· 
kunç ~ilk;,eli~e amil olen vurguncu
larla da mticadeleyi gazetemiz kendi· 
sıne bır vazife edınmlştır. 

Bır vut1:"uncu şebekesidir türedi, 
hepsınln gözlerıni kazanç hırsı bUı u. 
mllş, \'Ur abaııya deyip gldıyorlar. 

Her zaman işaret ettiğimiz gıbi, 

halkın kanını emen. elinde inim inim 
inleten vurguncularla amansız bir 
mlleadele açmak ve bu adamların lrn
f.ı.lıırını ezmek Jazınıdır. Bır vurgun· 
cu ln!afsızca harel"t ederek halkı 

soyup soğana çevlrdıkten sonra, eğer 
yakalanırsa ceza olarak bir kaç ay 
hapsediliyor \'e hava teOdillne gön· 
derilir gibi de sUrgün ediliyor. 

Bundan evvel de yine bu 11Utunlıır· 
da bahsetmıştık. Sürs-Un edilen bir 

Gıda maıldf'lerı Ü7ennd4" e'!Mh 
tctkil.;ler yapan \alimiz. 

vurguncunun vurgunculuğa nası\ de
vam ettiği ve lstanbul pıy.asasını na· 
sıl ııürgOn edlldlğl yerden idare etti· 
ğlnı, h!ı.dıseler zıkrederek tebarUz el
ıırmlştlk. 

Bundan bir kıfç glln evvel bir neş
riyat meselesinden mahkilm olan bir 
gazeteci arkadaştan dmledık. O da 
bızım yazdıklnnmızı şu anlattığı \'a· 
ka ile teyit ettı. 

• SUrgUn ceznsına mahkilm edilen bir 
vurguncu hapis ynttığı günlerde sil· 
rü:eceğl Yozgada bir mektup yazıyor 
ve kendıslle iş yapanlara da yazıha· 
nesini nrtık Yozı;ada naklettiğini 

bildiriyor. Mektupluk kl\.ğıtlar, zarf· 
lar yaptırıyor ve nihayet oraya gön· 
derıldikten sonra işi bu defa ele alı.· 

ıak Istanbul piyasasını elinde tutu· 
yor.> 
Şımdl soruyoruz: Vurguncuya ve

rı•en bu mahkQmlyet karart ceza mı,• 
yoksa mUklı.fat mıdır? Bır vurguncı• 

(De~amı ısa. S, Sü. i de) il il 

Almanlar, Stalingradı 
işgalden vaz mı geçiyor.? ~ ~ ~. 

Berlin radyosu şehrin hücumla alınması ~ - , 

Son karardan sonra 

Banka depolarına 
avans suretiyle 
bırakılan mallar 

iş, inada 
bindi 

Prangaya vuru
lan esirler 

lüzumunun ortadan kalktığını bildirmiş 

Timoçenko kuvvetleri durmadan ilerliyor 
,_ __________________________ , Londra, 9 cA.A.) - Dün Bertin 

radyosunda konusan bir askeri 

G h 
1 sözcü, Stalingrad şehrlnln· artık 

ece ayatlnın 
hücumla zaptedilmesl lüzumunun 
crtadan kalktığını blldlrmlştır. 

Stokholm. 9 (A.A.) - Staliıı. 
grad muharebesinin ölü ırıoktırya 

erkene alınması 
geldiği ve stratejik hadeflcre ula-
şılmış bulunduğundan dolayı bu 
bölgeye fazla mevcutlu kuv,·ctlcr 
~öndcrilmcslnln lüzum~uz oldui:u 
Berlf~de söylenmektedir. Hakikat. 

Proje Veki~ler 

Tatbik 
heyetinde tetkik ediliyor. 

zamanı beHi değil 
Ankara, 9 (Vatan) - Kömür t&!lnrrufo itin ıılnema, tiyatro 

\ e diler umumi mahallerle. tram,-ay ,.e 'apurlann htanbulda mu. 
ayyen sıınle kadar ı,ıetllmeslne daJr olan projenin ne 7.aman tat
bik f!dilel'l'ğ'İM dair henüz bir karar \'erllıııemlştlr. Ru kararın ne 
zaman tatbik edlleceğl de malum değildir. l\le!lcle, \'eklller He
l·etindrdlr. 

tc Almanlar, ileri ı:eçememlşlerdir. 
l\Iüdafilere efrat ve top bakımın
dan takviyeler gelmiştir. Alman. 
lar tarafından yapılan bütün ta
arruzlar püskilrlülmüştür. Durum 
ıızcok lstlkrarlıcfır. Do0< nehrinin 
teşkil ettiği dirEcğin iç tarafında 

mUdafilere gönderilen yardımcı 

ordu, nehri geçmiş ve düşmanın 

muvaı:ala hatları fizf!rine yaptığı 
(Devamı: Sa. &, 8tL 5; de) (M) 

Vurguncular ---
nası 1 yok edilir? 

Vurgunculara niçin 
yataklık ediyorlardı? 

-2-
4J OH :,- lı bah:ırı. Denizlide 

v •• ı .~ !m. O sırndn Aydın, 

l\Iug a hau nın dc.""usunda bir b b • 
atı~ıı·da da bir ıkl e"kı ... ·a ,...,tc sl ~ " ,,~ • 
vardı Bu'll"r yıllardır yaşa-

YorlJır, kolli lşkrlr.i sürdürüp gi. 

Yazan: Cemal BARDAKÇI 
diyorlardı. Yakalanmaları lç!n 
harcanan biltiln emekler boşa gL 

diyor, ele geçlrllmelerl bir türlü 
mümkün olamıyordu. Bir aralık, 

bugün olduğu gibi o zaman da 
Dahiliye Vekaleti makamını bil. 

yük b!r kudret ve salahiyetle ls
gal eder, muhterem <Recep Bey) 

den. ilgili vırnyetlerc bir tamım 

ı:.eldl. Bu tam'mle, bunca tedbir. 
!ere rağmen çetelerin v~ şckavt>-

(Deumı Sa. 2; Sil. f df!) 

l 

General ~lac Artbur 

Mac Arthurun 
muva ff a kıyeti 

Cins ve mikdarları ile bırakıldığı 
tarihler tesbi.t ediliyor 

----
1 

Ankara. 9 <Vatan) - Haber al-
.._...__lllllllllllllıı-..lllllll':...llll•lllla_mc .... ı111•ıııııclll·-.ıı-.ııııı'- dığımıza göre, Ticaret Vektıletl 

Yeni Ginedeki ilk 
taarruz, parlak 
netice vermiş 

lalomoa adalarında 
MJD bir mallarebe 

be1Elen1for 
Msc Arthur'Un umumi karargahı, 

9 (A.A.) - General Mac Arthur ta
rafından Yeni Glne'dc büyük ölçüde 1 
yapılan ılk tRRrruz birleşik mtlletler 
!çın parlak bir muvaffakıyetle netı

ccıenmiş ve Port MoreEby Uzerlne t 
çöken tehlikeleri lamamıle uzaklaş- 1 

SU mm er 
banka depolarında <?mtia üzerine 
avans veya emanet suretlle bıra
kılmış mallarır. cins ve miktarları. 

V 11 
nı, bu malların depolarda hangi e s tarihtenberı bulunduğunu. her par
ti mal için tahsis edilml;ı olan kre. 
dt mlkt.arile partıniD muhammen 

Ruslardan sita
yişle bahsetti 

Ru$1oro yard ımda 

L uJunmok lüzumunu 
be '.irtti 

(Den.mı: Sa. S, Stl. 2; de) X 

Steinhardt 
Ruzvelt'le 
görüştü 

tırmıştır. Avustralya kera ordusu Ja. Boston, 9 ( A.A ) - llar!cf tica-

Londra, 9 (A.A.) - Birleşik A
merıkıııııo Ankara büyuk clçisı M. 
Stclnhardt dün reıs Ruzvelt'le gö. 
rüşmüştür. 

ponları gerı atnııŞtlr Maneviyatları 
sarsılan ve mnhrumıyetıerle zayıfla· 

(Devamı: Sa. S, Sü. :.G; de) )·( 

ret nııllı kor.ı::reslnde beyanatta 
bulunan Suınncr Welles. beyneı. 

CDe,amı: ~a. 3: su. 3 teı »-« 

Eüyi.ık elçi. Aınerıkada 3 lla 4 
tıarta kaldıktan sonra yeniden An. 
karaya döne ceğir ı söylem iştir. 

KUıDturr serrgö~ö 

laglllzlırla mıımeme 1 
barell:etlae Almanlar ) 
iÇ mlıU lazJaııJla ) 
mukabele edecekler J 

Bcrlln, 9 (A-A.) - Tebliğ: Dl. 
eppc sahilinde ve Serce ada.smöa 
Alman harp esirlerinin- zincire vu
rulması üzerine mukabıl tedbırler 
alındığını bildiren 3 ilktcşrln 1942 
tarlhlı Alman orduları başkuman
danlığı tebliğine cevaben ingıllz 
Jıllkümeti zincire vurulmamış Al
ınan harp eslrler1nin lfadelcrlııı 

ileri sürerek dolaınbsçh yollara 
sllpmış ve harp meydanında tutu. 
lan esirlerin zincire vurulmasını 
tasvip etmediğini ve etmiy<ceğlnı 
söylemiştir. 

Brltnnya hilkümcU ln~lllz Har
biye nazırlığının geçmişteki ve şim. 
d ıkı riyakar sözleri::c rağmen Al. 
man harp eslrlerınln huşunetle zın 
circ vurulduğu ke) !•yetini kabul 
etmemıştır. Binaenaleyh Dıeppc'de 
esir <dıle:ı 107 1 -:gllız subayile 
1269 İngiliz erbaşı ve eri 8 ılkteş. 
rin günü öğle \'aktı bağlanmış'ar 

ve bu tedbırl icap ettiren sebep\t.n, 
daha evvel malunıattar edilmişler. 
dlr. Askeri papaslar. sıhhiye efra. 
dı, yaralılar ve hastalar be ğ1anma. 
mışlıırdır. 

(De\'amı Sa. S, "iii. ı de) == 

lnl'ili:t. kilit lir M'r,ısı dün, Eminönü JlııJ&,,,·lnde açıldı. Yukardakl rt!filmle r bo a1:11ı, törenini tecıblt etmextetftr. <TAZL'il lklnC1 sayfa1'\ızda4~ 
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Jan Jüstinya i'nin a ıbeti 
• 

Yazan : z·YA ŞAKIB 
-97-

kırmızı mermer direk oraya mı te. 
eadüf \!diyordu ve bu d'rek üzerı
ne konulan imparatorun başı, o 
ncktaya mı d :fnolundu? .. 

Denilebllir... Fakat, Sancaktar 
ı)cdenln ııahsı o derecede sarahatle 
tcsbit edilmiştir ki, o türbe ile im
paratorun kabri arasında, en kü
çük bir aU'ıka bile mevcut değildir. 

Mamafih, (Slfıvon) "Vekayiname. 
si), bu (Sancaktar yokuşu) unda:r. 
bahsetmekle beraber. lmpar!ltorun 
mezarını (Vefa camisi) civarında 
göstermektedir . •• Nitekim bizim ta
rlhlcrımzden bazıları da talihsiz 
hükUmdarın o cıvnrda katledlldL 
ğ!nden bahsetmekted•rlcr. 

Fakat, burada katle gösterilen: 
sebep. makul değildir. Çünkü, Top 
kapıdan gelerek Ayasofyaya gL 
derken, Hallç tıırnfından şehre gl. 
ren bir Türk bahriy<> mılfrezesine 
ırada tesadüf cttiğl ve bu müfre
. e içinde bulunan bir (ateşçi) tara
:ından katledildiği rivayet edll
nektedir. 

Halbuki: 

den dolayı (Fatih) tarafından idam 
cdllmlş olan yenlçcr!Jerin kabırlerl 
olduğu iddia edılmcklcdir. 

Bunlarda::ı. birinci , (azab baba) 
ya, ikinclsl d (Hızır) isminde bir 
ye içeriye aittir. Fakat imparatoru 
öldürenlerin bunlar olduklarına da 
lr hiçbir dclU mevcut değildir. 

Asıl dlkkate şayan olan ve üze
rinde durulması - tarih bakımın. 
dan - pek lfızım olan bir nokta var 
dır kı o da, yukarıda bahsedilen 
arsanın sağ clhettnde ve köşede bu
lunan bir tc;prak yığınının, lmpa. 
ratorun mezarı dly..., iddia edilme
sidir ..• Nıtcklm, (tarih fakültesi, 
Bizans tarh! profesörü. B. Stevon 
Runcıman) 26 haziran gUnü, (Tas
\•iri Efkl'ır) gazetesine yazmış ol
duğu (son Bizans imparatoru Kos. 
tanU:ı.'ln mezarı) başlıklı makale
sinde bu nokta üzerinde? durarak. 
mezarın açtırılmasını, oradaki ce
sedin kafasının kesik olup olmadı
gı.n tctkık etmek lilzumundan bah • 
setmlştir. 

Şehir 

Haberleri 
Münakalat 
Vekili, Vali 
ile görüştü 

Kömür nakl i yatı için 
va sıf J veri'.mesi 

hususupda müsbet 
bir görüşme oldu 

Birkaç gürdcnbcrl ı;ehrlmlzdc 
bulunan Munakalat Vckıll Amiral 
Fahrı Engın dün de lclklklcrinc 
devnm etmiştir. 

Öğleden evvel Mınlaka LimP.r. 
reisliğinde meşgul olan Vekil öğ
leden sonra da Vali ve Belediye 
Reisi doktor Ltitfl Kırdarı maka
mında ziyaret ederek kcndisllc 
bilhassa İstanbulun kömür Işı ve 
nakliyat üzerinde göruşmüştür. 
İhtiyacı karşılayacak kömürü n 
kil için va.,ıta verllmesı hususunda 
müsbct bir görüşme olmuştur. 

Damgasız terazi 
kullanıyormuş 

Tahta kaledc köm ürcü Sürme-

ne li Mehmet dükkAnında damgasız 

tartı :ııeti kullanırken yakalanora k 
Adliyeye verilmiştir. 

Dün sekizinci asliye eczada ya_ 
pıian duruşması sonur.da suçlu a
ğır para cezasına çarptırılmıştır. 

• 

VATAN 

Vurguncular 
nasıl yok edilir? 

Vurgunculara niçin 
yataklık ediyorlardı? 

-ı-
(Bıı~ı t i ndde) 

t ır. ya~ cdllcm.?mcslnin devletln 
şeref ve haysiyetine dok ur.ur bir 
mııhıyct almak istidadı göster. 
mcs~ başladıCı bildiriliyor, bu 
hastalıgın tedavisi hususunda ne 
gib i çarelere başvurulmak mu
vafık oalcağı soruluyordu. Haki
katte dahil dün denilecek kadar 
yakın bir zamanda garbın er.. kuv 
vetll, en zengin devletleri tara
fından donatılmış olan. yuz bin 
kişilik bir diişman ordusunu yok 
etmiştik. Şimdi üç beş şakinin 

hakk ından ı:eıcmlyorduk. B u itclı 
l•k akla sığar blr~ey de:lldı. 

Yazan: Cemal BARDAKÇI 
~ 'nra rastladıkları köyde kolluk
layorlar, seril~in kaba l;iı l t eler, 
kesilsin k uzular, tavuklar, vur 
patlasın. çal oynasın keyif, zevk 
ediyorlardı. Bu arada blr köylü 
gellr de şakilerin bulundukları 
yoerl haber verecek olursa ,,.ay 
haHr..el Yalan soylilyor aıyc he
men yatırılır, bir ftlfı mcydıın 

dcsncği vurulurdu Ertesi sabah 
miifreze bu bıçarcnln haber ver. 
dlğl mahallin tamamıle a ksı ıst ı. 
kamcHc yıne ıki santllk yolculu
ğuna ba§1ar, dığer bir köyde zcv
kıne devam -tderdl. 

ln rdın. onların baı;: lı bulunduk . 
ları daha yükşck makamlara şı. 
krıvct dmek her vakit mümkün 
buİund ugu ha tıra gclcb!ltr. Fa
kat kö~ lii, bu kab\J ~IHıyctlçr:n 
c:ck defa <:ikj~·ct çele :n aleyhin. 
de nctıe<' \'erdiğini de bılı~·ordu. 
Hası lı küylunün müfrez lcrlc çe,. 

tcicrden '.!brdı.i~ü zartrlar. çcktl
ı;i cefalar hemen de b irbir ine 
eşitt i. Gclellm cezslara: 

H em bunların yaptıkları 

köylüye d aha a~ır ıeli-

fe- ~kıyanın kar.unu . s!lfıhının 

l5i. namlusunun agzın dıt !di. 

Onlar, bulundukları yeri müfre
zelere haber verenler!. hük umet 
kuvvet lerirr• ) ard ım cd nlc rl 

~ ~Jc sarııyortım k i bir kl. derhal (ıldi.ıriiyorlRr. OdUnll oca-
~ oım arkadaşlar, Dah Ulye yor , dah a fazla ıst ı rap ver iyor. ~ını söndürüyo rlardı. Şakilere 
Vekılın•n sorusuna cevap ol arak du. Çünkü vurguncular kelleyi yataklık yaµanlar i~c bir ıkı ~ene 1 
orfi ida re ilanı, eşkıyaya yata le- koltuğa alıp da:a çıkıyorlardı. hapis vc,·a ·ur~u n ecza.sına uğ. 
!ık yapan, habercilik eden kôv. Ne d~ olsa gilnün birinde tepe- raycrlaraı. Kurtulanlar da bulu. 
lülcr. kentliler hakkında Cşek a- lenmcleri ıh timall vard ı. Bu lh- llll\'Ordu 1 
v~tı ızalc) kanur:unu n şıddctli tıma l , köylüye p ek az da olsa Koylil bu cezaları tartıya vu. 
hüki.ımlerlnfn tatbikı llızumunu u mud ve tc.scl • verıyor. onu n ruyor. hiikümetlr kini hafif b u. 
ileri sürmüşlerdı . felakete dayanm" gücü,.U ıırtırı- luyordu. Ye pek t:ıbıl olarak 

Ben böyle bir kanaat taşımı- yordu Halbukı miıfrczeler yap. <şerrın eh\'cnıni ihtiyarı 'Cdlyor. 

tn - 10 - Hl 

Tüccar yazıha· 
nesinde birkaç 

dakika 

D li.n yolum dü,til, ticaretle ug· 
ra~an bir arkada~ıa yazıha· 

ne!!i önündrn geı:iyordom. Sokakta 
'e~·a hir me<-li11te hlrblrlmh:e ra,t
laıİıkça ceanııR, yazıhaneye hk uf · 
rn mıJortıun , ne ol.,a bir acı kah'' 
lçlririu dl,-e ıtitem eder durur. cHa 
zır ya7.ıhaneslnin önünden g~IJO· 

rıım, a rcle bir ı,ım de yok, bit' arı 
kahH~slni i~eylm de ı;-önlü lıo" ol· 
'IUft l> dl" C (lil, ilndilrn. 
~a!la~ının ba'lına oturma.,, bir ta· 

kım kiı ~ıtları 'gözden geçlrmeı.le 
mr.; guldü. Beni görünce: «Hanı; 

rıil~{ır attı ?ıt diye ba,ıayarak , ·a · 
drttlf:i kah\ e)i 1<1marladı. Hem d t 
a<'ı drğ ll, ~ckerll bir kahn. 

- :'.\fe-,~ul-.ün, işinden alıkoyma· 

yım, dedım. 

- 1-'ok, dedi, birlikten selen ta• 

mimler! cözden ~lrlyonım. 
C.azetet"IUk damarlan111 ka~dı 

Belki bir havadf' ~ıkar ümidile ıor· 

dum : 

- Ehemmlyetll nal f 
- Rem ehemmlyetU, Jııem fe ı,. 

lerimlıclen üstünde durulacak bir nü 
mu ne. 

- Xe gibi! 

- Bak azizim, hUmem blliyo. 

mu, un. l'lfallann yüzde eWtıi tevıt• 

ttbi teli. 

- Evet kulağıraa çalıadı. 

- Getcnlerde birlikten bir tamitr 

ı - (Topkapı) ile (Ayasofya) 
arasınd kı yol, • bugün olduğu gL 
bı o tarihte de •• (Aksaray) dan, 
(Beya:ııt) dan (Çcmberlitaş) ve 
(0 vanyolu) U'.:'.dan geçmekte idi. 
Bu yol ile (Vefa) meydanı veya
hut camisi arasında çok g niş bir 
mesafe vardır 'lC, öyle tehlikeli bir 
zamanda, Ayasofya mabedine tltica
ya kclrar vermtş olan imparatorun 
yolunu şaşırarak, yahut dolambaçlı 
yollara saparak scrserıyane dolaş. 

Prc;fesöriln bu temennisi, çok ye
rindedir. Eğer Ballıhlyettar bir he
yet tarafndan böyle bir tetkik yapı_ 
tacıı.k olursa, ya asırlardanbcrl de. 
vam ed.p gelen bir ananıe ve riva
yet tekzip edilecek .• yahut da, im
paratorun cesedi bulunarak tarihi 
bir mesele hakkındaki tereddüt 
hitama erecektir . 

lngiliz Kültür heyet:n:n 
sergisi dün açıldı 

Jan Jü tinyani'nhı ikıbet1: Diın Eminönil Halkevlnde fnı:ı. 
Hakikati söylemek lazım ıellr~. !iz kült!lr heyetin in l ngiltercdekı 

yordum. Çünkiı daha evvel bu tıkları fenalıkları resmi sıfatları. vurgunculara yardım etmek yo. 
iki türlü tedbire başvurulmuştu . na ~ani hükumet nüfuzuna daya. !unu tutuyordu. 1 
A d O ıı b · ı ı ı d h n narak yap ıyorlardı. Bu sebeple 

y ın. en ız o ıı:c er r e o r n şte bu duşiincclcrim i. bil-
ıdarc ilan cdllmış. sak llcre ya. c.nların for.iilıklarını rırtadıın kal. 

d k k } " k- t · f ntlcriml Dahılıve Vekili 1 

~eldi . ~u t amimde, Ticaret VekiU• 
nln "ifahl emri mucibince artık mal· 
!arın ten ir, t l bi olmadığı, yani te,·
r.ln tahi tutulan yüzde cllialn de 
ıerbc~ t hırakılılıtııu bildiriyordu. 

mıı.sı, muhaldir. 
2 - O tarihte Türk donanması 

henüz yelkenli ve kürekli gemiler
den mürekkep olduğu için, bahrL 
yelller arasında, (ateşçi) namll~ 

bir sınıf ıı.skcr mevcut değildi. 
Blza::lS ve garp tarlhçllerınden 

•bazıları, imparatoru katleden ada
mın bir (Arap) oldu:undan bah. 
fedc:rlC'r· Bizim tarihlerimizde ise, 
b r (azab) ncferınden bahis var
dır ... Bu meselede de. bir (nokta) 
hatAsı olduğuna lr.anmak lazım
dır. 

Acaba, imparatoru öldüren adam 
hakikaten bir (orab) dı da bizim 
tarihçiler bunu her nasJlsa nokta. 
hyarak (azab) mı yapmışlardır. 

Yoksa, bl:r.im tarihlerin yazdığı 

muhasaranın son günunc kadar maarıf binalarının fotoğraflarını 
harbin bütün şiddetine, ancak <Lfı_ teşhir ~en bir scrgı açılmıştır. 
tin) ·1er ve ecnebi askerler m uka. Vali, Örf! İdare Komutanı ve 
vemet etmişler.. bil tün Türk hü- Üniversite Rcktôrüniın bulunduk. 
cumlarıntı. onlar göğüs germişler. ıarı bu sergiyı llalkcvı başkanı 
dir. AhHlk fesadır.ın son derecesi. Yavuz Abadan ezcümle şu sözler. 
ne kadar düşmilş olan Bızanslılar, le açmıştır: 
ııncak son giln harekete gelmişler.. Mlll ti 

111 1 surları tcrkederek mahallelerine ve kil•
11
-:-

1 1 
e cbrıbi '

1
'e m et ertn 

. ur er nı ır r ne tanıştıran. 
evlerine çekıldlkten so.nra, şehre gt. b ıtlayan b lb 

1 
t t t _ 1 a. u g ı ç ıma v~ sana ren Turk askerlerinin üzerine dam- .. a b ti 

1 1 
E 

1 
bl mun se c er n vım zın r vazL 

lardan ok yağdırmak, taş atmak. f i t fAkkl edl M 11 ti _ es e ca yoruz. ı c er ara 
kızgm zeyUnyaıı fırlatmak sureti- · 
1 k hbe k t 

. 1 r.
1 

s r. deı ~evgı ve yakınlık duyguları e a ce mu avemc c gır şm.,ş er .. 
b b d 1 h k tlc t::ıı 1 yaratan bu kOltUr munascbctleri. u u a aca arc e r n ceza arı_ i d h 

1 
d k d h U il öd

. 1 1 ne cap e en e emm yetı vermek 
nı a, en ı aya ar em ş er 1 • 
dlr. · vazı!e erımlzdendtr .• 

Buna mukabil, gerek imparato
run maiyetindeki ilcreth latm as
kerleri ve gerek muhtelif sebepler 
le Bizans Jlmanında bulunan latln 

Demiş, bundan sonra İngiliz he-

taklık. habercilik yapanlar dan ırma · anc:a lU u me nu uıu. , • 
b!r kısm ı sözü geçen kanun hu. mı yıkmakla kabi l olabılirdi Bir muhterem <Recep ney) c ;;;rzrt-
ki.ımlerl ~crcğınoc agır hepis. btr yurddaşın hüku met nuruwn•ı ıım fkı giin !'onnı kcndilcrird cn 
kısmı da s i.ırgilr; cezal arına mah- yıkmağa kalkışmasının ıse. kendi a ld ığım bır tclı:rAfta. Aydın _ 
k üm edılmıştl Eskıyanın kov•- kendıni öldürm ğc teşcbbus et. :\l uğla hattırııı dc:;usundak i ~a. 
ıanmasına da a layla r ııyrılmıştı. n1esinden farksız bır hareket o. k ılcrln ve şekavctın yok edilme-
Fakat bil tün bu şlddetl ı tedbir. laca:;ını köylülcrımız sclım akıl. sı ısır.o bcnı mC'mur < ttiklcrln' , 
!erden m üsbct h iç bır nctıcc çık. alrllc pekala kavrıı.yorlardı Bel. bana. lüzumunda K ütahya. Af. 
mamıştı Tecrübe cdllcnı ycnt. kı eşkıyaya kar.şı konulabıllrdı. yon, Bur dur. Ispıırtıı. Antalya, 
deJ) tecrübeye kalkışmak da piş. Halbuki müfrczc'cre karşı ;cll. !\Tu;ıa, Aydın vllftyetlerı lnz.ıbat 
menlıklan ba~ka bir sonuc ver _ nemezdı. E!!:ascn buylc bir hare. kuvvctlerlnı kullanmak saliıhiyc. 
mezd l. kctırı. de ayrıcll af;ır eczası vard ı. t•nl de \'Crdıkler "o{ bildırlyc.rJar~ 
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köylüye idi. Hiç bir valinin , kay. -

makamın. jandarma kumandanı. Zincirlı·k oluyor 
n ın. şehi rl erde oturanların evleri 

g miclierl. ancak (hıristıyanlığın 
(azab) kelimesindeki noktayı Bi. şercflnı muhafaza) etmek için en 
~3.':ls ve garp tarıhçtlerı - yine her tehlikeli yerlerde Türklerle dövüş. 
ıasılsa - haz!cdcrck (arab) diye milşlcr .. tam cllı üç gün Bizans sı. 

yeti namına Mr. Tomson T ürklere 

karşı d uyulan sempatiyi belırttık. 

ten sonra bu scrgiııin acılmasır.a 

müzahere t ett.lklerı lcin Vahye, 

Partı başkanına ve Yavuz Abada. 
na ayrı ayrı teşekkür etmiş, bun. 

dan. sonra davetlılcr sergi salonu. 
na ça~ırılmışlardır. 

basılm ıyor . kızları daga kaldı r ıl . 

mıyor. davarları surüHip götü
rulmuyordu. Evi basılan da, kı zı 

kald ırı lan da, davarla rı s ürü len, 
:ıu. arabası. parası zorla alınan 

da hep köylülıcrdi. Böyle olduğu 
halde bu zavall ıların çetelere ya
taklık yaptıkları , yard ım cttiklc
rı de ortada duran bir hakikatti. 
nurlar nasıl oluyor da kcndUcrl. 
ni her dakika sokup zehirleyen, 
dayanılmaz ağrılar, sızılar içinde 
kıvrandıran yılanları, akreple
ri koyunlarnd a besleyip büyütü. 
yorlar. ele ı::cçı p öldürülmekten 
koruyorlardı? Bunu şi\phesiz ke
yif ''c heves uısruna yapmıyor. 

Jardı. MuhRkkak ki onları bu 
~olda harekele sürükleyen çol> 
ZGrltı ı;ebcpkr vardı . Yaptığım 

ıncc lcmclcre göre bu sebepler 

A ralarında çıkan btr hadi~e ytl

zilnden Almanla r lnglll7. "'lr-
OUMJIURll'f;T BA l 'RA.l\fi 

SIGARAJ,ART 

ıerine, '"~lliıle r de Alman e~irlerine fnhl.,a rla r ldar~ı. Cüınhurl,yet tıay. 
:ılnl'ir 'liUruyorlarmı,. Uç bU\'Uk yıldır ramı il~ln ü ... til.nde «CUmhuri,Ht Bay-

ılmışlardır? .. Bu cihet de tetkika 
pcrlcrı üzerinde açlığa, susuzluğa, 

ıayandır. yorgunluğa, UJkusuzluğo, hulasa 
Btzlm tarihlerimize gelince .• harbin bntOn kahırlarına gö(:üs gc_. 
(HaJrull b efendi) tarihi; (im- rerck (Kostantln) in (mukaddes 

,)aratorun başının iki yenlçttl kt. belde) sini, bütü;n varlıklarflc kah-
1çları orasında, bıri rseslnden dl. :ramanca müdafaa etmişlerdir. 
,,crı çehre" ndcn yediği darbelCTle Bunların arasında, bir çokla:rı 
bedeninden cüda d!lştuğü) nü kay_ cidden tcmayilz göstcrmlşlerd!r. 
:lcdcr. Fakat (Jan Justlnyanl) rJn cesaret 
Bazı tarihlerimiz, bu fki darbe 

ve fcdaktırlığı, daima takdir ile ya_ 
mcsıdesinde müttefiktir. Fakat bn- dedtlmclid·r... Nitekim bu zatın 
zıları da sadece, (başı kcsılmıştir) müdafaada gösterdğl sebat ve me. 
demekle lktifiı. etmi§lerdlr ... Bu iki 

tıınet (Fatih) ln bile dalma nazarı 
darbeyi vuraıılaunı veyahut kafa. dikkatini celb tmiş ve defalarca: 
sını vucudünden ayıranın isimleri - Eğer şu adamı kendime cel
hakkında hiçbir sarahat mevcut betmck mümkün olsııydı. hiçbir lü
dcğlldir. tuf ve ihsandan çekinmezdim. de-

Yalnız, ana: c ve rlvayetlcre nn-
mist r. 

zaran. Vefa meydanında, önilnck? Jan Jüstinyanl, muhasara başlıya 
buyük bir çınar ağacı buluran kah_ cağı zaman, Kırım adasında, Clnc
v; Jcrln arka tarafında, tulumbacı 

vlzJılerln müstemlekesi olan. (Ke
fe) şehrinde kale muhafızı olan as_ 
kcricrın kumandanı idi. 

(Devamı var) 

Salonda İngiliz enstitüleri, iınL 
versitelcrı ve kolcjk:rlnin büyük 
foto#rafları teşhir edilmekte ve 

bu mektepler hakkında tarihi izah 
ıarı lhtlva eden yazılar bulunmak. 
tadır. 

Sergi ince bir zevkle tertip ediL 
miştir. Davetliler bu suretle biililn 
İngiliz mektepleri hakkında resim 
üstünde- bir malümat kazanarak 
cnya çağırılmışlar ve bu suretle 
toplantıya nlhayel verilmiştir. 

Zeytinyağ fiyatları 
yükseliyor 

Zeytinyağı flyatıar1 son günler. 
de yine yUksclmesc başlamıştır. 

Dün zcyttnıyağı Borsada toptan 
198 kuruş üzerinden muamele ı;ö:-
müştiJr. 

şunlardı: 

Şakıler, dediglm gıbl, köylü
nün hayvanırı, davarını, parası. 

nı, diğer kıymetli c:ıyasnı alı

yorlardı. Bil' kısım müfrezeler 
de ayni şeyi yapıyorlardı. Bun. 
cla'l başka bu mUfrczclcr hcrsuıı 
ar.eak lkl saatl!k yol aldıktan 

t 1 ;;. k •. b 11 h ram ı Hatı ra'H» va:ı ı lı ,e luk' kutu· or a ı..,ı a!lıp " a' ura n u a rp u . • 
h 1 b. "'dd t d 11 d .. ı larda y ü7. tanelik hu•usf !\lgarıılar ba-
ız a ır mu e; ı a e\'am e .. er11e 

drğll ~·alnı z e..'i rlerlıı , hıitün ln•anlı 

ğın :ı:in<'lrllk olan~ına hiç ' iiphe et 
?Mmek gerektir. 

AVRUPAXI:S GEBF.LIGI 

Necip f'a7ıl Kıııakiırek «A' rııpa 
bir ihtila le gebedir» diyor. Kı!<>akurc1' 

galiba i')in farkına yeni \&rdı : A\·
rupa hanidir doku7. doturuyor! 

MEl'.'DA~ KAt, MIVOR 

;r.ulamıı: \ e hunları Cıimburi~et Halk 
r a rtlsine tl':.lim ctıni". 

Bunları dıı' ettll~rlne ikrıım etmek 
ürc re J>artimi1. ı"mıı rl 11m 1-: a bir dl · 
yee.,~lm ~ ek, fakat ı;aıet c lerin )·az. 
clı~ı ı;ibi inh ;,a rlarııı J Cni bir tıp !ıl• 

ı;a ra"ı lsr hundan Jlİ~asaJa da \ Cr· 
ınek Jııti~cnlerin alabilmesine bnkin 
a t,:mak doğru olur. 

« l "J<:Oh ~JN :\f,\:\",\~I 
Amerlkada, lkin<'l <'ephe nı~eıe,l Hiikümct, bankaların gıclıt. nıaddc

hakkında y ine iki nutuk ı.Öl lendi. h'rl li;rcrine a\'an11 ke.,meı.ine ,.e tıu 

Runu söyllyenlerdcn biri Amerika Hıı. kıbit a\amılarm hemen taııf13e l"dll· 
riclye .:\lü,tcşarı, öteki dfl Inrtıtere- m~lne karar \f'rdi, ı·"ınız btanbul 

bankalarının gıda maddeleri ü:ıerlne nln \'a,ın~ton bliyük elçisidir. 
'erdiği aYaos )edJ milyon tutuyor· 

Otedenberl ikinci cephe niçin a-

<:tlmıyor, diye merak edf'nll'r \ardır. 

O\up bitenlerden anıa,ılıyor ki, ikin· 
<'I cephe hakkında durmadan at;ılan 
a~ı1la rdan cephenin kendbini a~mağa 
mf'ydan kalmıyor. 

mu~. 

A\"l' mılardaki bıı «yf'd l» &ö.r.ii dahi, 
bu ı,te tamamile değil"e bile kısmen 
olsun 'urguncuların ' e lıtif<:iler.ıa 
me\cudlyctine bir l~rettir. 

Tatıuıert 

başı konağı denilen btnanm yttrun: 
daki arsada, etrafı parmaklıkla çev 
rılmlş bir mezar lle, yine o civarda 
dığer bir mezar gösterilmekte .. ve 

1:ıun1arın, imparatoru katlettiklerirı.. r------------------------·-------------------------------------------------ı... 
- '.Belki de ikisi bir olup benimle alay 

ıc:dcrlcr. Jeannlne muUaka şöyle söyler: 
rafı sis krıplaınıştı. A;aç dallarından ara 
sıra bir damla çiy ~üzülüp cn.-cslne d~nı
lıyordu. Sokak fenC'ri söndiı. Sabıı h 
oluyordu. GökyiizU agarmaj;a b.ışladı. 
Sokaktan. s;ı bahlanıış bir sarhoş, bir kü. 
!Ur -savurarak geçti. titti. 

Amerikonvor i bir konun 

A mcrlkD zlra.ııt kanunlarına ı;ö

re bir çlftçinln çalı'}ma ı;Unü 

süncı: tarlalara ilk ışıklıınnı gönde
rirken başlayıp, batıncaya kad:ır de
\ aın edermiş. 

Bu kanunun gıırlıl bir t cccllisl ola
rak Veleh lslmll Amerikalı bir çiftçi 
çiftliği eh nrında lııılunan bir dağı 

~ 11ntmal< mccburll etinde kalmış. 

Çunkli l lik ek tlıığların ctc~lnde o
lan bu c;'lftllkte aıneleler htıkfıınetin 

kanunlarına uyarak öğleye doğnı ça
ı .. ımağa baş ~orlarıruş. Sebebi de 
ı;11)et ba it: Gllııc.ş am•ak bu zaman 
tarlaları D) d111J3tmıyıı bnşhyormuş. 

Zavallı Glndys kendini hiıl[ı senç sanı. 

yor. sızı de aldatıyorum sanıyor desi! 
mi? Fakat ynııı belli .. arlık saklanac.ik 
hnli kalmamış ... 

Glndys bu sözleri duymuş gibi üzti·
dü. Başkalarııntn kcPdls:llc alay etme. 
~ine tahammüHi yoktu. Gülunç olmak
tan korkardı. Korkurıç derecede kalp. 
iz ve v cda'lsız olmaıfa ra7.ı idi. fakat 

bir kocakarı, bir bilyuk an..,c. ya 11 bir 
cadı olmafa razı ckğlldl. Hırsia kabaran 
kalbi hfll{ı çarpıyordu. 

- Ben on.ı gostcrirlm, diye söylendi. 

Ta.zan: frene Nemirovsk7 - 69 - Çeviren: Re:ıu.n A. E. I' ALMAN 
ne boylc bakmak lazımdı. Boyala rla, ki hafifler de rahat eder diye ümit etti· 
yaslarla ve ı;:ilzclliğinl temin için muh- Fakat l\lonU'nln oturdufu eve yalda~-
teJif lşkCT.cc aletler! ile vücudüne ve tıkça kalbi daha ziyade çarpmaga baş. 
yüzi.ıne bakar, Adeta kdavi ederdi. tadı. :rancurlardan. h içbir ışık sızmıyor-

Dalma böylelikle giizclllğlni idamcı d u. cUyuyoro diye sevindi. 
edenler için bunları yapmak g~ç gel- Yava~ça pencereye yaklaştı ve ccınll 
mcz. }'akat Gladys'in \&kın zamanlara vurdu. H iç cevap veren olmadı: 
kadar böy'c şeylere ihtiyacı olmamıştı. - Derin b ir uykuya dalmı:ı olacak, 
Ancak son senelerde ba:ılamıştı. dedi ve tekrar camı vu r du. Scslıctldi. Bir 

A ldo'yu t•ulmak v ~ görmek iht1yacı çok d efala r böyle geceleri gelird i Fakat 
ile çüdırıyordu . Monll bu nu bilir ve penccrt'dc bckl~rdi. 

- Evlnc kadar gideyim. Bana de li Cama tek rar vurdu. Fakat bu defa lçcr-
dlyceektlr. Varsın desin .. B u gece ıı rt ık de tıclcfonun c:aldığın1 d uydu. T elefon 
yalııız kalmağa tahammülüm kalmadı. yata:ın baş ucunda dururdu. J\ladem ki 
Hasta olacağım. Sahiden hasatlansam cevap vermiyor ve açmıyordu. Demek 
ölüm tehtikcslnde olsam on.fi çağırtmı: ki evde yoktu. Sabahın beşinde kim le. 
yacak mıyım. İşte b u gece de ruhen Jeton edebilirdi? Gladys b u lrakkın yal. 
ölecek kadar hastayım. Sabaha kadar nız kendinde olduğur.u san ıyordu. A ldo 
b u azabı çckcmlycccllm. Beni tesclll et - nerede id i, nucde o labDirdi? Hırs ve 
mcsı .çin ona gideceğim. öfke ile pancurları sarsmağa başl adı. 

Diyerek ycrtndcn kalktı. Acele gl_ Sonra içine korku geldi. Ya komşular 

- Acaba kiminle bera~r? diye du
şündii. Hırstan, kı..<;ka.nçlıktan. ümıtsiz. 
lıkten titriyor ve kendi kcr.d ne Eüylc. 
nlyordu: 

- Ne aptal imişim. Scr.s~m kadını 
Enal Gladys! Mci;cr.sc beni ne zarna.n. 
danbert aldatıyonnuş da farkında d _ 
flldlm. Şü,tıhclcnmi;>ordunı. Ar.oıba kı_ 
mlnle aldatıyor. B unu bilmek istiyorum. 
Kim .. b !lmcşem dafıa da iyi olur ya. 

Kalbi kRn&yan bir yara gibi id i. Öle
cek imiş :;ibi acıyordu . 

- Bütün gece b u r ada bckllycc('~im , 
ö~rcnecci;lm. Sordugum ı.a nıan bana a r_ 
tık yalan ~üyliyemc:z .. 

Sonra y ine içlif! bir ümit dolarıık: 
- Belki de duymamışt ır. Deri.. bir 

uykuya dalmıştır. Kim bilir ... Belki te
lefon da çalmamı§t lr da bana öyle scl
ıniştlr. Rüya görmüş olmıyayım. Gece 
yarısından sonra ona kim te lefon ede
billr benden başka! 

- EHt, biliyorum, :auteler yıı · 

nıı,tı. 

- B ir nıüdılet ~onra yeni bir ta· 
mim ,ı:l'lcli. Bu tamimde, Ticaret Ye· 
k ilinin "ifahi emrinin t1>1ıikkl'lindf 
bir ~·anl;~ lık oldu~u. malların yü7clf 
ellisinin e~kl"İ ıibl tnıie tlltl oldu· 
ğıı ~atılıyordu. 

- l 'a. demek ~imdi malların yuı· 

de yüTü ı-crbest d,~u '? 

- s crbr st. 
- !\"asıl olur~ 

- Çünkii bir mUddet 1t1•ra, 9· 
çüncü bir tamim : eldi ve bıı tamim· 
clP. nıallarııı J ü n lP. ,· ii7. 11rrbf>!lt tura· 
kılcl rJ1ı bllrli rlldl. Yani senin aıtlıy•· 

niın on be' ,ı:ün içinde üç kere 

karar dee-ı,tırildl. Anlıyorıan ya, t~· 

r aret kolay dl'~il ! 
- Canım iiı ill nıc , bı;yle ~e~lf!r ıı· 

hır. ~en bili! al'! kah,·e vadettin, ,e· 
kerli ısmarl adın. 
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PiJiç!i türlü 

V aı ebı:f'lf'r i a7.alnıağa. 1ın,ıa.c1ı 

BıltUn tı ıi tun Çf'kilmeclcn enrl 

bir tı.i.rlu yajlmagı isl<'dim. Bu 9ahıılt 
bir piliç, bi r kilu ılomates, yarım kil11 

kabn !\, üç pailıran , iki ~ iıı: elli ıranı 
bamy a, )3 rıııı kiln ('alı fasulye,.ı, tıır 
ka~· J C';'ll hllwr alılm.lım . RüJ üı ·rk ııir 
ku ... iıanenin içine C\ \.·efa hir iki t10· 
11111°te cloğradını, Uzerint', tcıniı. I<'~ lp 
ııarçaladığım pllkl ko) dum. A r .pı:t 

üc: bütün too~ıuı ' e sıra ... llc ka 1 1\91 
scbleleri dlı.ılim. f:n üstüne kalan do· 

l ıııateslcri doğrayarak bir ka,ık ya~ 
~ okdurn. Tence renin ağzını ka paya• 
rak orta ate~e kn)·dum. Suyunu ı;e· 

kln<'e biraz s r<'.ak <ıu akıttım ,.e tu· 
zunu koydum. Bir iki saa tte ııio:tl 'r. 
IUk jtlbi oldu. Bu suretle yapılan tür· 
lü, heıc Jenetu \ e hem de çok tıafif 

Vclch düşilnmliş, taşınmış 'e yap
tığı lı~aplnr Mnnnıl.ı şarktaki yük
~ek bir tcı~l I ortadan lmlıhrmıya ka
rar \ermiş ~e buna da ınu\·affak ol
muş. Şimd i bu çlrtılkte güneş, diğer 
yerle rde oldu~ ;lbJ erken <lo~l or
mUJo Amerikan aklı ne denir. 

~E&ÇE 

Helıcı bir ortaya çıkayım, görüneyim, 
bak o zaman erkekler nasıl onu 'lla de. 
ğll, benimle mcş"ul o) urlar. Bcrnard 
t: .. na bu sözleri söylerken kalbindeki 
kini boşaltmak ve bani zehirlemek iste
di. Yoksa ben hala genç ve güzelim. 
Yaşımı kimsck:r bilmez. Anlamaz. Kim. 
se bana elll yaşında bile demez. A h o 
elli yaşındaki genç knlmak istlycn gü. 
lu ç kadınlar yok mu? Zavallılar! Fa. 
kat ben onlar <:lbi değlllm. Sahiden genç 
görünüyorum. Aldo bu anda b ur ada ol. 
saydı, her §CYI unuturdum ve teselli 
bulurdwn. Ah o b urada olsaydı. Beni 
nı:sıl tatlı ve içten gelen bir arzu ile 
yine severdi. 

Yu Ondckl kremli bezleri birer birer 
sıyı.rdı. attı. Her 1:ece yüzüne , vücudu. 

ylndi ve sokağ .. çık tı. Mont! ı; civa rda veya kap ıcı duyarsa rczlJ olurdu. I fc-
blr apartımanın zemin katındıı. oturu- men oradan uıakla~tı. BirRz ötede bir 
vwdu. ~.rin h &V4d;,. bic~ l'Ül'Ülle bel- Wı.ta sa-a vardı. Oraya çöktü. Heıı tıa.. 

Tekrar pencereye yakla~ı ve vurma. 
~a ba:ıladı. Aynı zamanda sesleniyordu . 

Yine h iç cevap alamadı. Sadece iJ'r 
köpek havladı. Yava~a: 

·~mı yar) . 1
1 olu) ol'. ~fide , .e barsakları zayıf 0 • 

l ~ı. f da pelıi ~.o.la) lısmıeıliyC\I'. 
"'CV. K.U>D'l 
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Hindistan Almanlar Stalingradı Norveçte 
rAske~za~urum~ Yuuoslavy8da da mı hı:.~i:e~ed~ntu bas:~::~;~~~~ ~~,;~~ç:~~~~~~~:: Alman tazyıkı 
~o:~:~es::~ AN I karışıklıklar başlıyor 17.ıetıere, ll••dl ll••4bı1 ~~::~~;,;:;~~:; h~~::;~~ ~:~:;~:::.f.:;~:;:~~:.:::1 Tevk:f:er ve idamlar, 

L ::-.::~~:~:!::~~,::·::: •a;;k;::~;:?-:~;;:::::~ ~S.~r~~;~1;~~~:;;;~~!~ ~;;;::f :.· ;::::.::~~ ;~~~.~~i.n~ ,':.~_i,ôed:J.~: ... 
G 1 N d 

' d d Almanlar c;ok ateşlidır. Burada tev· 

~ılıklı tıuırruılar, 'tallnı;rad \C şl· ener a e ,· ç •. n •. stı·fa Sin an için yeni bir formül bulmuştur. Bu ınn taarruz eden imdat ordusu Topmuhnrebc sahnesini aydınlatmak k!fll.'.r ve idamlar b;rbirini takı et 
illa.! çene~inıtc cereyan edl'.'n mUthl' kanun eya'eUerln hudutları diller na- pek kesif bir asır topçu ate i aç. tadır. Top ya'-aşça ilerlenıekte ve mektedir. Buna ğın Al p l htuJıarl'heler yanıııda hlr fankı.idP.n b k 

1 
zarı itibara alınarak çizllecekUr. Hin- mıştır. Başkumandanlığın tebliğin. blokhauzun yanına kadar sürülmek· . ra en man 

3

r• 
lh u•• y u•• n etı• ce e b k 1 • o de Stall d d d k ' ib ··1 _.,. ted· 'I tö U ü UJ halkı sakın tutmakta güçlükle m.ı,•af ıırttttr. . r e en 1y r dıstanın istiklAline halel getirmemek ngra ın ışuı a ı o g~-..c ır. ,,. o r g t U eri i~indc zin- fakıyet gö termekte ve mUtte.fık 

('enhf'nin Kıır.ıkdan ı>onra ba•la.v•n• •artlle bu cyaleU~re kendi kendisini bır seri çekilme hareketi vukua drler topu bir e~ka.z •.oır.·ınının üze· ı ,. ., ,,_ " ri k 
1 

d. " ~ ku,·ııcUcr gorlinünce halkın derh'\ 

,." roronrjılr.n .:ııçerek Don mecra ı Londra, n (A.A.) - Britan"vıınm' Yugoslav mahfilleri. UskUpteki ko· idare hakkı verilecek ve bu hak ay- geldiği teslim olur makta ve mes- lı~eylçı armk ı~ '!:. ırir. dTop bdUl tün ağır- ayaklanacağım ·çok iyi bı.lrnckted.r· 
boyunca c·cnıır hatıya uuyan , e bu- başmuharriri, General Nedlçln ~tifa- mUnıst ayakl8llmıısının vahşice ten- rılma~a kadar tevsi edilecektir. kiın bir mahallin terkedildlği iti. oı a en az ..,.e n e gl p gelerek 11 
1'11dl\ hlr kör ıhi~l\m haline "'elen kı&· sının çok bUyilk neticeler verebilecek kilinden sonra Bulgar polis nazırı Yeni D~lhl, 9 (A.A.l _ Maha.o;pha raf edilmektedir. Başka kesimlerde mazgal deliklerini ~zmlştlr. Topun 1 ers. t '-h , 9 (AA ) 0 

!od .. ahi tt ld ,.. hl On. o. '11, • • - s an re•· 
nıı iki tarar lı;in de huyati bir ehem· m ye e o ubunu yazıyor: Krabevski'ye kar~ı bir .suikast yapıl- komitesi. ReislcUmhur Ruzveltıe Ma- Ruslar geri çekllmemişlerdlr. Bu. mayesl altında ilerleyen ıstihklım· ı men blldtrild.ğ•ne gCire, hususi m:ı'h 
trıı~"ti haiLdlr .• Alınanlar. bu "eııhe Generalin Sırblstandakl esen Fran dığtnı öğrenmektedir. Bu ayaklanma- reşal Çang Kay Şeke birer telgraf na mukabil Almanlar binlerce as- cılıır o :ı.ralık &lev çıkaran bombala- keme bugiln Trondhe m'de yen.de 

10 

kı .. mıın orta Yolgaya kadar geri ı;Ur- sada Mnre~nl Petenin eserlne benzi· lar sıra.sında bir çok Bulg11rlar Sırp· ~öndererek Hint milllyetpcrverlerlnln ker kııyb:tmlşlcrdir. Almanların nnı fırlatarak dllşman tabyalarının 
yo

rdu Gene al N d ' 
16 

t k 
1 

a ·l 1 1 . 1 1 kişinin ldamınıı kıı.rıır vermıştir. :Ma'ı 
rı1f'dlkçc, renubi Kafkasyaya ,e nrta · ' r e ıç, eski bir asker· Jarla birlikte c;a.rpışmı~lardır. Mlhve· Ingittere ile barı~slan için ta.vas- an ·ı tahr p c 

1 
m şt r. Bır fab- ı;arn zon o.rmı yok etmişlerdir. Sta· kQmlardan birinin cezas;, genç olma-

~ark:ı doj!rıı hlr 
1 

tllıi. hareketine gl- dlr. Bundan evvel harbiye nazırı bu· re karşı Yugoslav vatanrerverlerlle sutta bulunmaısını istemiştir. Ayni rlka civarında şiddetli bir çarpış. llngradın şlmall~de te~kll edllen kilit 81 dolayr.!ile 15 .sene kilreğc tahvil 
rı~ı·ıtıNler. Buna mukabil Ruslar da lundu~u sırada, Kral Plerre ıeneralin mUcadele i~iıı Sırp sarıarına ı;ec;en zamanda Bengale l\füs!Umanlarınm ma olmuş. Almanlar ai;:ır kayıp. kesiminde oblls.er ~urmadan paUa- edimi Ur. o;ğer dokuz mahkCım der ha.tı Doneç hölgcı;lne tekrar ayak çizdiği tcslihat programını kabul et- Bulgarların s8yısının gittikçe art· şefi de Vilki'nln derhal Hindistana larla ieri püskürtülm\iglür. maktan bQtı.in kt>sıml :;-en!ş bir du· hal td~m olunmu tur. Maznunlardan 
'•'m•d•k<•· 01.,,ı; Kafi<••>~>" '"'- modlğlndon ıot<n ç0kllmlfU. Bu de· m•kt& ol••ın blld!rllmoktodı.. g6ndedlm.,lnl l•tcmlştfr. B• ut bl•· Ah••• son Mb"'"' <fü<. Ti- man "'"'"'' nıt~a almaktad". HU· iki ki 1 mb<st :aak•lm•şt"· t:ırıımıuhkları glhl Alman orduı.unu fa da memleketini iaşe edemediği, 

0
• leşlk Amerikanın Hlndistanda gözU moçcnko ordusu Stalıngradın ce. cum lopları sekız llkteşrln tarihli B hş ta dil tebl""'d t h ek lk f k ·ı;. u usus neşre en ı,,. e as-

ıı l•ış. :-itallngrad ,e A,ağı Yol~ na onom aallyetler temin eyli· J k b• • olmıyan yegane devlet olması mUna· nubunda şehre doğru durmadar teblıode blld'.rllen dUşman !mhast sı· rlh edildl>l-lne öre, mııhk{lm edilen ho.\lında kı .. ıamaktan da menedemez:- yemediği için ve çete harbi yapan· ra a Jll esJ sebetile onun hakemliği sayesinde ilerlemekte ve düşmanın kuvve'll rası~dıı bUylik yararlıklar gösterm\ş bu on ki~ baz~ baltalama harekct-
k-r. • ların müstevlilerle muntazam bir mu Hint mesele.sinin halledlleceıı.ı kanaa. mukabil taarruzlarına rağmen Al. lerdır. Dllşman da. inatlı mukabil ta- • h t k• •• ı • 0 _, d bl !erinde kullanılmış o'an patlayıcı rnad 

Ru .. ıarın cKıul Verdön» şdını tal<- arebe yıı.pmakta bulunmuş olmaları eşe ku ettı lhıdedir. man müstahkem mevzilerinin Pra- arru .... ar esna.sın a r _çoıt tanklar deler taşımakla Z&n altına alınmış· 
tıı..tarı Stalingrad hala da;l"anıyor. Bu yUzUnden çekilmektedir. sır.dan kendisine bir yol açmakta. kullandığ'ı için hemen hıç durmayan lordı. Tebliğde netice ol&rak şimdi 
~hrln ılı\yandıtı mlicldet zarfında, Al Bir çok Macar subayları General - V dır. tank muh rebeleri oimuşt,ur. Cephe· bUttın bölgede stıkQnetln avdet ctlı · 
llıan ordusu 1'atıda Jlolıuıdayı, Bel- Mihailoviçln kuvvetlerine ikmal, la- U?gUftCUlarla l\loskova, 9 (A.A.) - Gecrlcyln yl yarmak için yapıla!'! b.r leş~bbUs ıti kaydedilmektedir. Bununla bera· 
tika~ı ,t: şimali rransayı MilA et- şe ve malzeme temin ettikleri için Yeni kabineyi yine •• d neşredilen Sovyet teb1iğlnc ektir: esnasında Orlovka. civarında bırbirt bcr lstlsnnt ahval idaresi ipka edı.· 
n11~ \C J'ari-. ~lırlncı ı:Irerek ı~ran- ölllme mahkQm edilmişlerdir. Bu tıl· N s p d muca ele Rus kıtaları Sta!lngrad çevre. arka.sındnn ı;elen tanklar Alman mev mlştlr. Şimdiye kadar Trondhelm'de 
~a~, miitarekı-~e uıecbur etmişti. discler cenup doğu Avrupada Hitler· Urİ Oit OŞO kur U (JSatı ı lll<'ide) //// s\ndekl Alman kıt.alarına karşı zl\erıne yaklaşmışsa da. en başta ge· 34 kişi idam edilmiştir. 

Stalln~raıl nıuharehc..,\nıle iki ta- ellere karşı muhalefet edq kuvvet· Kudils, 9 (lt~'O • 22,15) _ Irak bundan mütenebbih olur mu? Vur- şiddetli savaşlar vermiştir. Tank. ı.-n tnnkıı. ~c:ılan bir ateş nettceslnde Stokholm. 9 
(A.A.) _ Melde kör· 

·~rın da hKta.o;ı nr: Almanlar Uon ter arasında tahmin edildiğinden çok Başvekili Nuri Salt Paşa, kabineyi guncııycı: karşı açılma.sı llzım relen larır1; desteklcdlGl dü~man plyadı: 1 cııg-er tank arın açılması gccllttlrll· fczlnde Salcsunt ile Kristlyansu ara 
dirsf'finl bürilk Jıunetıe "ılnız sta- fazla sıkı bir !~birliği bulunduğunu ye~iden kurmuş ve mUdafaa nazırlı· amansız milcadelenin lUzumuna yu· mevı;ilerlmlze ktı.riiı ağır hücum. mlştlr ve hıı hal Almanlar. bolşc\"lk· sındakl blr kllçUk Norveç kasabasın· 
11 

• • lsbat etmelttcdir. ğını da üzerine almıştır. karda kısaca işaret ettikten aonra, larda bulunmuştur. Hücumlar bir !eri cehin merkezine atıncaya kadar n~raıl şehri btlkıonetlnılc ıı;e<;tller Londra, 
9 

(A.A.) _ Londrada.ki 1 f . 1 gec:ıliıniştlr. da Alman zabıtası, belediye meclisi 
'"' hedef) ııhııL şehri hllıliler. Kalaç - Başvekil yaptığı bir demeçte teş· ası mevzuumuza gelelim. abrıkanııı c varındıı bilhassa ~id. reisi de dahil olduğu halde ck~cr!Si 
ı-talingrad df'nılr~·olu Alımın ordu~u kil ettiği yeni kabinenin siyasetinin Daha. evvelden oldu~ :rlbi, bir kaç cictli olmuş, fakat bütün hi.ıcumlar Rtokholın, 9 (A .A.) - Eerlinden gençlerden mürekkep 70 kişiyi tC\'· 
ı.1r, ı;ıklet merkr7 ı ıstiı.amctı oldu. Mac Arthur'un eskinln -.yni olacağını söylemiştir: glln var ki, Pirinç ve zeytin yağ fi· dil3mana ağır kayıp verdirilerek gelen haberlere göre, General Kurt- klf etmiştir. 
t~er nıın ılir,.eğlnl ıı;cc;er geçrno: •

1
. Hatırlardadır ki eski kabıne birleş- yatlarının korkunç yllksellşl Uzerln· püııkiirtillmii~tür. Bir noktada düş. mUller, do~u cephesinde ölmUştUr. Londra, 9 (A.A.) _ Busun \'ı,i 

k1 .,1 ın kn\\etlıı de ' 'olga \'C Don a- muvaffakıyeti mlş devletlerle ayni eiya.setl gütmek- de durmu, ve halkı ellerinde inim i· man iki sokal!a slrmiştir. Erlerimiz Moııkova, 9 (A.A.) - Krunaya radyosu tarafından yayılan bir Stok· 
rasındıın """'fi" ,.imale ,.nrli elf'rdi, te idi. nim inleten bir esir gibi kullanan fir- 16 tankı tahrip ,·c 4 piyade ta.im. Tz\·es ta'ya ı;elcn blr cephe haberine holm teıı;rafına göre, Almanların 
~lll'lıti stallngraıl ı~uharch~sl için da- (~ ı lacide) ):( maların başı ezilmesi 11\zım ı;eldiğ'lni rur u ) ok c trnl~lcrdlr. B ir Sovyct göre, Alma..,ıar Stalingradın işçi ma- tehlike hali ilfın ettikleri tarihten beri 
ha hU' ük "e"he:;th·e «ahip olacaklar- ! yan J'aponlıır şlmdı Ovcn Slanlcy dat S V l kaydederken asıl lhtlk!n yaratanlar- havan topu bir birli~! 400 Alman hnlleslnde hiç llerllyememlşlerdlr. Tromhclm çevresinde binden ıaz,r 
dı, Ru.nu , armadıkları lc,:ln Volga ile larındo. scrsertyane dolaşmaktadır· Ummer e S dan alınacak tedbirler Uzerinde fikir öldürmüş, nsker ve erzak taıııyan H lbuki Rus kıtaları geri aldıkları Norveçli tevki! edilmiştir. 
n~11 ara•;nda !'l\rnale kar"' tuttuklan lar. Dllşman sa.yıcn mUhlm olmıyar. (Ba,ı ı incide) ..._ sorulmasının çok garip olduğunu da 18 kamyonu tahrip etmiştir. Sta. sokaklarda me,•zrierfnl kU\"\'etlcndl· 

trıiınia h ti ~tali g-r da• k b bir Amerikan kuvvetinin :rardımlle milel ticarete büyük bir serbestlik ilave etmi!!tlk. llnı;radın şimal batı ında topçu riyor. Belçikada 
mecburi 
hizmet 

1 
a 1 ' n a yıı 111 U· Avustralya ordusunun ,.,.1 B 'd B lln "(" il l b. k k ı Londrıı. 9 ( A.A.) - Rcuter'ln Stok rınu.' ı•r. Almanlar ~Jare.,nl TJnıo· ""'1 ne a.y a temini için takip edilmesi lazım uı; mf'mnuniyetle öğreniyoruz 0 ıe 0 

u 
0 

mu ~,·c ır ·aç es mde ~·erıkonuıı mütcınııdhPrı ı-U;dUğü kın-- lturduğu tuzağa düşerek oon beş haf- gelen siyaset hakkında izahat ver- ki ı;-ıda. maddeleri:ıin kontrolilnü \'e !i· küçiik Alman kuvn~llerl tarahn. holmdeki muhabirinden: 
''"'" '' "' Ç<klln;, "' ""'"k "1' 1 ta lçl•d• lklnoı dofo olo"k bUyUk mlşfü. W olks, Bhlo~k Am«lka.. yal >ilk,.llşle.lnl "'"" ı:Jindilzlll bı. dor Y' p•lan hil<nmla, pü<kü" ,ı_ ı ,,.,.., h'< kaynaklan """'"' m" oyaİama ı e. 'ııı.ıt kı11.ıınına m"uııare· bir bozguna ug-ramışt'lr. Istikbalde nın geçen harbin sonundanberl ta. çalıı;ıma ile yakından takip ve tl'!tkik miişliir. l3 lr blrllğimi:r. bir dli~mcın liimnta göre, cenup Rıısyada Çorpı· 
tı~ı Ycreml~ orlar. Mania hattındıt da- bile Japonların donanmalarını lehli· kip ettiği infire.dcılığın .a.cı meyva. eden valimiz de vurgunculara karşı piyndc taburunu imha ve 2 topla şnn Alman orduları kuınandanltğtn!l 
~Rtımaları hunun kin de, ::-talln"'rad 1 keye sokmadan l"ort Morcsby'yi ye- larım topladıklarını söylemi~Ur. Ar zecri harekette bulunmak ve aman· b:ı~ka harp malıcmesıni trıhrip et. r.enernl \'nn Bock"un yerine General 
ınııJtao;ara. .. ının 1.ar~rına. olarak" hu· nlden tehdit edecekleri şüphelidir. jant in. ve Şili'ntn mihver ajnn'ları- sız bir mücadele açmak !Azım S"~l- ıni~tlr. Üç dficman uçağı tüfek a- \'On Llst'in tayin edildt:ı teyıt olun· 
tıh ı hihük k•n rntıc elde bulundur· DUşman IJ!mdl bu dağlarda. takip e- nın karanlık i"ler yapma ~a devam dlğini ı;-örerek yııpılan tefli.~ler ve tet- tcşile dü~üriilmüştür. maktadır. 

' · 1 dllmektedir .. 0 k'kl t · 1 n il !l A --------------hıalarr ıuıı r.ıllyor. natt.fi, <lencbillrl · etmelerine mani olacaklarını ümit ı er ne ıces nde alınması mzumuna er n. , (A. ·) - Alman or. 
\i, :o;talinı:ruda tııarrut eden Alman Kası Mlolayı halen l.şı;al etmekte ettiğini söykyen Welles kahraman- ı kanaat getirilen yeni karar "" tedbir- duları ba~kumandanlıi!ı Kafkas F. Bahçeliler, 
Otf!uıounıırı hü,Uk ın~mı -:chinlc dekli, olan Avustralyalılar mevzilerini sa~- cıı. rnüdafa.alllrilc Hitlcrin tahmin_ 1 ıer Uzcrindc hıırekete çeçllmiştir. bölgesinde hücum kıtalnrırın or-
~imaldckl ınli~i hattına ycrleo;Urllmiş- lamlaştınnaktadırlar. Yeni Ginede !a- lcrinj boşa çıkaran ve ıni.ıttcfiklerc .. Dlln bu hususta belediyede en bil·' manlarda şiddelli cavaşhrdan sen. d u·· n Mersı·ne 
lir. ı .. ıe blrar. da bu hata , lil.linden allyettc bulunan Avustralya kıtala· böylclik~ serbest milletlerin za yuk idare amiri ve en salfihlyctıar re yenldrn bıı 11 "•pcler. aidıklıırı. 
.\lma~lar Stnllnı;radı h'ıl'; diı.,Ure· 1'ının -Mıı:kzyııda Japon tam}~ne a- ferini · h;ızırlamak tmklin•nı vr.r;~ bir zatla s-örüşen hlr muhart.lrlmlze ' •ıı bi1dlrmcktrdlr. 
lhPdiler. Fnkat ı;arlptir ki. Alman or-1 Jışmı~ olan eubavlar tııra.fından ihti· nuslardan sitayişle bahsctmfatlr. ~u izahat \"Crllml~Ur: t non crphcclndc numen \"C ltaı. gittiler 
•Ju,

11 
ıırtık voıı:-a • Don arasında !!ı- 1 marnla yell.şUrilmlş olduğuna işaret Welles. B lrlec:ik Amcrlka ile dl. - cGıdn maddeleri piyasasında hA· 'ıın kıtaları düşman taarruılarını 

. d . edilmektedir. " ki nıaı., dni:ru hu~ Uk hlr taarruı a ~a- ı "er müttefık mlllctlerın Ruslııra m rol oynayan büyllk sermayeli pliskürlmü~krdir. Fe.r:crbah\e {ııtbo1cularlle atlcl-
1'11nıı,·or. ~1lirta!ıta ınuharebclcrlle 1 ka~~~~~~:k· ~ (A.A.) - Gazetelerin ~nümkün olan yardımda bulunma. milesscselerin bugünlerde bllhassıı z:ııy l İlmen :;öHiniin doğu cenubunda ı lcrı yapılan davet üzerine iki maç 
ltıı~ 0tKarruılıuını ılurdurnıağa çalı· 

1
' göre. Salonıon adalarının ları tazım ncldi«ini ve Ruslaı·a , . ..,• tlnyP~ ve pirinç işi li'ı:crlndc çalışan kara crdııc:una mensup kıtalar hu·· yapmak ve Mersinli atktlcrlc kar-

e e ı;eı;irllmesı i ı .. "' ' J "" • • , - • • • . ı,ynr, bl h C: n yakınlarda kaU 

1 

nı~ silah, mühimmat \'C saire ~ör. tlcareth&nclerln dclatır, muhalwratl cum kılaları ve hn\·a ordulerınn şılaşmak üzere dun sabahki Toros 

nrı ... hr ela hir hutıı yoııtılar: Al· b r mu arebrnln başlayacağına dair dcrilmekle iktifa olunmııyaral· iş 1 "e hcsa.batı li:r.erinde tctklli:lcr icra lı)f"··~up müfrcıelN, tayyar<' leş. eksprcsllc Mersine hareket elmiş. 
azı emareler b":ırnılştir " · dl · ı il ı ı · · 1 l hıan ıırdu .. unıııı bü' iil\ kr~ıııllıı uon v ı · l Jcrlnc yaray<ıcak ca<:ırtma hareket. r )Oruz. 1 <

1 
er n n kuv\'ctlı dcsteklcmesilc eı·d r. 

.. a.41 ngton, !' (A.A.) - su~cnvll . \ " .. . rJir,. .. ~1 nı :stıılin.ı;rad Mlkanıctimlc adasının cenub d "' 1 rınde de bulunmak icap cttigiııl Bundan ına.ksııt Istanbul ticaretile gunlerce <l ,·aın C'd<'n şlr!dctll :;a. 3 ıdarecl \'e 23 sporcudan mU-""<'ınilerin · b 
1
un 11 bir çok Japon ve Hillerin cıııı·indckı orduların istihsal ıııerk~zlerlnd~ki fivatlım yllk \"3§1ıır yaptıkt"an sonra önemli çev- rckkep olnn kafilede ::arı lacıvert. 

ıteı;rııek i"itr.ıliğinl 'e Stallngraılı e ıı.~ " ın ıı ııntfuğunu keı;f uçak· . · • • ı ı.. 1 ı ı Hl 
1

- l k d b 1 \arı haber { ' ye;ıı bir muhareibc cephesinde çar seılmekte: ne dcretCY"' kadıır amil (IJ· ı" er ~ı;.a elm ş er. 5 So\'·yet tü- ı er'" am a rosu u unmakta. 

""der tııtluğıınıı J:'CÇ anladılar. Eğer vaş ve bomvbcrm ştlrl. Amerikan sa- r.ıc:mııları imkanının tr.mlnl :r.ııru duklarını ura~tırmak ve ihtlkflr nıev- menile 2 slliHıcndaz llvasırı boz- dır. 
n a uçak arından mUrek· ' • . . · B h · ıı-ııar nun ıllrsei;i ':imııllnde, Yolga kep bir fılo bl .ft . . ret! hasıl oldugunu söylemiştir. zuu ür.erıııdc csaı<lı murakabelerde gıına ııgratmışlar vcyıı ımha et. u scya ate i~tırak etmekte olan 

i 

• r .... yyare gcmısı re· b 1 ktı ı ı ı· fulbolcula ·'a d 
'" Oun ıırasınıla cen•ıha karst taarnıı. takatinde d h 

1 
. . u unma r. r rı ş ere ır. r şur ... r ır: ~ er n oraya gıtmıştir. 3 Nitekim şimdiden 'Rclcdiy~ t.-ftlş Bcrlhı il (A A ) Stalln,.,.ndda. 1"encrbahçeııin yeni futbol takım 

ııtak,.tıdile tratejlk bir yan ıııeH.11 Japon .;emlsi hasara u~amış, diğer 1 •• •• •• t b •kl • ' . . - .,. ki nonunun e f ! .e:-J heyeti ile iktısat nılldiir!Uğll mura· nskerl bir kaynaktan iif;rcnlldi~lne kapta~ı Cihat, I\lurat. Muammer, 
lııtı.atarclı \C Almanlar daha ilk ı:-ün- ı 1 ı;emı:re isabet olmuş, bUyük bir k b ı t ı ·· Al t Esal, Ön1er. F'tl'ret. Naci, l\Iilzdat. 1 . knıvazör hasar ı:-ör O h ' k J (Batı 1 incide) = a e ıcye i muhtel f sruplar halindi! gort", nıan ankl~rı hıı.rnbl'lerle tar- , 
trdr. "lalını:Tada. t.aarrut. edrrkcn °· m ş, ır ı;o a· Sa.nn Suat llıtJ ri Ur1rurliı piyasada çalışmalarına devam elnıt"k la haline S"<'len sahaları aşmakla, tab- Rcbii, Halit, İbrahim, Lebip, Ha. 

tı pon uçakları tahrip edllmlştlr. A· tcdirler. h ıı IU, Melih. 
un ~lrııol halısına şlııııll ~'llptrkla.rı merlkalıları'l Salomoıı takınıadılla· Kayieri ~f~buııu \t: C.11. P. \'ilayet ya a ne ~ctirilen mahzenlere hUcum 

C:it>i hıı~ uı, ku\\ Pile J iiklcn,,elcrıli. bu rınd 
1 

Japonlara karşı unıumt taar· tıla.ıe He~etı Rel .. t Yine bıı içtlma
1
ardan sonra 29 nu· clınf:'kte \'e knle haline ı;ctirilen fab· Yalnız bu futbolculardan Kü-

:::ilrı Hl'li)et harııha':l\ıı olurdu. ruza ba..,lııdıltlan ve Amerikalıların J:-.1'.ı\!liRUL marıılı koordinasyon kararına ve nıa- rilça.11
1

ra k:ırşı ilcrlerker, cnkıız \'C l<ı· çiik Fikret, l\lelih ve Halil, baıila. 
b

u taarruzu Avuatralyalılar tar-"ın· Istanbulun kurtuluş bayramı miina- halli fiyatlıırı nezarrt hakltına daya. rık d>'mır potrellerle vticude ;;ctirlle'l 1 rınr!a idarecileri Bay Hakkı oldu-
JforpfP hata, ktln \C ı·an yrrııırk ~ ,... li h ld b [j 

Ya Belçikada, ya Al 
monyada çalışacaklar 

Londra, 9 (A.A.) - İşgal altın
daki çevrelerde iş diktatörü olan 
Sauckel, biltnn Belçikalılar içıı 
ın~-cburi hizmet usulünü emret. 
mtştlr. Bclçikalıl.:ır ya Belcikada 
yahut Almanyada çalışmal;la mec
burdurlar. Şhndlllk 18 ll(ı 50 ya. 
Gtlldakl erkeklerle, 21 iUı. 35 y:ı. 
şmdn evlenmemiş kadınların Al. 
manya:»a gör.dcrilmelcri ihtımııll 
vardır. 
A~ ııı ledblrlcrin Holandad:ı d:ı 

tatbık edileceği sanılıyor. 
Helçlkuda nümayiş 

Londra. 9 (A.A·) - Sovycl ha
berler bilrosunıın bugü!'.kü cuma 
günü blld rdl!;ine göre, Charlcrot. 
da Almanya aleyhinde yapı.lan bir 
nümayiş csnası,.,da Alman polisinL1 
Rçtı~ı ateıilc bazı Belçikalı kadın
lar ölmilş veya yaralanmıştır. Ka. 
dınlar ellerinde, <• Almany'ldnki 
esir koc:olarımızı bize iade ediniz. 
çocuk1arımız için bize ekmek ve
ri.rJz.ıı lbaresinl taşıyan levhalar 
bu 1 und u ruyorlnrdı. dnn ıcnı Ginede yapılan taarrıızl~ sebctile ı;ö!tt.erllen içten duygu1ara tc- narak belediye enclinıenl bııglln yi· barıkatları ezmektedir. Kıtalar har•· l oU a e ug n hareket cdccc.k. 

~ıırrtilc ödenir. Rıı~hHll\ da, .\iman• "'" n lı I d! h' lt k 1 keli ri . r _... b.ll 1 !erdir bir araya ı;cilrdlkleri anlaşılıyor. şekkür eder. say,rlarımı sınarım. e c c ma ıye e ~ıı arar arı al· e ııı .::' ın..uz ı remed kleri ycr· · l:ırın da ka~ıplım ı;ok Jııi)iiktiir. Rııs T. B . .f>i. M. Relsı mıştır: de ı:;ccc bir çok teıl\'ir fişeklerinin ------------------------------

lıır ~taıın,rıul nıuharehf'fcrinıle Al- s k ~ A. Rr.r'tl8 1 - Elindl.', Vl"Yil fabrika, diiklıflıı, f.Cli"'Un ıı;ııkları altınd.ı faaliyetlerine Londradan On • a1'~l· .... a°"' Sonra depo, nıa~aza, bankıı. Hrdiyr. vesalr cff.'\·ııın etmektedirler. Rıı kıtalar ge· 
ntantıuın hııA:"linc kadar 100 bin lilü (Ba :->a~·ın :-;uat lla~rl llrA"Üf'IÜ 1 ı '!'• ı incide) X yer rrdf' ve fhl'rhaııgı hir şekilde ııa- l'r.n n drrln k~ranlığına saplanan bol· T N 
Vl'rdiklerinl iddia ecli.voflar. 8unlıı.rı, Ka,....,rı' °:\1f'bU"U \e ('il p ''IFn·•t l (i k e e • t kıYm. etini. hesap edilen marJ· ,.e .,.,.. • . . . . ~.·~ ılll\Dlt iİ-'erc bağlıınmış bu'unsun \'e• Şe\'lktcrc hllcunı etmektedirler. Dil~- r ç şrıya 
h11rı,t-cn 11!!nr8 do~ru olarak öğrenmek Jdar~ Hıneti RA.'l!J vadenin hitam tarihlnı bütu"n rnlııı· ' w ~ ya bulunmasın) Çl'ltık, pirinç. uytln- man limitsiz lıir mukavemet göster-
"tiırnkün olahillr. JSTA~BUI ve ecnebi bankalardan. sormu§tur. • • , yağı bulunciuranlar. bıınların me,·cu- me!<tcdlr Fakat tanldarıa ayni za. B. 8. C. . İngiltere radyosu günde dört T.ürkçe 

r.Jzı- ı.ahr.;a iki tarafın da - '-aı.1- Bankalar tarafmdnn avans veril. Kurtuluşlarının yıldcinUmllnU kul· dunıı, malın bulunduğu mah ili \'e manda harekete {:'eçen muharebe tay-
'"li l<Pndi lrhinc ÇC\irınek lı;ln - ~a- mıyccck 1114lddelcr !)İmdUlk ~nlar. !ayan lstanbulluların as\1 hryecanla· kime alt olduklarını gösterir bir be· yarclcri piyadeye yol açmaktan bir neşriylJt yapmaktadır ve sa i1 t I arı ile dalga tıa"atı hlrcr tıı.arruı. harekeli \ardır: dır: rırun tercümanı olan tel yazılarını yannllme ile Vali ve Belediye Reisli- an geri durmamaktadır. Alman ba.ş UZUnfukfart şunf8f(/ir: 

1 k t 
zc ... Un tanesi, ze ... ·Uc"aE.ları. sa- büyilk bir zevk \'e tahas.<ıllslc okudıım. ğıne bildireceklerdir kumandanlığına gelen haberlere gö· s 11 11 r 

- :\h\re,al 'l'iınoçcn onun yan a- ,, ,, ,, _ deyağlar, yemeklik bll(ımunı ntba- Candan tebriklerimi eunarım. 2 - Bu kaı·arın neşri tarihinden re piyade kıtatarı 7 llkteşrlnde yeni· 

Dalga Uzunluğu 

Metre: 
40.98 ve 42.11 
19.60 

11rruıl11rını tesirslı. hırıılmıalc \C :sta

llııı:;l"&(J nıınt.akaı.ınıla &.;ışlamak eın-

11İ.\ etı 1••111 \'olı;" - D'>n arasından 

~'n•alı• ılojtro hlr Alınnn tu•trruıu. 

'! - :-ilalin~rıııl ıııiiılıtfilerilp hirl~-

~ir ll'l1Jha'-ara~ı tuılnııık 'e Alınan or

tlu!'lumı riule ınf'!Chur etme.l\ i~·ln !jii· 

llı8lı.J.,n ı·enıılıa ılogrıı hlr RU!i ta.ar· 

,\Jınanlar hun•ı yarn11~orlar, '~)a 

Y»ra.mı~·orlar. Rt.ı,.tar yarıyor, rakat 

,\Jrııan mOdııfaa .. ını ~okertcmlyorlar. 

~Aa.mafih Ru,.lotr en du~ru hareketi 

huJnıu-;ıar , e atlnıll: tatbike ko) ul

ınu~ı•rdır. o~ le tıanıyoruz. kj kış bu 

'ıt.t.I ·t-t~ gebe de, Ru~lıır bu yaıı ta

ıt.rruıt11rınd~m , aı.g~nıl)·eceklcrılir. 

iş, inada bindi 
(Ba~ı 1 indde) == 

8 Uktcşrııi akı,;amı Brll:ır Yl! H:ır. 
;'1Yc- nn.ırhf:ı 10 ilktcşrln gü'l!i u~
cdcn ıtiborcn a,>nl nılktıırctı Al
nıaıı harp esirine kelepçe ve pran. 
Ra vurulacağını blldlrmı9tlr. Eğer 
~u yapılacak olursa Alma., c,rdu. 
arı ba3kumandanbgı 10 ilkt şrln 

ı:I Unu öğleden itibaren. iiç misi! ! ... 
t.ı 

1 
sayıda İnı;ilız hnrp cslrlnc kc-

crıc:c vura.calitır. 

ti ve hayvani ya~lar, {asulya, bak. c.H.P. Genel Sekreteri A. itibaren Istanbula :;eıccek olan zey- den bir kaç ev grupunu zaptetmlş· 
]n, merelmck. nohut. pirin~. böğ_ zonS'\Jldan Mebusu tlnyağı, ı,:eltlk ve pirinçler vtirudun· lcrdir. Bu muharebeler esnasında bir 

08.1 5 ten 08.30 a 
12.30 dan 12.45 e 
15. l 5 den l 5,30 a 
I 9.4 5 den 20. 00 

rulcc ve peynirler. 
11

• Türkmen don itibaren 48 ııııat zarfında Vali top blokhaıız haline getirilen bir mah 
\ e Belediye Rclsli~lne beyan edile· zenr doğru ileri sUrUlmektedir. Bu 19.60 

~---1 
llerkeı<in göre<"eği hü;yük film 

s s 1 z 
ccl{lir. nıah7.endr.n açılar. t;ıiddeill ateşle to· 

• 3 - l stih:<a\ mıntakalarırıdan be· run zırhı kalbur haline gelirlhniştir. 
3 1.32 ve 24.92 

A D A 
Turk!:e ı.öı.lü, S A Z L J, ıı:srkıh 

Jt:r. YERl'\IN dWı1aca m~har f'Mrlerlndf'n - Hayada, dMW!e, 
lruıan (İrmeml, Ofnl&nlarda J(eç~n tüyler Ürpertici macera 

SO kl,lllk eaı: ile) eıı 
llinP.t.en: Esrarlı Hindlatan: IUŞ~ 

• r; ' .. . da E L B 
lı••••••• Bu;ün sut l de tenıll~th maUne ••••••• 

auıt• 

MELEK ve iPEK 
Slnenıalarıncı. birden 

Scn~nin ilk 11U(Nll' filmi .•• Teknlkolor 

Havanada Bayram 
"r.fis '' :rcvkll bir ~nu. ı;ö~lf'ri kamaştıran ııahaelcr ... 

\'eni dıınıı \C 'arkılar ..• Amerikanın en me~hur ıırk~:ıtraları. 
BAŞ ROLLERDE: 

f'ıLİCE 
JOHN 

Fl1'tE -
Pli YNE 

AyTrca: Renkti Mlkl Mauıı. 

CliRMEN MİR!iNDfi 
- CESlfR ROMEO 

Dikkat: MUteakıp getcler lthı loı·a \e ilik., koltuklar enl'lden 
aldırılahllir. Bugün saet 1 de tcnzilAtlı matine 

ll'rek ı;cltik, pirinç, \'t ZPytlnyıığı fa. Fakat yıkılan evin enl\azı muka\'e-. 
turaları ntahalli hclcdiyelcrcc tasdik ' 
rdi1mış ıııııurıa.-aktır. 10 Biri• clt eırla Gam artı ıl Ak,amı ' 
.. : .• : :,;;~:a:;1';,;~:_.';':.'::~::~:;.~: ( lstiklil Caddesi L A L E Sineması Karşısında ) ı 

5.:~~:'.;;,,,;~~.;;:;;.:~~; ISTA N BUL GAZ 1 NOSU 
takdirde bunların da a:,Tıca blldirll
mı-.si lazımdır. 

6 - - Ayni zamanda nıUııtahsil oları 
fabrikatörlerin istihsal ve Istıuıbula 
maliyet fiyatıannın keza bildirllmesi 
mecburidir. 
Yuk~ rda zikrolunan huı;usların i

lanına ve hılıifına harP.kct edenler 
haltkında Milli Konınnıa kanunuııa ~ö 
re takibat yapılmasına Daimi .EncU· 
mence karar \'erilmiş \'C bıı karar ve 
tedbirler V'811 \'C Belediye Reisi Dr. 
ı..utfi Kırdaı>ın teftişlerindıı ve yap· 
tıktarı toplantıların ııeUcesinde alın

mıştır. 

Bu suretle \-Urgunculnrla mllcadc· 
le me!!eleai Uzerirdc bir memleket da
,·ası olarak yaptıtımız neşriyatın 
mil~bct nC'tİCCSlni t;örmeklc U\'lnç 
cuymaktayı.z. 

Pek Muhteşem Bir GALA ile Açılıyor. 

SA Fi YE ve SAZ HEYETi 
Restekar Tanburi SALAHADDİN PINAR Klarnet SALİH Okuyucular: 

Kanuni AH~IE'l' l' ATlUAN Keman SAİM AGYAZAR 

Cümbii~ CEMAL Keman MAKSUT FARUK 
Bayanlar: FAİDE - İımirli l\lFLABAT - BİRSEN - SANİYE - CARİDE - Nf:R!\IİN - SERER 

MUAMMER ve 
Revüsü nün 

ARKADAŞLARI 

100 CO GONO ALABANDA 
Yeni dekor ve yeni mizansen ile salonumuzda devam edecektir. Gazlnomuzun iç açıcı dekorlarır.ı, 
beynelmilel şöhr.etl haiz \'e Norınandıya transatlantlf;lnln dekorlarını yapan M. Sti. lıczırlamıştır. 

Tfildon: 057' 



' YATAN 10-10-M! 

Limon Çiçekleri HASAN KOLONYASI Çıktı 
Avrupa va Ame~l<ada bile emsaline tesadüf edilmiyecek derecede nefis 90 derece Limon Çiçekleri HASAN kolonyası büyük fedakarlıklar neticesi istihzarma muvaffak olmuştur. 
HASAN Deposu ve. şubelerinde cep şişesi 50 -1 ı f.6-80-1 /8 150-1 /3-300-1 /2 475-1 kilo 800 kuruşa satthğa çıkarılmıştır. N ES R 1 N Limon çiçekleri dahi çıktı. 

Fiyatları şunlard :r: Cep Ş!şesi 35- 1/16 60 · 1 /8 100.- 1 /4 175 - 1 /3 225 - 1 ;2 275- 1 kilo 525 kuruştur. 
-~·--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~---::-

1' • 

~lt~' 1 

Allc Fa1 tevlrdlğl ınmter4en blrlnb 

Haftanın fjilmlerinden 

Havanada Bayram, 
Denizler Arslanı 

Sinema 

diğeri 

aleminin biri 
heyecanlı iki 

neş 'eli, 
• 

eserı 

Bu hafta İstanbul şehri belki de 
senenin en güzel fllmlerile çok 
zc\•kl! bir perde ziyafeti karşısında 
bulunuyor. 

Lale slnemasmda evvelki gece
c!cnberl oynamnğa başlayan De
nizler Arslanı fılml llc. Melek ve 
İpekte birden temsil edilen Hava. 
nada bayram filmleri bu sene si. 
nema aleminin, biri en neşeli, di
ğeri en heyecanlı ikl eserını bize 
veriyor. 

Geçen sene Arjantlna adındaki 

film istanbulda çok büyük bir 
rağbet kazanmıştı; renklı. şarkılı. 

danslı ve komcdill olan bu fllm 
bir aydan fazla bOtUn şehir halkı. 
nı neşe ve zevke garkctmlştl. (Ha
vaoada bayram) adındaki bu film 
de, Arjantlna gibi neşeli, danslı, 

şarkılı bir komedidir. 
Perdeyi harıkulflde bir rc.r k ve 

musiki ahenğlne gomen bu film 
çok zevkli bir mevzu etrafında 

guzel danslar ve şarkılarlcı süslü. 
dür. 

Bir buçuk saatten fazla sürdi.iğü 
halde insanı kcndı-den geçirtecek 
derecede cazip ve tatlı bir akışı 

olan bu eser Alice Fııyc'ın Amerl
~an kadın sesinin tipik bir tatlılı. 
ğilc ruhu okşnmakın ve sor: sine
ma mevstmlnln İstanbul sinema 
meraklılarına tanıtıp scvdlrdlğı ve 
Carmcn Miranda'nın oyr~k ve 
yeni danslarlle neşe yaratmakta. 
dır. 

Uılc sincmnc;ırda. gösterilen De-

nlzler Arslanı filmi Amerika film 
Eanatının bir rejisörlük şaheseri. 

dlr, denilebilir. Bu fılmde görülen 
figüran bolluğu ve burlnrın rolle
rini başarış tarzı hayatta olduğu 

kadar canlı ve tabiidir. 
Film baştan sonuna kadar heye. 

canlı ve zengin sahr.elerle doludur. 
Eserin başrolünü oynayan Errol 
Flynn, bir rnacerapcre t hal.eti 
ruhlyesir..ln bütün karakterini ta. 
şımnktadır. 

Filmin mevzuu, cesur bir İngiliz 

deniz subayının milletlne olan sev

gisini muhteıır maceralarla lsbat 
etmek yolundaki maceralarırdan 

bırlni tasvir etmektedir. Büyük 
bir deniz se!crlnde rastladıkları 

düşman bir hüki'.'lmete ait vapurun 

takip ve tahriblle başlayan bu 
mevzu birbirine giren geriş bir 
harp ve aşk ve heyecan sahnelerL 
le seyirciyi meraktan endişeye, se. 
vinçten korkuya atlayıp sürükle. 
mek kudretine sahiptir. 

Evvelki akşam Lftle sircmasının 
kapıJarı~r kırdıracak derecede bir 
tehacnm yağmuru yaratan bu film 
göstermektedir ki, halkın büyük 
heyecanlara alakası fazla bulunu. 
yor. 

B iri renk, ses ve dans r.rmonlsl
nl yaratar. diğeri fazilet ve müca. 
dele ahlakının dersini biiylik \'C 

tatlı bir heyecanla veren bıı iki 
fılm haftanın çek gllzel iki sinema 
ziyafeti olmuştur. 

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

F:y~ t yif~se1 iş lerine Be!ediye, kı~ metli bir 
karşı t3dbirrer müdürünü kaybetti 

Dür öğleden sonra Ticaret Oda- Jstanbul Belediyesi imar mlidllrtl 
sında., Oda mlidurlerlnin ve Bele- yUksek mUherıdıs Bay lbrahlm BulQ
d ye İktısal müdiirOnün lştirakllc ğl, dlln sabnh vazifesi bnşına gelir· 

ken Ada vapurunda knlb SPkteslnden bir too!antı yapılmıştır. ö 1 .. 
1
,, t hayata g zerini yummuştur. Genç de 

Topla. ntıda gunden gurc f. a • l necek bir ya"ta ve bi u 
l kscl kt d d n ı ., r g n öne<" geç 
arı Yll • me e evam e ı: g - \'akte kadar sıhhat ,.e ne ı ı 

d dd 1 1 Ü l d .. . "l ü şc ç nde ça. 
a ma e er zer n e gorusu m ş lışan bu dc~erll ve ha11'.lk insan bu-

\'C bu hususta alınacak c.lnn ted. gün aramızdan ayrılarak sonsuz bir 1 
blrllr tesbıt edılmlşllr. yolun ebedi yolcusu olnıu~ bulunmak. 

lkt sat MüdUrl "gü yeni 
hin· srna tışın yor 

tadır. 

Bu acı haber kendisin! seven bUtUn 
arkndıış ve mes'ekdaşlarınr hudutsuz 
blr elem \'e ıstırap lçınde bırakmıştır. 

Mesleki hayatındaki kemal ve tec
rübclerınln semerclerılc memlekete 
bUyUk hlzmetlt>r vadcttlğl bır zanıan. 
dn aramızdan ayrılan Rııy Ibrahim 

. "' ı, • " •• 

! TÜRKiYE COMHURIYETI 
: 

. ZiRAAT BANKASI 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, kırıkhk ve bütün ağrıları derhal keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
l,, ,. .... ~ ' \, • • • • • • ' 

Maçkada Satılık Arazi 
Maçkada tramvay caddesi üzerinde 110.20 metre cephesi 

156.10 metre derinliğinde ifraza müsait ortasında sefaretha~e 
binası olarak yapısı tamamlanmamış büyük kagir bir bina ve 
ayrıca iki uf ak binası olan mahal satılıyor. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas Y erl 
No. 

2775 Beşiktaş Viş~ mahal. 
lesi l\laçka ve Teşvlkiye 
caddeleri 2 mükerrer nu. 
maralı pafta 66, ada 703, 
parsel 4 

Kıymetl Nev'i Mesahasr 

1 199.438 Arsa ve üzerinde nata. 15342.50 M2 
marn kargir büyük bl-
na ile ayrıca iki uiaıt 

bina 

~·emindtı 

Lira 

119.944 

izahatı yukarıda yazrıı gayr'mc.ıktıher peşın para ile ve kapalı zar! usullle satılacali:tır. Kııpalı 
zarflar 21/101942 çarşamba günO ~aat 14 de bankamız İstanbul subcsl satrş komisyonu huzuru llc 
acılacak ve en yüksek tckJ.f merkeze bildirilecek ve haddi layık görüldüğü takdirde l\lallye Veka
letinden istizan edllerrk muvafaket cevabı alındıktan sonra kat'i ih,Jesl yaprlacaktır. 

İstekli olanların Ankara meı kezi ile İstanbul, İzmir. Bursa şlıbclerimlzdeı1 birer lira mukabilin
de bir şartrame E>dinı>rek bu şarıname ahkamı dairesinde tanzim cdeccklel'l teldir makhuzunu tayin 
edilen 21110 042 çarşamba güniı saat 14 e kadar İstanbul şubemiz müdürlüğiine tevdi etmeleri la
zımdır. 

Satış bedelinin ödenmesinde alıcıya bina ve arsanın ipoteği mukablllnde kolaylık gösterilebilir. 
Fazla izahat almak isteyenlerin İ•tanbui ~ubemlz Emlak servisine müracaatları ilan olur.ur. ul0250u 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: ! 
1 

, Istanbul Reledlyesl 
Ş EH 1 R 

1 - GUmrllk kadın ve crltck 'kolcuları lc;in, kumaşı idareye ve diğer . TIY TROL A.RI 
mal7.emcsı müteahhide ıılt olnıak üzere, açık eksiltme ile 281 takım kol
cu elbisesi ve kasketi ile 2Sl takım kaput ve 23 takuıı kadın kolcu man· 
tosu yaptırılacaktır. 

BU AKŞAM 
Saat 20,30 da 

DRAM KISMI 
2 - Muhammen dikim bedeli 12 lira 60 kuruştur. K J Ş :'.\f ASAL 1 

3 - NUmune ve şartname Levazım servisinde ı;örUlebilir. Yazan: W. Shakespeare 
Türkçesi: Mefharet Ersin 

4 - Isteklllerln 2490 sayılı kanunda aranılan ,•esika ve pey akı,:cslle 

birlikte 22.10.9C! perşembe s-UnU saat 11 de ba~mUdtirlilk satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (523 l 

KOME DI KISMI 
YALA~<Jt 

Yazan: Carlo Goldoni 
TUrkçesl: S. Moray 

Cumartesi ~-e pazar günleri 
15,SO da matine 

Kızı zorla kaçırmak 

istem is • 
Sllivrlde Hamidlyc köyünde 

bir kızı zorla kaçırmak ve ölümle 
tehdit etmekten. suçlu Remılnln 

muhakemesine dün de birinci ağır. 

cezada devam olunmuştur. 
1 

Duruşmada Sahure. kendisini j 
tarladaki işinden dönerken> köpri.i 1 
başında bekleyen Remzinin birden. 

bire üstııne atılarak ve ağzır.ı tı. 

kayarak kaçırdığını, "bıti;ırırsan se. 

ni öldürurüm,. diye de tchclıt et. 

tlğlni söyleml:ı ve davasında ısrar 
etmiştir. 

Remzi ise, Sahureyl çc.ktanbcrl 

sevdlğir.J, onun başkasına gltmcsl. 

ı~e gônliı yatmodısı için bu işi yap. 

tığını bildirmiş, duruşmn evrakın 

tctklkı tçln baska güne bırakılmı:ı. 

tır. 

r - ı"\ 
VAT AN GAZETESİ 
iLA:S FiYATLARI 

Baf lık 
ı inci aayfa 
2 net » 
8 luıeU ,. 
t IWcll ,. 

Kuru~ 

r •-Beyoglunja " 
Ses Slnrmaııı ra.,ajında 

Splandit - Lala 
Kafe - Restoranı 

Bu ak,am ~ılıyor. 
Oğle ~-eml'fl - Dine Kon<;t.r -

Ap«>retır - Çay - Pa<ıta 

En mükemmel 

ORKESTRA 
.Saat Zl de 'lonmarter'de Dan" 

GREGOR un iştlrakilc 

SEViNÇ 
ve 

NE Ş 'E 

Her çarşamba saat 14 de 
çocuk tiyatrosu 

I' Gaip Aranıyor 9' 
Diyarbakır vllll.ycti L!ce ka· 

zası Fum karlyesinrle do~ınuş 

Hüseyin çıı.vuş oğlu Ibralılm ga· 
yrptır. Adresini bilenlerin insan
lık namına. Dlynrbıık1r cemlkf'· 
bir mahallesi No. 24 &de Anası 
Ayşcye bildirmesi rica olunur. 

l"tanbul Asllyıı Altınd Hukuk 
:\lalıkem('!İndcn: 

Müddei: Ali Yalçın. 'MUddelaleyh: 

LQtfiye Yalçın. Bt>yazıt Soğanağa 

mahallesi KAtip Sinan Mektep sokak 

I
No. 12. 

Müddei Ali Yalçın taraCından mild

~!!!~~~!!!~~~~~~~!! deialeyh Lutffye Yalçın aleyhine açı-

l lan boşanma davasına alt arzuhal 

Lokanta hiihln giin açıktır. 

~ ~ Q y () ) sureti , ml1ddefalcyhe te~~I~ ~dil~ıek 
BVGÜNIU PROGRAM ı üzere ;azılı adresine gondeıllmışse 

SABAH : de mumaileylıiıı mezkfır ikametgAhı -
7.30 Pl'ogranı ve memleket sa.

1

1 nı terk ile semti meçhule gittiğinin 
at ayarı. 7,:ı3 ~Ucuduınuzu çalıı;ı· beyanlle iade kılınması Uzerine U u-
tıralım. 7,40 Ajans haberlf'ri, 7,:.;:;. 
S,30 Senfonik program (Pi.) kuk UsulU Muhakemeleri Kanununun 

< J •: 141, H2, 14~ ve 183 Uncu maddelc-
13,30 Proı;-ram ve memleket sa- rine tevflkan iade kılman dava nr-1 

at ayarı, 13.33 TUrk!:e p'Aklnr, zuhall ile muhakeme gUnUrıO göste-, 
13,45 Ajans hnbcrlerl, 11 Riyase- rlr davetiye varakasının mahkeme, 

• 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 TUrk lirUı 

Şube ve ajana adedi: 265 . 
Zirai ve ticarı her nevibanka muameleleri. 

.Para bıriktirenlere 28,000 ı.ı.ra. ikramiye veriyor. 

Ztraat Bıınka.ıımda :..wnllarıı.lı ve Jhbarsı• ta.samı! hesapl&."md& 
en az :JO lirası bulunanlara senede ( defa. çekilecek kur'a lle a,atı· 
ciakl p!Ana gore ikranuye dag;:..ı Jacaktır. 

, adc!t ı.ooo liralık 4.ooo ıım ıeo adet H liralık 6-0ll Ura 

' > 600 • 2 ,000 • 

' . '° > 

2~ 

100 • • 
l ,OOi> » 
(,000 > 

ııo > .. 
160 > 

l)l;{KAT : Hesaplaı·mdakl paralar bir ser.e içinde 50 liradan aşa· 
gı duşmıyenlere !krıunlye çıktıR-r takdirde ,.o 20 fa.z.ls.sile verilecek.Ur. 

Kura.iar senede 4 defa, 11 mart. 11 hazıra.n, 11 eyıaı.. 

11 BirıncıkAnunda çekllecektır. !\~ 
' • .lıiiıı 

(.;*' ........ mm ....................... . 

Ku!ekapı M:ıliye Şubesi Tahsil 
Şefliğinden: 

Şııben;izc kazanç vergisinden borçlu mlihcndis Isak TarnaJMI& alt 
Arapcaml maJıallesınln Voyvoda eaddesindr 69 No. Jı mahalde haciz a'• 
tına alınan eşyalardan peşe! boru ve malzemesi, Bergmann malzt>mesı. 
zil malzemesi, tel ve kablolar, Antlgron malzemesi, akUmUIAtörler, Jı\rtl 
ba glopları, reflektör ve pl'ojektö:-ler, şalter ve dcmarörlcr, voltmetre, 
amper metre ve \•oltnıelreleri, elektrik saat tesltatı, hurda demir, Oryor. 
marka rııdyolar, radyo lambaları ve daha bazı malzeme eşya, 19.10.94~ 
p zal"tcsl ı;UııU saat ondan itibaren mezkur mahalde Aleni nıUzaytde ıu· 
r<'tlle satılacaktır. 

Bu husıısa dair daha fazla. izahat almak istlyenlerln Galııtada Tll· 
nel yanında SöğlitlU sokağında eski Posta hanında Kulckapı ma.Jlye talı· 

sil şefüğine mUracnat etmeleri. Telefon No. 40118 

• HACI BEKiR .. 
Zade ALİ MUHiDDiN 

Ollllerl Açıktır. 

Kapalı zarf ilanı 
Akyazı Kereste Fabrikası Müdürlüğünde:1 

Akyazı Aı::kert kereste fabrikası Kerenıall ormanından Kuzuluk kö· 
yU clvıırında'ki fabrikasına beş yüz altr metre kUp meşe kUlUğU \'C 

bunlardan yapılmış kalas ve parmakların nakliyatını kapalı zarfla eksilt· 
meye koymuştur. 

1 - 19 Teşrinievvel !l ı::ı tarihine mlisadlf pazartesi s-UnU saat ;:,n 
dörtte Adapazarınd:ı. park karşısında fabrikunın yollama dairesinde 
eksiltmesi yapılacaktır. · 

2 - Beher metre mikAbının muhammen nakil ticreU otuz Uç Ura 
ve muvakkat teminatı bin iki yflz elli Uç liradır. 

3 - Eksiltmeye ~lrebl!mek için Ticaret odalarında kayıtlı bulun· 
duklarına dair 101:! tnrlhll vesika ibra;>; etnıek şarltır. 

4 - isteklilerin muayyen glinde ı;aat on dörde kadar kapalı zarna· 
rını komisyona \'ermeleri ve şartnamesini görmek isteyenlerin fabrika 
mildUrlilğUne müracaatları (384) 

~--------------------------~ 1 L A N 1 
TURK·ELLAS 

Teşebbüsatı Ticariye ve Sıııaiye 
T. A. Ş 1 R KET I N DEN: 

Belediye İktısat müdürlüğünün 
4 Ü"cu Vakıf hanından, Çemberli. 
taştaki Fen f~lerl müdurlüğunnn 
bulurıduğu b· ıa~ a taşınacağını bil. 
dırmı!itık. 

Ögren::l f•ımlzc göre evrak ve 
BulQğ, 1324 senesınde Mllhl'ndis nıek· ----------------

tlciimhıır bandosu. H,30 Ankara divanhanesine asılnıasınıı \'e 942/10!'151 
sonbahar at koşularının tahmin· numarada kayıtlı işbu davaya müd- ~lrkrtıınlz !) Blrlıwilc':'rin 9t! tarlhlııılo Şirket mt"rkezlndo ak

ıl/tnıl41 olduı;-u fe\ _ka l:ı•Jf' ıııııunıi lçtlınaında !;'lrk<'l sermaJe~lnin yilz 
hin liradan iki ~hı: l'Jli hin Jira~·a ~·ıknrılma.,ına ve yeni !,'ıkarıı.1. 
(•ftk hl se !!iCncılntıııı·ı e\ veke olduğu gibi yilzn liralık nama ıııııtiar· 
rer bin be' yiiz his e srıırıllndrn ibaret olnıa.,ıııa ' 'c ~rketlnılı; hisse· 
darlarının 1-;hu Jı•nı hl ~elertle11 hfllen me\l·ut hl seteri ııl br.tlnde 
hi se salın nlııınğa hakkı niı;hanları ol;ıc•ağına kurar \Crrııl'i hulun· 
nıakla, bu h~klıır 111 kullanmak i"tl)t>n hl •eılarların ilan tarlhiııclen 
llihıırcn 15 ı;-iin lllrfıııtl•l ,ırkt>tlmizc ıııliro<"ıı.at l'ılerl'k kap eılrıı for· 
nııılitclerl ;r:ııımaları \ r: hu ml\dılct ge~tildl'n sonra artık ııı~~cdar· 

!arın hakkı riiı;ohaıı ltltli.ısınıla bulunamıyac·ııklılrr il:ın olunur. 

doı;yahrın kull y tll bir kısmı m ~ı.
kür bhıya nnkledtldiğınden İkh
sat müdürlüğü memurları bayram 
dan sonra yeni dairelertndc çalış. 

mağa başfoyac;,ıkJsrdır. 

Kartal civ -: rın n 
e~m : k işi 

teblnl ikmal ile uzun seneler nafıa ve 
belediye hizmet erinde bulunmuş \'e 
uzun seneler Istanbul Belediyesi Fen 
Işlcrf müdürlüğünde çalışarak degcrll 
başarılar göstermiştir. 

Bir müddet resmi vazife bayatın· 
dan ayrılarak serbest taahhüt lşlerllıı 
meşgul olduktan sonra tekrar, uzun 
scne'er çalıştığı belediyeye geçen Bay 
Ibrahlm BulQğ, Belediye imar MU-

Bclediye hudutları hartclnde ka. dllrlllğll vazifesini ifa etmekte idi. 
ı:alarda ekmek karne" nı· kaldı- Mumalleyhln Ant ölUmU memleke
rrlması üzer.ne hiıdls o.ıın vazıyet tin ren heyeti nrnsında, bilhassa Is-
malUmdur. tanbul Belediye muhitinde derin bir 

Bilhassa Kartal \'<' ,•!varında acı bırakmıştır. 
halk birkaç Cün sıkıntı Cl'ktıkten 
ı:onra Vali ve Belediye Reisimlzln
müdahalesile Ofıstcn bir vagon 
buğda3• temin edilmiş v-e bu suret. 

le ılerlde daha esaslı tedbirler a. 
Jınmak üzere sıkıntı bugün !çın 
bertaraf cdllmıştır. 

ıoo 

ıoo 

BORS/"' 
9 BiRİNCİTEŞRİN 10"2 

S~rl~ 5~2 
Dolar 120,20 
İsviçre frargı 

ıuo Pc:zeta 
30.70 
12,80 

ıou İsveç kronu 30,RO 

•:SJIAl\t ye TAHViLA'r 

ikromlyell '"c 5 938 20,10 
ikramiyeli -;;; 5 933 Ergani 22,15 

Sahibi ve Ne rlyat Müdürü 

AHi\IET E:\Iİ~ YAL.UAN' 

Vatan Neşriyat Turk Ltd. Ştı 

VATAN Matbaası 

lerl, 11.40 - ı,, 'l'emsil cşıı pata- delaleyhln li> gUn lçinclc cevap Vel'· 
''atsızın yapt.ğını doğru buluyor meslne karar verilmiş ve bcrmuclbi 
musunuz?> karar arzuhal ile d:ı.veUye varakası 

41 "',. .\ ".f mahkeme dlvanhıınE'Slne asılmış o:-
18,00 Program ''e memleket sa- malda mumaileyh LOtfiye Yalçının 

at nyoıı, 18.03 Radyo Dans orkes· yukarda yazılı müddet zarfında da-
trllSının Her telden programı, 18,45 vaya cevap \'ererek tahkikat için ta. 
Radyo ÇQl'ıık kliibH, 10,30 .Meınle· ı yin kılınan 16.11.912 pnzart,.si ~\inil 
krt saat ayıın ,.e Ajans haberleri saat 15 de nıahkeınenılzde hazır bu· 

19,41'i Serbest ı O dakika, 19,55 J<'a· 1 Junması veya kanuni h,r vckll gön
sıl Heyeti, 20,ırı P..adyo Gazete.si, dermesi IUzumu tebliğ yerine geı,:nıel< 
20,4!i Şarkı ve Türktiler, 21 Ko· Uzcre ilan olunur. (942/1095) 
nı~ma, 21,15 Dinleyici lsteklerl 
2 

• • • 
1,45 Konuşmn, 22 Radyo sa'on 

orkestrası, 22,30 .Memleket saat 2090 No 11 ot bili ı . omrı ın n benzin 
ayarı ve Ajans haberleri, borsa- ksrııesıni kaybettim. Yenisini alaca-
lar, 22,41i • 22,:ıo Yarınki progrnn1 \ '° d ki ı 

6 1111 an es s niıı hilknıil olmadığını 
.._'_·e_k_a_rı_ın_ı_ş·-----------I ilfm eylerim. 

hrııall l':rıten 

ZAYI 

~ .......... _. ....... _. ........... ,,, 
As. Tıbbiye Okulundan: 
Okulıımuzn glrmeğe istekli ve namzet kayıt olan Tabip, Kimya mil· 

hend,sl ve eczacı okurların imtihanları 20 Bırlncltc~ı'ln 912 ta. 1',cn fa· 
ltlilteslnı:!c yapılacaktır. Okııl11muza namzet kayıt olan okurların imli· 
lıana girehllnıesı lçln okulumuz kalemine mUracaatıa vesika almaları 
rica olunur. '139t) c452) 


