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Mağazamızda son mode. mücevheratın zengin çe.şit l e· ı 

ri \'ardır. 

Milli Selimiz 
Dün Etimesut uçak 
alanını şereflendirdiler 

t 
1 
1 

Uçuşları ve bu arada Ömer İnönünün 1 

akrobasi hareketlerini takip ettiler 1 

Ankara, 17 ( .A.A.) - R~ l.ıın uçuşları ve bu arada Omer Jnö- oldu~ halde kurumun Etime!!ut'da- 1 
Ü1net lnöMi bu aa.btı.b S.SO d& TQrJc nünün akrobasi hareketlerini takip ki tesısJerini \'e tayyare fabrikasını 

eylemişlerdir. gezmişler ve buradaki çalışmadan 1 
&a.a Kurumunun Etimesut'dald h&· Milli Şef mllteaklben yanlarında memnuniyetlerini ifade ederek ı ı de 1 
._ tneydanma giderek yapıtmakt& • Hava Kurumu Başkanı Şükrü Koçak Etimesut'dan ayrılmışlardır. 

Ekmek tevziatı 
Memur karnelerinden 
kimler istifade edecek? 
lstanbul vilayeti, ucuz ekmek 
almak hakkından istifade edecek 

olanları bir tebliğle bildiriyor 
Buğdaya azami/ iat konacak 

Tanzim satışınm kaldınıması hu- • l - lstanbal Belccllye hudutları 
•usundaki karardan sonra aY başm· dahilinde bulunup &'Jatıdak.J madde-
da başlıyacak yeni şekil tevziat için lerde lrae oluna n kanunla r hliküm-
l stanbul Beledlyeşl hazırlıklar yap- lerl dahilinde çalı,makta ola n bilQ-
nJ.a.kt1L ve bir aksaklığa meydan ver· mum daire ,.~ mUe<ı!ie!>eler iu.aml 
htemek için her tUrJU tedbirleri al- 20/J0/0'2 Sah ak.,amına. kada r bu 
tna.ktadır. ka nunlarda n ist ifade edecek memur 

Dün de bildirdiğimiz gibi tabı i~le- ,.e mthtahdemlerl, ade tlerini bir tez-
ti yarın akşama kadar ikmal edile· kere ile blldirlp o miktar bt'yanna-
tek ve memurlara alt beyannameler m e ve izahnamelerl Bt>ledlye lkt r!iat 
t evzi edilecek, ondan sonra da bu MüdiirlUğiınden aldırmaları ' e , ·erl-
lca.rnelerln te\'Zll lı;:ln faaliyete geçi· lecek lzahnamelr re gi>re doldurula-
lt<:cktlr. orak beyannameleri ta .. dlk et tll\(en 

Halk karneleri bundan eV\'CI m., &onra memur , .e müsta hdemlerine 
halle blrliklcrtndekl kayıtlara ı;ört te' Li ederek her ınenıur kendi ika-
Verilecektir. 

Memur karnelerinden kimlerin l ııa 
lifade edıp kimlerin istifade edemi· 
Yeceği hııkkındaki Istanbut Vllaye
tlnin tebliğini aynen aşağıya alı.Y• 
tuı: 

• 

metgo\hının bulundul"u kaza kalma
kamlığına bu ooyannamelerl f' n ı;ok 

".?3/10/9t2 Cuma KÜ nü ak.,amına ka-
dar te~llm edect>ktir. 

2 - ~lü,·aLenei umumlyeden ınaa, 
almakta ola n mlltekaldin, e~· tam ,.c 
eramil bt>yaıınamelerini maaşlarını 

aldı kları malmUdUrlüklerlne ve bu-loıtanbul \'llayetlndfoıt tebliğ edll· 
trıı,tır : Vall ve Belediye Rt>l!ll t LOtfl Kırdar (Devamı Sa. S, ıstı. 4 de) il// 

r Diep 
esirleri 

ilk fena mua-

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Almanlara •• gore 
• 

lngilizler, bir ihraç 
hareketi hazırlıyorlar 

I 

Şark c-ephe-;inde her k~lmde kanlı muha rebeler ,ıcıdetle de\'am edl~or, '\·okamlakl re-.lm Alman piy11d :! kunctlerlnl tehblt etııwlı.tedir. 

Ankara Vali Alman - Rus harbi 
sinden Lon- Stalingrat'ta yirie kanh 
dra ~el.ediye bir ·çarpışma 
r[t~1 n 11 JAı ı · d. h ft · k 

başladı 
muvaffakıyetsiz:iğin J man ar, ye ı- a a~ı 

Nevzat Tandoğ~n J lekesini silmek için çalışıyorlar 
dost.::ne ha rekett ~n ı Moskova, 17 CA.A. ) - Rcuter,-

) ajansının hususi muhabiri bildiri ..,-- - - - - - - -J"t?W"....._~~Tırt:e . 
dolayı t ~~ekkürle- · <aJUJWWL.SA-. - - - - - - - - - - - - -, 

rin i bi' d; rd; i ::h::~·::~:ııeı~;;'~~.: ,b::.~;::: ~ uza k ş a r k ta 1 
Ankara, 17 (A.A. ) - Ankaranın ta olan muharebeler kat'l olacak. 1 • 

devlet m~rkczi olarak seçilmesinin tır. Almanlar taarruza çarşamba ) 

yıldönümü vesl'cslle Londra Beledi- s1aambaıhşlıarşda 1fra.kla beraber tekrar baş. J 1 k•ı Japon mu h rı• b•ı J 
ye reisi tarafından gondc-rilen mcsa-
Ja karşılık olarak Vah ve Beledıye Tarrruzdan evvel her biri otuz, 
Reisı Tandoğan aşa~ıdakl teşekkür kırk uçaktan mürekkep bomba h t 1 d ) 
telgrafını ~öndermiştir : uçak fıloları saafü,rce Sovyct cep. asara u g"' ra 1 1 ) 

Londra -,eh rı !"aJın Belediye Rel~I • hesini ve Volga geçitlerine kadar 
Londra cephe gerilerinı dövmüşlerdlr. 

Ankat'anın Turkıyc Cilmhuriyeti Muharebeler perşembe günü bü. 
nıerkezı olarak intihabının yıldönü- tün ı,ıün, cuma günü ve akşamı 
mil mUnasebetilc göndermek hatır· devam etm1ştir. Ruslar müteaddit 
nUvıı zlığında bulıınrlıığunuz dostane sckakları terketmck zoruı: da kal. 
mesajdan dolayı hemşehrilerim An- mışlardır. Almanla r yedi ha!ta.lık 
karalılar ve ben hassaten mUte~ek- mu vaffak iyetsizliklerlnin lek~slnl 
kir olduk. silmek için azami gayret sarfedi. 

Son seneler zarfında burada ta- yorlar. 
hakkuk ettirilen inkişafı yadctmek Berlin, l 7 ( A.A .) _ Askeri bir 
için sarfettlğin iz samimi sözler hepi- kaynaklan öğrer.ildiğine göre, ha-
nıizi çok memnun etti. rap olan .S talingrad şehrinin son 

Bu münasebl'tlP h rarctli teşekkür (Sonu s a : 3, SU: 5 df') «=• 

Bu muhrip/erin batmış ol
maları ihtimali kuvvetli 
Vaşington, 17 (A.A.) - Bahriye 

Nezaretinin tebliği: 
Şinıalt Pasifik: 15 llkteşrinde bom 

ba tayyarelerimiz Kiska. ada.sının ce· 
nup sahillnC:e bulunan Gertrude Co
ve'de düşmanın bir ticaret vapurunu 

hasara uğratmışlardır. Tam bir isa
bet gemide yangın çıkmasına sebep 
olmuştur. Bir Amerikan tayyaresi 
kayıptır. 

Ordunun cscrserilerb Klska.nın şı
( Oe, amı :-;a. 3, SU. S de) <+> 

!erimizi kabul buyıırmanı7.! ve bü)1lk 
ve şerefli beldeniz halkına tahassU· 
ı:ümlizii ve derin muhabbetimlzle bir
likte saadet \'e refahı hakkındaki 

candan temcnnllcrımizl ulaştırmanı-
Tekzip hastalığı 

1:ı rica ederim. .Se"znt Tandoğan 
Ankara \'ali ,.e Beleıllye R. Vichy, 17 (A.A. ) - Alman hUkQ· 1 hazırlandıkla rı kanaatini peyda et

meti Ingll!zlerin BUyUk Brltanya ce- mişt!r. Ofi ajansı, Dır.ppe halkının 

1 • t •ı• } nup sahili llmanlannda scmllcr top- aldığı memnuniyet verıcl durumu Cebelltarık Ta1',.,·i~e Eılillyor 
ıne eyt ngt JZ er) Jadıklarını, Komando hareketlerini hatırlatan tesir altında yazılmış bir Madrit, 17 (A . .ı\.l - Roma rad-

) ve hava faaliyetlerini arttırdıklarını yazı ııcı;;rederek ahalinin aynl soğuk- yoc;u lngilizlerln Cebelitank'a. tay
y a p mış}ar 1 gözönüne getlrer~k lngllizlerin Mos- kanlılığı göstermesi t:wsiye9inde bu- yarelere karı,ı kullanılmak tize-re 450 

1 kovayı tatmin içın Dıcppc baskınına lunuyo:·. Alnıanle r, N?rmnndia: snhl-ı top getırdıkler!nı bildirmektedır. 

Muhal aza memurla
nnın giyecek bedelleri benzer blr hareket daha ynpmağa 1 (Sonu sa: s. Sil: ı de) «=» _ _ ------

Alm~nl Jr d J ancak 

1 
~;-~,t~ · 

mukobehde ~ 1r- .. 

bul .; nrr. uşlar ~ 
. l3crlın, 17 ıo .42 (N.P.D.) - Bu

t:urıkıı Berlln gazeteler! umumi. 
~Nle Alman orduları başkomuta ı: . 
lığının, esirlere yapılan fena mua- ı 
trıclc hakkındaki İngıl z beyanatına 
rtıukablJ ortııva koymuş olduğu 1 
evrakı ıniisbit~ ılc bilhassa meşgul 
Oltndkt ıdır. l\lezkür İ r elliz bcyo. 
1181111111 başında, Dieppc harekett 
srıl ıı dn ı\lımııılarııı ciir c geçmiş 

0 10
11 lngıllı emri ycvnı!sl gclmek

ledlr ki. bıı ı>mlrde e ırlcrin bnğ. 
lanaccıgı sarııhııtc ,. miındcrlç bu
lurırnaktadır. Bundan son"n İngilte. 
rı· Harbıyc Nezareti ve Brlta nyn ~ " ,_. 
Jl\Umctını bu husustaki i'Zııh tı ı 

tılcvcuıtur. Bur.n muka bU, Alman 
->~rıu!luna l"'IC 1:-up tlglll kimselerin 
11111hken1c h• ı . U"Undn v rmiş ol u. , 
ğu if ıdel~ Ama" c.rduları bpş.. 

• (1"ıo11 11 ~: S, SU: 5 de) c:ıt laglliz komantloları bir lhrac hareketinde bulunurlarken 

Eski Hint Baş
vekilinin sözleri 

İ rıg i liz lere ka t'iyen 1 
yardım yapılmasını J 

söylüyor ) 

Gümrük Muhafaza Başınüdürü, 
İ)İ t svil~ kalkıyor 

,KalkUta, 17 (A.A .) - :Madr:ıs'm 

K anuni bir ckildc Gi.lmrük Mu. mlştlr. BugUnc kadar verilmedi ve eski Başvekili. Ajagopal.ı.<J'lri bir top-
. ş ı ı b 1 · ·ı lant.ıda söylcdığı nutukta Jcmışt:r kı: hafaza teşk ılatı meınurların11 her m_~ı la crııta yol açı dı ıse bu mı ş.. 

1 scr:e verHmEsl icap eden giyecek kulMı Genel Komutanlığın dcğiJ, , Hlndlsta.nda yapılmakta otan ıah· 
l oe:le. cr.n.n tahsisatı Ankaradıın 1 ıioğrudan doğruya İstanbul Giım. rlbat memleketi hedefine yJklaştır
gönderildiğl halde beş aylık b'ı· rükleri Muhafaza Başmüdlrıyetınln j mRmaktadır. Bu hareketler her t.a
zum.ı~cianberi vcr.lmcmesi mesele. çıkardısı ve bu suretle maiyctinl_n ı kımdan tehlikelidir. J.~ğer menıkkc
si üzerinde durmuş, kanuniyet kes haklarını müdafaa vazlfcs!le mil. 
beden bir hakkın keyfi bir kararla kelle{ olan bu idare fımlrinin işgü. tlmizi kaybeder ve Japonların cllne 
yerine gc:tirllmeml'.'SI ~l'.'bcplerınl zarlık göstererek zavallı memurla- dUşersek hUrrlyetlmlze Havuşmak 
de bu si.ilunlarda sc:.rınuştıık . ı1 rın kanuniyet kesbetmiş bu hak:n_ için tekrar bir asır beklememi.~ IA-

Bu te~kllatın tckıip ha .. tahğrnn rının verilmemesi yolunda bir ha. zım gelecektir. Jnponlann memlcke
tutulmuş müdi.lrli bu defa dıı. bize :·ekette bu l u ı:duğu açıkça anlaşılı. tlmiZc elkoymalarına mllsaade ct
gönderdlğl bir m r ktupla l~l tevılc yor. • memeliyiz. Ingilizlerden şlk!'ıyetıerı· 
kalkı,·or Evvela sayın müdüre şunu hn. mlz her ne olursa olsun onlara yar-i Ev~cla şunu hntırlatmnk ı-tc :z tıı·latmak isteriz ki, biz her vatan- dım etmeliyiz, rnıhvere r1e~rı . Harbi 

I ki, bu tahsisa~ bu meı.ıurlarıt \ 'C· oeşın haklarını müdafaa etmek mütteflklerın kazanacağında hiç şüp-
llınck Üz-Pe lstanbula gönder il. (l)CVUJnl sa. 3, SÜ, 2 de) xx l\A .... VQJctur, 
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Vu"·guw CU U 
nasıl yok edilir 1 ......,. __ ............. 

Şehir' il Haftadan haftaya 111 

Haberleri ~~~~~i~rl~e~n~~~ig~v~~~ş~e~y~~~r~ 
Karne ile şeker 

Bakliy .ı t mı, 
aakliyat mı? 

Vurgunculuğun 
hakkından 

! tevziatı 

T evziot önümüzdeki 

Sclı günü boşlıyacak 

1 b ı 3 t Aiınan son karardan sonra şeker 

ge e i menin şar ı ~~~~~.~~;=~~;;~~:·;.~~::: ! 
r Y 11 Z 11 N : l vatandaş ay ba~ına kadar yarımşar 

1 
kil<> şeker alabllecektır. Bu t.stlhkak· I 

Cem a 1 B A R DA K Ç 1 1 ları ellerindeki ekmek karne.ertte 1 

1 verilecektir. ı L-----------------------------..1 Te\•zıat alınan tcdblrl<!t'le Salı ı;U-

-5 - • kuruluş tarzı da görtcrtyor ki !k- ntt b~lıyacaktır. Ay başında da mlk· 
t.~~l't ilmi. milli ikl'ttıı bllglsı ov r. tar ve tcvzl .şekH yeniden tC3blt edl-

v urgunculara karşı amansız ymdun durumuna .:ayanır, bu du. leeekttr. 
He- rumdan çıkar Zaten hadiseler. • d 

bir savaş başlamıştı. ıumıerdcn, nazar•yc~rdcn dcf ıı. Ev sahibini te h ~ ı t e en 
men her köyde on beşer ytrmlşcr Ulmler, nazariyeler h€ıdtsclcrdcn ki d · -
kışlltk yardımcı gönüllü müfreze. doğar. Şu halde getirilecek müte- uşa .arm t. vası 
lcr kurulmuştu. Daha dün şakilere bassısın herşeyden evvel yurdu
yataklık suçu tlc zan altında tu- muzun her bakımdan durumunu, 
tulan köylülere iki yüz harp sila- her köşe bucağını. mllletlmtzln ye.
hı dağıtmıştık. Çetenin bulur.~uğu şama, yeme, içme şartlarını, istlh. 
yeri öğrenen bır köy• halkı d<!rhal 1 
harekete geçiyor, civar köylere sal, lstlbllik şekillerini, miktar arı. 

nı, tQpraklarımız111 verim kabllL 
haber uçuruyor, en . kısa zamanda 1 yeUerlni, ekim ve kaldırım usulle. 

Bundan blr müdd C't evvel Ere-n
köyünde btr hizmetçi llc bahçıvan 
çalıştıkları evin hanımını ölümle 
tehdit ederek parasını istemişler. 
dl. 

DUn bu tehdit davasına lkmeı 

ağırcezada devam olunmuş, maz. 
nunlardan Hatice dinlenmiştir . Hiz 
metçi kız verdiği ifadede, kcndlsl
r.ir. bu vak'adan haberi olmadıtı
nı, evvelce böyle b!r şey yaptım 

diye ifade vermişse de, bunu kor
kudan ~ zorla söylediğini beyan 
etmiş ve zaten hanımı GOIOstanrn 
kendisinin masumiyetine inanarak 
affettlğlnt b11dlrmlştır. 

Davacı Gülilstan ise. llk ifade. 
sinde. ııblr gece ccç vakit evine 
dönmüş, bahçede karanlıktn !r.ccll 
kalınlı iki ses. kendlsh~ e. parasının 

oldu!';u yeri göstermezse birkaç 

yüzlerce kişi o ycrı sarmış bulu- rtmizt, yollarımızın vaziyetini. ta. 
nuyordu. içlerinden b iri de atına şıt vasıtalarımızın halini. cınslnl, 
atlayarak en yakın telgraf merke. ncv'lnl kanunlarımızı ve daha bun 
zıne koşuyor, blz.l nerede isek bu- tara ~nzer benzemez birçok şey_ 
ıarak keyfiyetten haberd&r edl- lerl bilmesi, görmesi, öğrenmesi 
)'Ordu. Harp silAhı bulunmıyımlar gerektir. Bu bilgllerl kazanabilmek 
av tüfeklcrlle. dedelerinden kalma için de memleketimizde en az on 
çakmaklı tabancalar, eski kılıçlar, sene kalarak aramızda yll§aması, 
palalarla. baltalar, kürekler, bun- dolaşması her yeri, ~r şeyi gör 
lnrı da bulamıyanlar sopalarla si. mesl. '1lcelemelcr yapması lc!lp 
lAhlanıyorlardı. Kadınlar, çocuklar eder. Ancak bundan sonrs belki 
hattA akıl hastası olanl&l' dahi ka- faydalı olabilir. Bizim ise t-u ka. 
fılcyc katılıyorlardı. CB~şparm~k) dar uzun zaman bcklcme!tc vakti. 
dağlarında arama yapılırken boy. mlz ha1ımlz, dünya şart!arı milsait 
le bir zavallı h3Sta.ya rastlamıştık. d.~ıld r. Knfaları, mensui) olduk
Ellndc kocaman bir kepç~ vardı ıarı milletlerin. memleketlerin tür gOn zarfında öldürilleccğini söyle. 
Nereye gldlyorsım Ali, dcd m. Kep lü durumlarından doğ.muş, çıkarıl- miştı. 
çcyı ı;östcrerek, bununla eşkıyanın mış lktısa·t bllgllerl. usulleri. sis
ı;:özlcrlnl O)mağa, cevabını ver- cmlerHe dolu olarak buraya gele. 

Davacı. bu lchdid ı Hatice ile 
1 d a tık k .. m•ştl. Vurguncu ar a r oy_ cck olan yabancı mUtehassısların 

lcre uğrayamıyorlardı. Yiyecek memleketimize ayak basar basmaz 
bulamaz olmuşlardı. Yataksız, yar herşeyt düzenleycblleceklcrlnl, gı-
dımcısız yapayalnız kalmışlardı. da maddclcrlnln ve diğer eşyan'.n kmdaki davasında ı rar etmiştir. 

ö)'; dil';! 1 • t 
Sonradan ı,;ren ı> m zc gore ras - bollanacağını. ucuzlayacağın 1 san_ Muhakeme, e\Takın tetkikı için 

bahçıvan Basanın yaplığıı)a kani 
olarak dava açmı_şsa da, b\Jaharc 
Haticeyi aHclmlş ve bahçıvan hak 

ladıkları ve tenha buldukları de- r.ıak, ölçü alınmadan ısmarl ınıp ba~ka güne bırakılmıştır. 
ğlrmenlcrden bir parça un alarak ı;:ctirtlhnlş hazır elblsclcrtn bcder.L 
durmadan savuşuyorlar. unu ha- mlzc tıpatıp uygun düşeceğini um. 
mur haline getirdikten sonra kaya. maktan farksız bir hayaldir. f\ır 
l~ı:ın üstüne sererek güneşte ısıtıp mcmlckcUn iaşe tşlcrlnl yoluna 
yıyorlardı. Hasılı bir aya vanna- koymak, b"r zırhlı, denizaltı. uçak 
dan vurgunculardan da, vurgun- veya dil!e r :ı,<cnl icat olunmuş hcr
culuktan da acı bir hahr{ldan baş.. hanı;I bir mnklnc bir alet yupmak. 

Bir işçi başmdan 
yaralandı 

Fatıhte ıtürscl Paşa demir atöl. 
yesinde çalışan l~çllcrdcn Ali Ak-

kn nam.ü.nışan kalmamıştı. kurmak demek değildir Hiç bir baş; taşımakta olduğu demirlerden 
Bu uzun yaztları okumak zah- yabancı bizi, yurdumuzu bizden 

metine katlanan sayın okuyucular daha iyi bHemcz. Daha iyi tanım:s 
da anlamış olacaklardı.r ki bu ça.. olamaz. Bu sebeplcrlcdir ki derdL 
buk başarının sırrı şu üç ~yde d ~·ı 
saklı bulunuyordu: 1 _ Köylüıc- mlzin devası başkalarmdan egı 
rimlzln mutlak güveni. 2 _ Hale, yine kendimizden gelecektir. SözQ 
zamnna uygun tedbir, karar. 3 _ geçen bilgilere dayanan. mllldimi. 
Kovalamada şiddet. sürat. zln zihniyetini. ruhi haletini pek 

Bu,günü rı vurguncularile başa iyi tanıyan hükumetimizin milli 
çıkmanın. onların haklnrından gc. bünyemize. içinde yaşadığımız za
lebUmenJn esas şartları da bunlar- manın, ola anüstü hAdlsclcrln icap 
dır. larına uygun olarak aldığı ve al&-

Milletlmlzln rejime hükfuneb cağı tedbırlcr, vereceği kararlarla, 
güveni, ınanı sağlamdır. Saytn etrafımızı saran korkunç yangın 

Başvcklllınızln hükCımete gtçe:- sönmeden darlığı tamamlle gldere
~eçmez ııld:ğı, almakta olduğu tec. mczsc bile öncmlt bir suretle ha. 
b'rler, dışıırıdan mcr:-ılekete ço!' fifletccc[ilne. fiyatların baş döndü
mıktarda gıda maddeler!, s.:ıl:.- eş- rücu bir hızla yükselmesini önleyc
:;a sokm&k hususundaki tcşebbü:;. ccğine inanmaktan bizi alıkoyacak 
!et! bu suvcni a:-.!ıracak. daha ortada hiç bir sebep yoktur. 
ıeuvvctlcndir"cek m:ıhıvetted'r. Bu Şimdi kalıyor üçüncü şart, vur
ledbtrlcrlr tcşcbbOslı rln neticele. guncuları şiddet ve sürallc kovala. 
rlnl umudla bekliv,.billrlz. Ben, mak. yakalamak meseles1 Hüki'ı
P cmleketln ıaşe ve iktısadi d·.:ru- mctlmlz bu işi kısa zamanda ba.. 
mu:ıu düzenlemek h .. susunda ya- şarabllmek için yeter derecede te
La:ıcı mütchassıslarJı:n faydalıına. slrll. lüzumlu sllAhlar, vasıtalar, 
h"'cceğimlzl sanmıyorı.;m. (E~rnno. yanı kanunlar. saltıhlyetlerle do_ 
m·ı tabiri (ev) ve (l:ı.nun, düz·~n) nanmış mıdır? 
:.~ ı.mlarında iki ke" •.nenin yanya.. Bu clhctı ayrı bir yazıda tncele-
na getlr1lmcslnden n~ydana gel- yeceğlz. 
m'şt'r. Bu IUbarla e·ıentn •ntiyaç 
laı ını kar!;ılamak, r'!fahınt, g.?r.liğ .• 

C. BARDAltÇI 

birlnln ı.vana çarparak tekrar ba
şına düşmesi neticesi kara. ından 
ağır surette yaralMarak ha:;lancye 
kaldırılmıştır. 

iki muhtekir tuccar 
mahkum edildiler 

Dün birinci Milli Korunma mah 
kemeslndc iki muhtekir a:ır ha. 
pis ve para cezalarına mah.küm 
cdllmi3lcrdir. 

Bunlardan biri deniz motörleri 
,;atışında lhtlkAr yapan Kurlujan 
adındaki demir mamulatı tüccarı
dır, bir müddettenbcrı birinci Mil
li Korunmada devam eden muha
kemesi dün neticelenerek suçu tcs. 
bit edile~ muhtektr 3 ay hapse, 
100 lira para cezasına mahkum 
edilmiş ve bir ay müddetle ticaret 
yapmaktan mencdilmi§tlr. 
Diğer muhtekir de çivi satışında 

lhtikAr yapmaktan suçlu Ahmet 
Özyazan adındaki tüccardır. Bu. 
nuro da duruşması dün neticelendi
rilmiş ve 3 aY hapse, yüz Mra para 
cezasına çarptırılmış ve bir ay 
müddetle ticaret yapmaktan mene 

ı nrtırmak !çın e; idares:nde 
l.~ ulması gereken ı . .::ınunlar. nizam 
: .r. kaideler, hare!ı:t- ı tarzları tı·ı. 

c •s• demek oluyot . Kelınıeun bıı 

- Haydi, ihtiyar ve köhne gövde koen
dinı göster! Diyordu. 

B ir ~1umtıya !!1c ~fa ıtrt
yonım. Etraf'ımdakl masa. 

!ardan yemek isteyen mü,terl~
rc yemeklerHe birlikte ekmekie
rl de geliyor. Halbukt dikkat edi. 
yorum: Bunlar ~ karne Yer;yor_ 
lar, ne de garson onı.t-dan karne 
istiyor. Ben ycmeClml ısmarladı
ğım zaman garson ekmek getir. 
mek için: 

- Karneniz var mı? yı Y~
tırıyO!'. 

Buna fena kaide !fntrıentyo

rum. Çünkü, sık srk ıjttljlm baş. 
ka btr lokantada bca de bu lo
kantadaki g+b( kCfl<lücrJftden kar 

ne sorulımıyan tmttyaıhlaTeanım. 

Bilmem bu sizin ~ bRŞ'lltzdıtn 

geçiyor ve slzt de slnlrlendırlyor 

mu? 

* 
T ramvay. saatl~ce değilse 

bile dakikalarca bekledi
ğim durakta, birer birer °" beş 
yolcu htdirlyor. On beş yolcunun 
indt:ı bir tramvaya hiç d-ejıl~ 

on kişi ,baydı bilemedin.iz, beş 

kişi biner değil n.i? Hayır, öyle 
olmuyor. Önümden binen iki kışi. 

nin arkasl:ftdan ben de arabaya 
atlamak ısterken arabanın ortası
nı boş bırakıp sa.i\anlı'a btrlken 
yo!cuiar gö~sümc dayanıyorlar· 

- Görmüyor musun? Yer yok 
l~te... Tepemize mi çıkacaksm: 

Ve vatman, on beş kışının in. 
diğl arabasına üçüncü b!r adamın 

binmesini beklem"den tramvayı 

harekete getiriyor. 

Sızc de oluyor mu bll~m. ra. 
kal ben buna pek sinırlenlyorum. 

* B ı ::dcblr. tki dımbırtr bfr 
tıngırt; dinlem~ için çal

gılı bir gazinoya gidıyorum. Tam 
hoşlandığım bır parçayı dinleme

Yazan: Sada Galip IAVCI G eçenerde y:bte ı. •ütandA 
«Tüccar yuı:haneelnte on da-

b(r yer buhJY> sinemaya ılt-ebl
lı YO'nlm. 

Ftlmin da:ha ba~lanı:ıcında ıyi 

bir \"akıt geçireceğime kanaat 
getiriyor ve scvıniyorum. Fakat 
ÇGk ıeçmeden önümdeki lkı ki. 
şidcn çatlak !lesllsı filmdeki ya_ 
zlluı yüksek sele okuyor, arL 
da bır de arkadaşına f imtdc gör. 
düklcrimtzi bir daha anlatıyor: 

- Kız d~likanlmm gctirdlgt çı. 

çcgı çöp tcnckesınc attı ... O za
vallı da çiçeğinin pek makbule 
geçtiğini zanneder .. . 

- Ha, ha, Jııa ... Çocuğun attı. 
ğı top Lhtlyarın burnuna rastla. 
dı. .. Bak, 9&.k, kim attı diye ,ı.ra

myor ... 
- (Perdedeki yaz:yı okuya. 

rak) oScvgılım. b:.ı akşam sızı 

mutlakl yemcie beklıyorum-• 
İnşallah sinemaya ııttıgınlZ za

man yanınıza böyleleri dü:imcz. 
çünkü kendimden bilıyorum. ben; 
hafakanlar bo&uyor. 

* V apurdayım. Oturacak bir 
yer bulduın Gıdccciım 

)'Cr haylı uzak. Gazetemi çıkara
rak okumağa başlıyorum. Sağım . 
dan ve solumdan birer baş u1s. 
narak gazetemde havad.m hır 

ortaklık kuruyorlar. Göz :;ezdir
dıkkri kısım biraz burıışur.t·a 

boyunları uzayovcrtyor. Sazan 
öyle dalıyorlar k1 kavı;acı koçlar 
Sibl toslaŞl\"Crecckler sanıyorum 

cBclkı okudukları şey pek mc. 
raklıdır. onu bitirirlerse ortak
lıklarına son verirler,. diye dü
şünüyorum ve okuduium \'<'rl 
bıtırdlgım halde biraz bckllyo. 
rum. Nihayet onların l>ıtırdı(:ınc 

kanaat getirdikten sonra sayr·~yı 

çeviriyorum. Fakat noterden tas
dik -ettirmişler ve taraflardan bt.. 
rıni[} islcğilc feshedilemez gibı 

ortaklıgın sürüp gilliğin1 gorü. 
yorum. 

gazele okumak 
slııirlenmcklt'n 

demektir; ben 

K alabalık saatlerde tünele 
gırmeğe çalı,a.nlıı.r k11lile. ldkaı> ba9lığt altlnda bir yaı:ı ylll'Z· 

mıı~ \e Tkaret \'ekülctinln on be': 
sine katıldığım zaman sa~a sola günde üç defa değişen bir kararını 

yalpalana yalpa!ana tam turnike- na<ııl oğrendiı!'imi anJatnı~. B" 
ııln önüne g·chnce düdük çalıp da karar deği~tinnelerinden biri hil' y11n 
zınk diye kalmıyor muyum bü. h'hk netf<'esJnde \Uku bulmu)tu· 
tün slnlrlcrlm geriliyor. Sanki o yanmı ekuyan bir okunun "~ıı• 
elimde 10500 numaralı bir pi. gömlerdlf;i bir mektupta: 11Kol hata· 
yango bile~ı ~ar .da gazetede nu- l ,.ız olmaz. Bunun . için idari 4'lerılc 
maramıı bilyuk ıkram•ye vurdu. 1 de ara 'lıra bu gibı yanlıtlıklar otur, 
ğunu öğreniyor ve paramı almak ı ho~ görmeliııı dedikten "IOnra zan1a· 
1çın ba~vurduğum zaman: nmı tayin edeınedlj1 eskt lı6r elayı 

- Yanlış görmüşsünilz. ikra- ,öyle hikaye ediyor: 
miycyı kazanan 10500 değil , «Bir aralık ıst.anbulda bak.la, fa
l 0591 dir cc\"abını almış Slb! bır ;;ulya, nohut glbt yi~·e<:ck maddeleri 
vazi,yetc düşüyorum I üstünde bir "ıkıntı ohna17. Be yl,,-e-* cek maddeleri memleketin her tara· 

re:=' lir.de kağacia ı;arılı bir şi. 
~ şc taşıyan bır arkndaşı 

hnda pek bol iken bel' Reden&e ora· 
!ardan lstanbula bunları !'!eVketmet. 
olmu,ıar. ı, hükümet~ aksetmı,. O 

rastlıyorum: umanın Dahiliye Nazırı, bu kabil 
- Nedir o elindeki'! yiyecek maddeleri yeti'}tlrmekte ön 
- Klüp rakıs ı. • safta gelen Anadolunun birkaç l 'ili-

Bcn dükkana uj,':ruyorum, yetine !:oyle birer teıırat çeldlmesial 
Klup rakısı istiyorum, rakı yeri. enıretmı-:: 
r.c .. yokn cevabını alıyorum. {Yol ma!;rafları :Sezaretimlze ait 

olmak liıl'rıı YilaJetinldn ileri gelen E :nd ... agırca bır paket taşıyan 
bır tanıdığa ıcsadUf cdlyoruın: bakHyatÇılarından lkl kitJinln bir lltf'· 

!lele görü,Wıııek iızere lstanbıala laa· 
- Nedtr o paketteki? 

mı). 

- Pirinç. T~lı:rafııı mfü;yedde<1l kıltip tara-
Üç bc1kkal.ı başvuruyorum pi. fından tenıh~e çekilirken bakUyat k• 

rlr.ç .stLyorum . hava alıyorum. 1 ıımr~i • Arap harfli ibarelerde &ık 
Bir dostla kar:,,ı laşıyorıım Bir l .,ık olduğu gibi - nakliyat olnMI,. Bu 

ıki kelime konuştuktan sonra ce. yınııı,m kimııe fM'kma varam~· 
b rdc~ paketin\ çıkarıyor. ıkram :'lı"ıuır ~e Muste,ar ela tdJrah b1I yan 
ediyor. Aiıyorum. yakarken ba. fışla lnıı.alamı,. . . 
kı,·orum : sırı . cıncvı. Xetkede telgraf çekılcn \'Jla~et· 

- . .. .. . , !erden htanbula bakJi~·atçı ~erine 
lkı tutuncudcn Blrlnclnc\ ı •S-1 1 b t· _.._ ... -'bl nakli··at dc\ec, ara acı, s ın"'u .o;• ~ 

t•yorum, bulamıyorum," ı,ıerile uğra~an sekiz on kJ,t ıehnı,. 
Bir ahbapla buluşu) Oruz. Elın- Dahili~ e ;sazırltğı, neden <ıonra ~in 

de b•r .torba vıır - ., farkına \Rrmı' amma bo~bo,una 1'1-
- Ncdır o torbadakı . tanhula ~elen nakliya~ıların yol pa· 
- Toz şeker. rahtrını da ödemi~.» 
Ahbaptan ayrıldıktan sonra o * 

dl\kkAn senin. bu dükkan benim, .\raıı h:ırfleri tarihe karı,tığı için 
ara~orum .arııyor~m. toz şeker I çok -:Ukiir r:amaıumızd3 yanlışlarıı 
dcg11 şekerin toı:unu bile bulamı, okurumuzun anlattığı bu ttırfüıtıalıı 
yorum. olması ihtimali pek zayıfbr. 

Bilmem siz de benim gibi ml- KÖR KADI 
siniz, Ben buna da müthiş sinır-
lcnıyorum. 

Eğer vapurda 
adetiniz değilse. 

kurtuluyorsunuz 
kurtulamıyorurrt. nin keyfine varacağım sırada 

yandaki masada titrek bir el önün r 
deki kadehe uzanıyor, sonra ha. , JI. 
vaya kalkıyor ve el bombası a. I 
tan bir çetect g\.bl kadehi yere 

Sadun G. SAVCI Çuval satışında 

miihim ihtikar 
Dün Mılli Korunma mahkeme. 

elne mühim blr çuval ihtikarı vak. 
ası haber \·crllmlştır. vuruyor. Zavallı Cllm parça!lı 

şan~ır şungtır kırılırken çalan 
veya söyleyen şOylc bir irkiliyor 
ve bu irkilme ncticcstnde yanlış 

bir nota salıverdikten sonra an
cak k<':ndinc geliyor. 

Hiç böylelerine rastladınız mı 

bilmem, ben öyle sinirleniyorum 
ki bu kadeh kabadayısının cbcy_ 
ni balasına. pllce tayyare gibi 
inmekten kendimi zor ıflıyorum. 

* 
G üze! bir film göskriyorlar. 

Filmde rol almış kadın Ye 

erkek artistlerin hepsi ho5uma 
giden yıldızlar . Filmin de pek 
nıe.şell, şarkılı, çaıgılı ve danslı 

olduğunu. görenlN anlata anlata 
bitiremiyorlar. tlç dört kere baş
vurduktan sonra nthayct bugün 

Şişi! n·h·yesi kaza 
oluyor 

Nüfus kesafeti dllştinUlerek Bey
oğlu kazasına bağlı Şişli nahiycsinln 
kaza haline sokulması etrafında tet· 
kikler yapılmaktadır. Tetkiklerin so
nunda bu nahiyenin kaza haline if
ratı için formaliteler ikmal edile· 
cek ve derhal bu husustaki karar a
lmıtcaktır. 

Mantık kabul etmiyor 
İddiaya gore Asmaaltı caddesin. 

de çu\•al l carcli yapan. İzzet. A· 
gopyan hanında çuval işlerlle uı. 
raşa11 Ali Erglri ve ortakları mi.i-

A rtık bana. büttln muhartpltt leh \e ne de aleyhindeyim. Onun için esscsesine müracaat etmiş ve 8000 
biraz fazla atıy-0r gibi gell- yaıacafım bu ıııatırlar bu ı,in oluı> 1 çu\'al istemiştir. Bu müessese is. 

olmırma<ıı e*r&frnda olmıy~tır. tcnen bu miktar çuval için 30 bin yor. Bir l..ondra tclrrafında blldlrH· 
dlftne göre Alma. U(akları Stalln- l'alnız bu H~!lile ile bir fıkra anlata- Ura talep etmiştir. . 
ı;raddaki Rwı me,·7Jlerlne birk&( ... <'ağını: Adamın biri, pek korkak ol- Tüccar İzzet. bu suretle kendı. 
at .içinde 1500 hü<'umda balunmu,. duA-unu bfldlği kom,usuna muziplik ııindcn 10 bin lira fazla para alın. 
Şu birkaç !ia&tl «iki buruk r-aab ola- etmek için lylre karanlık ha!ltıktan dığını beyan etmiş, Alı Ergir! 
rak tayin edersek uçaklar ber ıtald- ı ı;onra kom,uııunun damına çıkar, se- ve ortaklarının faturalarına el ko
ka on hücum yapmış, yahut iter altı "ini katınıa,tırarak bacadan lı;erJ)·e nularak iddia etrafında icap eden 
ıanlyede bir akın vuku bulmu' de· hağırırmı~: tahklkata başlanılmıştır. 
mektlr. Ta&rn1E iki buçuk ıaa.t sür-1 - Geliyornuuuuum! 
dtiflbıe ve her taarruz en a.,ağt yüz Zanllı kom,a başını yorı .. ın lçf
uçakla yapılnw~ farzedlldlğlne göre, ne çeker, korkudan ııakır .. ıur ttt
fa71a.sına gitmeğe lliıum yok, böyle rerml'!. Bu muziplik her ıece tek
hlr ı.arru'lu hu ıür'atle devam ettir- rarlana tekrarla.na bl~are korkak 
mek için bJç de~llAe on bin tayyare- ı öyle bir haJe gelmlı} ki kJm!llenln gel
ye ihtiyaç vardfl'. Yokııa Almanlann mcdif;lnl tC<"rübe lle öğrenmeıılne 
Stallngrada kar'' kullandıklan en rağmen r11hatını kaybetmı,, gözlerl
yüksek rakam olarak blldirllen hin nf': uyku girmez olmu,. En nihayet 
~ak ile ıstalingrad ınev7.llerlne iki bir gece mu7.lblıı se!I: 
buı:uk saat süren ve altı ~anlyede bir _ Gellyoruuııuum? diye ı;iırleyln-
tekrarlanan devamlı bir taarruza ce dayanamanıı' ,.e haykırmı': 
maddeten imkan yoktur. Fakat harp E ' U ttin be' Gel k , - eeett. 'lUD e • ece -

Hayvan h : rsızl ~.rı 
mah;.om oldu 

Sarayda Asıye adındaki kadır:rn 
kcçı ve koyunlarını yayladan ka
çırarak, ista.nbula gcliı'ip satmak. 
tan ~uçlu Mehmet ve Mustafa a. 
dında tki hayvan hırsızı dü~ altın. 

cı asliye eczada hapse mahkum 
edilmişlerdir. 

Bunlardan Mehmet 6 aya, i\Tus. 
tafa 3 aya mahkum olmuşlardır. 

ha,·acılığında beı.ap "·e mantığı da 1 1 d .. llm' 
kkll eld 11en ge e ıore . • 

mağlO.p edece.k tera er e ed.il- ı Bu tabldot müzakerelerinden de r- T A f< V . : 1 l 
dlyse 0 ba'ka. lllıillah? Olacakııa. olsa da ne olacak 18 BİRİNCİTE~RİN 1912 
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RUMİ 1358 - Birinclte~rin 5 

tomobil Gladys'i bırakıp u:ı:aklaştı . O za
man Bernard arkasında:o ·ııttı. Biran hiç 
bir şey söylemeden bakıştılar. Gladys'in 
gözlerinde derin ve sonsuz bir ktn vardı. 
Nıhayet yavaşça: 

- Buradan gidiniz. dedi. 
- Sizinle konuşacağım. İçeri girelim. 
- Deli misıniz? Hemen gıdinlz. 

HİCRİ 1361 - ŞEVYAL i 
' i --

GÜNEŞ 7,15 12.43 
ÖGLE 12.59 6,J4 
İKİNDİ 16.02 9.36 
AKŞAM 18,25 12,00 
YATSI 19.58 1,31 
E\TSAK 5.36 11,10 

Nlhnyetlndc o kadar gayret ı;österdl ki 
) orgunluğuna, bllklnllğine ı;alcbe çaldı 

ve bu su retle Jeann!-nc'c karşı da zafer 
knzaııdı. Bacakları eski ç:ılaklığını, nefesi 
eski intizamını, vücudü eski kıvraklı~ını 
buldu. Sanki yirmi yaşında lm.ş gibi öyl(! 
hafıf bir dnns edişi 'vardı ki buna hayrn 
olmnmak mümkün değildi. Git· el dudak
larında muzaffer bir tebessüm vardı. Saç. 
larını başına bir taç gibi toplamış, beyaz 
elbisesi kendlr.e ne kadar yakışmıştı. 

Yasan: frene Nemıronk) - 7:S - Çeviren: Rl!2zan A. E. YALMAN 

xxo 
İçinden kabaran kin! artık gız!iyemez 

oldu. Bernard'dan nefret ediyordu. Aç
lıktan çökmüş ıözlerlnden akşi ve sert 
sesinden. alaycı gülüşünden nefret edi. 
yordu. Öyle derin, hain, sonsuz, körkö. 
rünc bir nefret ki insanlar ancak bu kin 
ve nefreti kendi kanlarından olanlara 
lıll.rşı hissederler. 

Yıkanmak istiye:ı 
hasta 

A 'rupa a kcri ha tanelerinden 
/,!:~ birinde hıuıta başhemşireye 
müracaat ederek ~ ıkanmak isteıll~l

nl anlatır. Kadın ban~·oıarın me"•ul 
olduiunu t1öl·ler \e lld leğen ha1.1rlı

' arak ha"ta;ra der ki: 
• - ı~te bu,nırıın. Rlrln<:I le~enle ha-1 
-;tnı7.dıtn hıtşlıyarnk uynn yettiği 1 
kadar ll'iağıya doıtru, lkind leğenle 1 

a,}&klarınııdan başlıyarak kabil . ol· 
cluj'u kadar )'Ukarıya doğru yıkanı
nız.. 

Hıuıta bir an düşünür \e: 
- l'ekl .•• der. !-"Akut bu \'a:z.lyette 

ruııl llizumu olan teıulı.liğl )apabll> 
ı•ek nıJylm T 

Sabahın dördU, bcşı olmuştu. Gladys 
Mltı dans ediyordu. Bcrnard da yağmu
run altında hlHtı bekliyordu. 

Bar.a bir süriı erkekli kadınlı gençler 
geldi, Bu:nlar çok neşeli ve biraz da sar
hoştular. Genç kızların • dağınık saçları, 
boyasız yüzleri gecenin bu saatinde bile 
ter ve taze idi. Gladys bir onlara. bir de 
ymı gözle kendine .aynada baktı. Boyala. 
rı akmış yüzü bcrbad olmuştu. Buna rağ. 
men Montl'yc sokularak dans etıncğe de_ 
vam etti. Gözleri yorgunluktan, uykudan 
kapa':'lıyordu. 

Jeannlne de yorgundu. Gladys'tcn o
tuz yaş genç olduğu h!llde onun kadar 
gc:ıç görilnmilyordu. Herkes iki kadın. 
la meşguldü. Adeta bir müsabakaya gir. 
miş ikl rakip lmlşler gibi haklarında id
dialar ve müşterek bahisler yapıl:yordu. 
Gladys mes'ut ve muzaffer görünüyordu. 

Fakat sabit bir fikir içini bir kurt gibi 
kemlryordu Hcrşey ona ya§lnı hatırla. 
tıyordu. Her hfıtıra cvıu maziye doğru çe. 
klyordu. Gülüyor. konusuyor, fakat s&
bıt fikir. fç!ı~de bir yılan gibi kıvranı

yordu. Bunn rağmen mücadeleden vaz
geçmiyordu. Her tarafı sinirden gerilmiş 
bir halde idi. Yasamak hırsı onda o ka. 
dar kuvvetli ld! ki son nefcsl:r.dc bile 
ölmeyi kabul ctmlycccktl. Gladys'ln her 
hususla yenllmcsi unklınsızdı. Pari9te bü_ 
tün kadınlar kırkını g,cçtikten sonra ar. 
tık hep aynı yaşta imi~ gibi dururlar. 
Işıklar altında boyaları, suslcri ve elmas. 
Jıırlic ı:özc ho§ Görünürler. Halbuki saba. 
ha karşı hepsinin foyası meydana çıkar. 

Artık bardan gitmek zam~ı sclmlştl. 
Tam kapıdnn çıkıyorlardı. Gladys'ln bü
Hın mücndclelcrl, gayretleri, yorgunluk
ları. korku ve heyecanları yabancı bir 
gcnçln söylediği şu sözlerle mükafatlan_ 
dı: 

- Gladys'c bak! Ne kadar ~üzel. Bu 
kadınla hali zevkle yatılu·ı 

Bernard bekliyordu. Artık soğuktan 

müt~sslr olmaz blr hale ,eım~tl. Rüz. 
ı;Arın yüzüne şiddetle çarpmasttıdan Me
ta zevk alıyordu. Parls'in havası o gece 
rutubet ve durgun su kokuyardu. ~r
nard artık bir şey düşünmüyordu . Glıı

dys'ın karanlık pcnccrclerh~ e ve bomboş 
sokağa bakıyordu. Nihayet bir otoınot:ıil 

1:öründü. İç l~mbası yanıyordu. İçinde 
Gladys'ln ince yüzünü. sarışın başını gör. 
dil. Arkasında ~Uzel bir kürk manto var_ 
dı. Bernard onu bu halde görünce sal'ki 
bir rezalete şahit olmuş gibi tiksindi. Di~
Icrlnı sıkarak söylendi: 

- Gülüyor, eğleniyor, dans ediyor, ınL 
çın·r Ne hakla? O ihtiyarın artık bunl.ırı 
yapınıya hakkı yok! Otomobile yaklaştı. 
Kapısını açtı ve geri çekildi. MonU onu 
görmedi ve kapıyı açanın bahşiş bckliycn 
herhangi bir şerserl dilenci olduğunu 
sandı. Fakat Gladys. Bernard'ı tanımıştı. 
Monti'ye arabadan tr.mcmcsl için ısrar 
cdı>ardu. Kont söz dinleyip irun..:d:. O. 

- Sizinle beraber içeri girmeme mü
saade ediniz. 

- Hayır.. bana musallat olmayınız. 

Evde uşakl:lr var. 

Bcrnard aldırmadı ve arkasından ka
pıdan içeri girdi. Ev bomboş gibi idı 

Bernard süslü duvarlara ve merdiveni ay. 
dınlata:c lambaya baktı. Gladys·ı takip 
ederek yürilyordu. Karanlık bir odaya 
vard:lar. Gladys oturdu. Dizleri titriyor
du. Yarı~tan sonra soluyan atlar gibi boy_ 
nunu uzatmış. nefes alıyordu . Vücudil 
d'mdlk, kaz1k gibi kesilmişti. A11cak bü
yük bir yorgunlukt:e.n sonra insan böyle 
kaskatı kesilir. 

(Devamı var> 

Dom~tesli t onff 4= 

a 
ki gün buz dolabında ~aklan· 
mı5 bonflleyt kf!:o.kln bıçakla 

dilim dilim keııer1'inlz. Kat'lyyen a
ğır bir ,e~le \urma~·ını7., Yalnız el· 

le dliıcıterek yağlannıı~ !!>karada her 
birinin Uıcrlne ortaı.ınılan iki~·c tıO 

lünmü' yarım':'llr doınate!>.in ı;eklr 

dek.Jerlni a~·ıkla~·arak içlP.rlne blraı. 

tu7., birer fındık bü) üklüğıiııde tere· 
ya~ı koyarak bifteklerin bir tarafı 

ı>l.Pn<'e domate~leri çatalla kaldıra
rak ('tıvlriıı gPne doıııateıılerı üıertne 
ko~·malı. llrr iki tarafı pi)lnce do
mateslerle beraber tabağa koyarak 
tofraya ,·ermeli. Çok JezzetU ve zarif 
bir yemek olur. 

EV KAl>Dil 
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Yazan: 

ibıaa BORAN 
St·/ingrat muharebesinin 

Yeni safhflsı 

A Jmanlar, Stalingrada kartı 

~ piyade l'e tank taarrul.lann
ılan ,.Aôlgeçttklerinl, artık şehrin sağ
lam kalan kısımllU'mı ha\'& ve top
ı;u bombardımanlarile tahrtp e~ecek
lerlni ııöyleml,lcnll. Bu, Bay Hltle
rln ııon nutı.unda söylediği sederl 
hiç tutmıryordu. Bay Bitler u nut-
1-.uıtcta cV&kU gelince StaDngT&odıt1 
alırıacatını ,,e Alman ordusanun o
radan bir dalla çıkarılamıyaca.l'tnı» 

~öylemifU. 

Bunan için Kal! Ba..,kaınandaa1rğı, 

·\ iman tiblyestnin değlştlrlldlği bale· 

lnndeki propap.nda haberlerine k•· 

lak Hmadı. B. Rltkrin so7.lerine da

h1' çok ehemmtyet verdi. Ehemmiyet 

\ erdiglnl, StaJfngraddakl müdafa.ayı 

l:C\o:etmemestnden ,.e ııeyyBT oTdu· 

nıın .ran taarru7.una fa!l1.la ,·erme
ınıı.lndetı anladık. Rmıhir, Stattnı;-ra

~" kar<tr !!OD ,.e kat'i bir Alman ta
arrunı bekUynrlardı. 

ı,te tıon gelen baberlerden anlaşı
lıJor lil, Alman nn11r.!n tak' tyo edil· 
rrıı.,, hol uçakla desteklenmiş olarak 
lf'krar taarrııu ba-,lamtthr. Dk mu
\ Rffakı~·et olarak da - Rııslann te
tlktr hr.kll"melerine ,.e şiddetli m•
ka\·f',metıne rağmen - ~ehrln ~al 
kı,mındakl lşı:t mahallesine gimıt, 
'" tıüylik traktör fabrlka5mın bir 
fıarçattmı l~gal etmı,tır. 

:'\taama.flh, bımwnla Staltngradda 
Rus müdafaa erph~inln yanldığına 
''" artık Ruıılann muka,·emetten ,·az 
ıeı;erek Şf'hrln ge.rl kalan kısı:mları-
111 da b~aıtarak \ 'olga şark 8'8hlline 
\'f'kllereklerine fhtlmal ,·erilemez. Rnıı 
tıa,kumandft.ıılıtı. ihtimal makabil 
taa,,.uıla ka,·tıettlıl;l mevı.lleri almak 
i"tenı<:rk ,.e ıılmaldekl yardımcı or
·Juıı~n taarru~unu ıta yeni kııvvet
lerıe destekle~ğe ı;aıı,aeaktır. 

l\JmanJara bu ilk mu,·affakıyrtı 
tenıın f'den batılıea tıstUnllik çok mik
tarda ~uJJanıhan lta\'8 ıcunetlerfdiT. 
8 u11unta beraber staııngrad moba
~hest daha bir müddet uı.ayacağa 

'e beltiJ de ıu,a kaıacağa benzlyer. 

ArJantına'nın ll!hi yaratıcm 
,;-UıeUer güzeli 

BETTY QRABLE 

" 
VİCTOR /VıATURE 

tarafından temsil edilen 
bUyilk filnt 

Sarışın 
PERi 

Pek yakında . 

iP E K 

Gümrüklerde 
kalan mallar 

Ticaret Vekaleti bu hususta 
yeni bir f alimafname hazırlad ı 
Ankara1 l 7 (Vatan) _ Gümrük 

lere gehp sahiplerince çckllmtyen 
mallar hakkında yapılacak ırnaa
melcye mütedair 2/ 14209 sayılı 
kararnameye bağlı taltmatnaıRen?n 

yerine konulmak üzere Tıcaret 
Vekaletince 1erılde1t bit' taMmatna. 
me hazırlanmış ve bugün tatbik 
mevkime konulmuştur. Bu talL 
mat.namec•n bırıll(;t maddesine gö
re: 

a - Yabancı memleketlerden 
Türktycye gönderı~n bir malın 
konşmcntosu müşterıy~ verilmek 
üzere bir bankaya veya satıcının 
Türkiyedekı acentasına yahut rniı 
messlline yollanmış olduğu hald~ 
banka veya accnta. yahut mOmcs
sil konşmentoyu herhangi btr se. 
bcple müşteriye vCTmedt(:I. 

b - Konşmento banka, acenta 
veya mümessil tarafından müşteri_ 
re satış şartlarına sore tesJım edil. 
mek ıstenfldlğı takdirde müşteri 
tarafından alınmadığı, 

c - Konşmento müşteriye t~sllm 
edlldlği halde müşteri malı r;ekme. 
dığl, 

ç - ıtonşmento herhangi b ir 
~ebepl<· Türklyeye gönderilmediği 
veya gelmediğı, yahut satıcınır 

nam ve hesabına hareket eden ya. 
bancı memlekette mukim hakiki 
veya hükmi şahsın elınde kaldığı. 

d - Malın kon'!mentosunun 

müşteriye teslim cdilmestne ve 
miqıte-i de malı çekmek istemesi. 
ne rağmen herhangi bir sebeple 
malın gümrilkten çekflmeslne bir 
mani bulunduğu hallerde bu mal. 
tar Ticaret V~kiıletinlıı emrlle sa
lahiyeUI Ticaret müdOrlüklcrl ta 
raftndan bazı hallerde yazılı usuı: 
ıere rıayet edilerek aliıkalılar nam 
ve hesabına olmak tlzcre sumrük. 
!erden çekilebilir. 

Malın kirsız v~ya zararla satışııı 

dan dolayı Tıcaret VekAletine kar. 
şı hıç bıt' talepte bulunulamaz. 

'Y A T A N 

Alman· Rus harbi Ekmek teniab <a..• 1 lmeide) e::> 

<-... 1 hleNe) 1111 baki:Ywl etrafında yapıla.n muha. 
mm harlcinclıa blelı Mtltekatı, ~ 

aınil rebeier dün erkenden tekr~ baş. 
;:..:~ r!..ca maa,laTlftl •khklml ıamış, temas kolları Kızılbaraj is. 

elertal at edeııek IHı,..._. Mini taşıyan kamyon fabrtkasının 
1D 

3 
~1'= tıedarlk ~. dola7larını fna1 etmlşltt<!tor'. Or

Bfr.1~& n zıtMt lkJnelt.ephl " tahk atırırkePI Alman bataryaları 
lert ~an ayl9rı ekmelı: ~ cehenr.~mı bit- ates açmı5larclır. Bu 
~ lHı beya1n1Unelerhl thılchl- ateı harabe halinde bulunan fabrl. 

rı1hlp ka~"lltakamlara tMH~cJe• ıow- kaya tevcih edilen infilfık bomba. 
ra ahnahıleee~ı ve tC'bil~ hiikümlerl- larile takviye edllml~tl. Fabrlknnın 
ne ,·aktlnde rıa,;et etntlveftlerln bıı .. · 5000 t l k bo b i • · uze«ne on u m a ve r.. 
hakla~mdan rnalımm kalacakları e- fılak maddesi dü üştilr. so et 
ht'lm1t11vetlf' teblll ohıaor. şm vy 

• mukavemeti kırılmış ve Alman 
Ekntek Hl eknıektlk hohtıhat tC\'Llln- kıtalar• o:lC'ye doğru Volga sahi. 
ılen ı ... tifadr. eıfecek , .. etmirecek olan llndc bulunan blr fabrikanın ya. 

kimseleri gösterir Us&e rısını tşgat etmişlerdir. 
Bertin, 17 (A.A.) - Alma.n or-

A - 1 tlfade eclec:~k olanhlr: duları başkumandanh~mtn tebll. 
1 - 36.56 (De,·let baremi), S6S9 gi: 

(müe..~esat baret'tll) ~}'•lı ka"uııla- Bat1 Kafkasyada Alman ve Slc. 
ra tül memur ve mU'ltaltdrmler. 'ak kıtalartrıtn diirkü hlicuın hr-

'? - 3173 (Demlryolları barCJnl) düşmanın şiddetll mukavemetine 
... ayıh kanHna ba~h 1 V(' '? ıııayıh ret- ı·ağmen yeniden mühım arazı ka. 
\·ellerde yazıh memur ve mlistah- zanılmasını temin etmışlir. 
demler. VoJganın doj;usundıı topçu mcv. 

3 - 86~ ~•ytlı kanımun 19 Dn<'• zilerine karşı çok şicidetlı havr 
,.e S65!> Nyıh kanı11nm 10 unru ntad- hUcumları yapılmflktadır. 
deleri şlimltlüne dairi! Miiteferrlk 
mü'ltahdemler. 

4 - Barem kanunları JıariC'IRde 

hu-.u-.i kanunlarına ıröre m&lllf alan· 
lar (l'alı.Jer, denılı\mlM', lııtt bakı<"ı-

la rı, b~bakıcıı.rı, mtll"ezzffl!lr ve baoı 
ınih euller). ' 

:; - Büt~:elerln ma"rar tcrtlıılerin· 
drn alınan kadrolaTda çaJııııtırılanlaT. 

6 - s~ıı "'ayrlr kanunun ş inci 
ınaddesl11dc ~·azılı köy l'ğltmenlf'rllf! 

3!IOO sa~·ılı kıınıınllfl hlikümlcrlnf! ti· 
hi köy iitrc-tmenll'ri. 

7 - Tekıtlit, dul , ... yetim maa~la

rilP malfılln~t \·e hldematı ,-atanlyP 
nııuı~ları Alanlar. 

Kalinin _ Toropclz keslmindck 
bütün dcıniryeıllarılc kara yol:a. 
rında faaliyetle y.ııı>ıldısı 15 gü .... 
denberl muşahedc cd len kıta ıaı 
şidatı hava kuvve terimiz tarRfın. 
dan fasılasız surette ve muvarra 
klyctlc hırpalıınmıştır Demıryo 

rakliyatındn büyük b·rer chrmm' 
yelleri olan Bologoye. Ostaşko\ 
Toropcz. Sdlago ve SaJışarrmo i • 

tnsyor.larına mi.ıtcadd lt defalar hl. 
cum eclilmış ve çok iyi nctıc,..ıC'. 

:ılınmıştır. Demiryolları münakn ır. 
sı birçok yerlrrde kesilmiş ve cı" 
kcr ve malzrme nakleden treııkı 
tahrip crhlmlştfr. R - ~6?.I, 3299 "' 8976 ııayıh kll-

T e kzi p hastahğı :·~~:ı:,~r-:.: .. ,:k.::~: ... :~:·::: 
<Ba.cıı 1 incide) XX j lı, ayni sıfatı haiz İstanbul Güm- ro'u Ilga edilen Ye Veklilet f'mrinP 

Bcrlin, 17 (A.A.) - Askeri b•r 
kaynaktan bıldırlllyor · 

Tuap~e volu üzerinde Kuban 

mecburiyetindeyiz, Biz bunu en rük Muhafaza Denız Komutanlığı alınan nı,.nıurlar '"" ac;ıktan tayin e· 
tabii haklarımızdan sayarız. •le Levazım Amirlığlndeki büroda dilen ,·ekil, ınemur '" mibtahdemler. 

Yazılan mektupta bir idarenin çalı~an bütün memurlar giyecek 10 - 'Rad~·o ~a~·ını nıiie~N?5elprln-
dahlll işlerine taallOk eden mev- bcdellcrlni almışlardır. Giyecek be. de daimi <ıurettf! çalışan ye\mlyeU 
zular üzerinde idare amirinden deli almayan yalnız k~ndı maiye ı.anatkarlar. 
izahat almadan umumi efkArı bu. tinde bulunan memurlardır. · 11 - 151 "a~·ılı kanunla kuTnlan 
landırıcı mahiyette yapılan haki. ~u ~a gösteriyor ki; İstanbul F.rPill kömür ha\·zuı ııaı{lık tf'şkl· 
kate aykırı neşriyatın tashlh ve Gumrüklerı Muhafaza Başmüdii . ıatı vı am~ıe birliği ml'murları. 
tekzibi lsteniyor. rü kanuniyet kesbetmlş bir hakkı 1'? - l:"ukıtrıda ı - 11 inci mad-

Bu idare amirinden şunu sormak vermemiş ve zavallı memurların deler lnde zlkrerlllf!Tl lf'rbı harcfrah 

nehri ayaklarından olan Pçıç k11y. 
nakları bölgesinde şiddetli muhı 

rebeler devam ctmektedır. Kıtala. 

rımız bu noktada blrblrlnl kııtedcıı 
blrc;ok yolların kavuşak noktasın• 

ve bu cephede yapılacak müstek . 
bel sava~lar lcin öreml olan blrkec 
tep!!yt işgal etmtşlerdır. 

Diep :-s irleri 
isteriz. mağdurıyetlerıne sebep olmw:tur. kararname~lnr göre bcslemeğe mtt-

1 - Gümrük Muhafaza tcşkL Yukarıdıı işin tevil kabul e;mez tın r olduk ları klm!>eler. (7A"\'C'l', "''- (Ba,ı l incide) «=» 
!Atı memurlarına verilecek giye- bir vaziyette olduğunu delillcrııe tat, a nne, büyUk anne. kı~ kard,.,, komutanlığının buyiik bır oııemle 
ee~ bedelleri kanunt bir hak değll ortaya koyduktan sonra Muhaf::ızn torun ) : d ıyandığı evrakı sübutlye olarak 
mıdlr? Başmüdürünün mektubunu da ay. 18 - 3f>fJ1 (askeri barem) &a)·ıh fotoğrııflar, Alman . makamatınca 

2 - Bu tahsisat bu memurlara nen aeağıya alıyoruı. kanuna tabi nlanların. ileri sürülmeketdlr. Işbu vesalklc. 
verllmek üzere istanbula gönde. Vatan Gazete ı Yazı işleri 14 - 3'779 (Gf'dlklller lmrımıl) sa· I İngil •derin Alman askerlerini bo. 
rllmemlş midir? Müdürlügüne yılı kanuna tı\tıt gedikli erbat"larla I yunl<ı~ından dolanmış bir iple hl. 

3 - Bu tekzipte tevile sapılarak Gazetcrı ızin 15/1 0/ 1942 tarihli takım başları \P. geıtlkli subayların, leklcrını sarmak sııretlle, ellerin. 
kaydedildiği glbt kanunda buroda üshaşında <Soruyoruz:) a~'tilı 2 ı. Kendileri hariç nlmak u-r ... -',.,. den bağl !ıiı.klıırJ..blla...$ck vc şüphe 
çalışanlara verilmez diye bir kayıt tında neşredıten ve <Muhafaza m _ nn: be"lemeıe mecbur oldukları kim 1 bal cdllınış bulu maktııdıı· Ru 
mevcut mudur'? murlarına Başmlidürlükçe gıyerek selr r. 'husustaki biiHln İng'.i.;: beyaııalıııa 

4 - Büroda çalışan herhangi verdlrllmemckte olduğuna) dair B - htifade dmiH·<~ek ulanlar: rRğmeıı ayni usuller ~:<'rko ad.ısın.1 
bır memuru idare lımlri ıstedtsı bulunan fıkra yanlış ve tashihi' 1 - •.111 .. mıi kanu~lara göre a:r· ı yapılım baskır.da İng ııı:.lcr tar.ıfın. 
zamanda dışarıda çalışllrınak sıı.. muhtaçtır. nen \Pya nakden ndf'r ta~ ini ıanı- dan tekrar edilmişt '· .A.lnınn rr.aha. 
lahlyctlnı haız değil mıdtr? Muamele memurlarına vard•ml·ı mı alanlarla dc\'lr.tçe ıa,e!ll temin matı bu ciheti de :ır:ıkadar ordu 

5 _ İdari blr kararla büroda olarak bürolarda caJı~trrıl~n yirmi edilenler. 1 mensubinin bu hun~takl y<'mlnlc 
çalıştırılan bır memurdan bugünkü kadar muhafaza memuru ha ric;-. 2 - Yukarıda <«h kı-.mınılııkl ~ müeyyed ifadC?lcrınf! '~~ i nadc•ı yine 
hayat şartları içinde bir ihtiyacını diğer bütün muhafaza sınıfı me maıı~ ,.e üuet tertiplPrlııe dahil o-, ııçıkça lsbat eylemiş bulunuyor. 
karşılayacak hakkın kesilmesi doğ murlara giyecek verilmiştir. Bü~ tanların br ... ıemeğP mf'rbur olduklarrl Alman orduları bıışıtııınandıınıı:~ı. 
r u bir hareket midir ve kanuni bir rolarda çalıştırılan muhafaza me. klnı~elerden olııp tla hrrhanıtt bir nın bu hususta tanzim etmiş oldu
sali'ıhiyet midir? murlarına giyecek bedeli vt'rilme. <;if'kllde 8659 !-aJılı kanuna tabi mU· ğu bu etraflı vesika, İr.g:l 1zlerln 

6 - Teklif yapıldığından bah<:e. miş olmasının sebebi lse bu husus. ess~e ve tt',-kKüllerden 'eya teka- en basit insaniyet lcabatına bile r ı. 
dlltyor. Buna ne lüzum "·ar. Çün- ta henüz muhabere cereyan < t. üt. dul. Jetim '"Ja hidc.-mah nta- ayet etmedlklerınt tebarüz c ttır. 
kü tahsisat gönderilmiştir. mekte bulunmasıdır. nlre terttbinden maa,. tk·ret ,.e yev- meklc kalmayarak. ingılizlerln de. 

~inemuında 
Tckzıp hastalığına tutulmuş bu Blr ktsmı b~.larda tecrübe ınlye alanlar. .n!z harplerinde de tatbık etmekte 

1 ıdarc ômirlne şunu da söyJlyelim maksadfle ve muvakkaten çalıştı. :t - \'ine sukarıdllkl (B) 2 - lnı·I oldukları bazı usulleri ve muayyen 
~'~!!~~~!!!~!!!!~~~~! .... ~ ki; kanun icaplarına riayet etme- rtlmakta bulunan ve tekrar ınuha. maddede :r.lkrrdlll"nlerın be!ılemt>ğe vakaları zlkrc~crek. Büyük Brl. 
- yen ve 40 • 50 lira ile ev gcçlndlr. Caza işlerine geri vcrllmelerı mu. mecbur oldukları klmsl'lrrden her- tanyanın hiç bır suretle mlllctlcra . 

«L'ITt;R:'\IEl.ZO~ ~ahcserın.ın 

unutulma'l yıldızı, Amerikanın 

.)etıl GREl'A GARBO'so 

mek vazlyetınde olan maiyetındeki karrer olan bu memurların. hem hanı;-i tıır "uretıe de\ let~e paralı 'e- rası harp kanunlarına tebaiyet et-
zavalh memurların bu haklarının alacakları ellı lira para ile giyecek ya ııara:ıu ia.-:e t'rli lrnll'r. mcketzın harp ettlj;lr.i ortaya kc>. 
verilmesine mtlni olan yalnız ken- tedar ik etmelerine ımkim olmadığı : . muş oluyor. Deniz harbindeki vak . 
dllerıdlr. Çünkü ayni teşkll~ta bağ ~·olunda Başmüdürlüğe müracaatta 1 Ankara, 17 <Hususi Muhabirimiz· alar. İngilizlerin deniz kazazedelc

l!'IORID BEROM!f N 
tarafınılan harikuliule bir 
btırette yaratılan bu.) ük 

bir fllm 

~şkence 
Dit;er rollrrdo: 

~OBERT /v'JONGOMERV 
GEORGES SANDERS 

Onümüzdekl Çarşamba 

MELEK'te 
{', .. 
'.:I il 

llUGIN 
lfo, Yaklt ~eçırmek, etini bir 

caz dinlemek 1<5terteD1z 

Slnemaııına gtdlnJı:. 

ÇALALIM. DA?liSEDELİJ\f' .. 
filminde SVVINC . J AZZ. He~
kesl coşturuyor. BOB CROSBY 

baş rolde nefis şarkılar 
söylilyor. Telefon: 49369 

~--------------------------~ 
Bugün M E L E K Sinemas1nda 

ALiCE FAYE CARMEN MiRANDA 
JOHN PAYNE CESAR ROMEO 

tarafından yaraWan Renkli 

HIYANIDA BAYRAM 
Şaheserini görün. Program çarşamba gecesi de~lşecektlr. 

BugUıı saat 11 de tenzilatlı matine. 

~----------------------' Riltiln aileler in. genı:lerln alkışlaılığı büyUk film 

.:>ulunulduğu ve hem de elbise be. den) - Hubııbııt \'e diğer gıda mad· rine maklnelitüfck ateşi ile muka. 
delini bilahare geri vermenin mc. ~ delen Uzı?rinclekt elkoyma hükümle· bele elmiş olmalarıdır Şu halr 
murları m~külata duçar edeceği rının kaldırılmasını müteııkıp hubu- nazaran, netice lllbarik zirdckl nok 
anlaşıldığı ı çın . maiyetinin ihti. bat fiyatları mmıleketın muhtelif talar tesblt edilmektedir: 
yaçlarını yakından düşünen . Baş. mıntaka.lıırında. başka başka.. arala· 1 - İngiliz harp mctodlnrı. 
müdürlüğümüz bu memurların gl_ rında. büyük farklarla satılmıya baş- nın umum cephelerde hiç bir su
yecek ihtiyaçlarının temini lmka- ! lanmıştır \'e bazı mıntakalarda buğ- retle milletlerarası Rnlaimaları ve 
nır.ı araştırmış ve ger<'ken teklifi 'daym kilosu 60, 70 kuruşu bulmuş- harp kanunlarına uygun olmadığı 
yapmıştır. tur. cabittlr. 

Bir idarenin dahllf işlerine taaı. Bu~day fiyatının ı:; . 20 kuruştan 2 - irgiliz Harbiye Nezaretinin, 
tük eden bu mevzu hakkında o : başlıyarak bu daimi yUksclişi k•rşt· Alman tazyikı karşısında ve bil. 
idare fımlrınden ızahat almadan 'sında yeni ve mUhim bir karar alın· hassa Almanlar tarafından tatblkı 
umumi efkArı bulandırır mahiyet. mak ijzered\r Bu kararla buğdaya bildirlien mukabele! bilmisll hare. 

j te yapılan asla aykırı neşriyatınızı Azamı bir fıyat tayin edilecek ve kelinden çekinerek ik defadır Al. 
1 tashih ve tekzip e.der ve bu tekzl. yurdun her yerinde bu fiyattan daha man harp esirlerine tatbik edil. 

bin gazetenizin ilk çıkacak nüsha.

1 

fazlasına satış yapılmıyacaktır. Bu mekte olan gayriinsani usullerin 
ı sında aynen neşrini dilerim. hususta hazırlanan kararname önü- kaldırılaca~tnı vadctmcsine muka. 

İstanbul 18/10/1942 mUzdekl ı;rUnlerdc neşredilerek tatbi- b 1, sır! Alman misilleme hareketi. 
Gümrük Muhafaza Başmüdürü kına geçılecektlr. ııin önüne geçebilmek için, bir la. 

Zeki Cimitoğlu kım yalan emirler vermiş olduğu, 

Uzak Sarkta Almanlara göre 
. (Ba.~r 1 ln<'irle) ( +) (Bat:ı 1 llW'lde) «=,. 

matı şarklsinde iki Japon muhribine il üzerine EJlıllde ve Ilkteşrinde sık 
taarruz etmt~lerdır. Her iki ""emi de sık küçük Komando akınları yapıldı
hasara utratrlmrştır Bunlıı~n bat· ğını tafsilat \'ermeden bildirmekte 
mı~ olmaları muhtemeldir. ve bu akınların Inglllzlerln yakında 

Va~lngton, 17 (A.A,) _ Kara mu- Avrupa kıtası üzerinde ikinci cephe· 
harebelerinl~ de\'am etmekte oldujl'u yı teşkil etmek maksadlle bUyUk bir 
Guedalcanaı a çok sayıda Japon çık· akın daha yapmak tasavvurunda bu
mıştır, diyen bahriye nazırlı~mın bir Junduklarmı teyit ettiğini söylemek
tebli.ğınde Amerıkan mcvzııerınln top tedirler. Almanlar, bUtün Ingiliz Ko. 
ateşıne tutuldukları iUlve edıllyor. 1 mando akınlarmın ulaşılması kolay 

Diğer taraftan haber verildiğine bir hedefi olduğunu, fakat her de· 
göre, Shortland adası açığında Ja. fasında akamete uğradığını lllive e
pon gemilerinden bir teşkil gözük-1 diyorlar. 

hakikati halde ise, Alman harp 
esırlerlnin ayni barbar metcdlarla 
muamele görmelerıne Brltanyada 
müsaade edilmekte olduğu sabit ve 
oşık~rdır. 

s 

Istanbııl Belediyesi ilanları 

Motör.tı vesaitin senelik ihtiyacı için ıuzumu olan 500 kilo karpit 
açık eJuıHtmeye kontümu~tur. lh~ 26/10/942 Pazartesi ~nö saat 
U. d-e Daintf Eftcilmer.de yapLlac&ktır. Tabmtn bedeli 1100 !ıra ve ılk 
teminatı 82 lit'a l50 kuru~tur. Şartnamesı Zabıt ve Muamelfit MUdllrlU· 
tU kalemırn!e görWebilır. Tallplerııı tik teminat maltbuz veya me"""p· 
ları ve kanunen ibrazı 16.zım ge\en diğer veısikalıırı ile ihale gUnU nau· 
ayyen saatte Daimi EncUmende bulunmaları. (536) 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
339 doğumlular ve bu doğumlularla askerliklerine karar verilenler 

19.10.942 tarihinde sevkedıleccklerlnden mez.kQr tarihte şubede bulunma
ya1tlar hakkında As. kanununun 86 ıncı maddesine t&bl tutulacaklardır. 

(1H7 • 637) 

T eşvikiyede Satılık Arsa 
TEŞVİ'KİYE EMLAK: CADDESİ tiZERIN'DE H ER TilRLÜ BiN. 

YAP!\fIY A Mt)SAID tK t ARSA SATILIYOR 

Em:ak ve Eytam Bankasından: 
Esas ?lio. 

399 

401 

l'F.RI 

Te~vl!<iye • H&rbıye Vali
konağı mnhal'esı Bostan 
\'e EınlAk caddeleri eski 
8 1 yeni 3:: r umara!: arsa 
'i'l"!Wık.ye · Hıırb!ye Valı· 
~onatı mahııllesı Bos tan 
\'e EPilAk caddekrl <'llkl 
8 li yeni 2i numaralı arsa 

Kl)metl 
Lira 

2l.32:i.-

30.1~0.-

Mesahuı 

426.:i0M2 

507 

Tembıah 

Lira 

21.33.-

:301::.-

lzaha tı yukarıda yazılı gııvrınıenkuller pc~ln para ı:e ve açık arttır· 
ma ıı~uhle sntııacaktır Ih ıe 11 / 11 /942 ça11amba günU saat 14 te Ban· 
<·mıız lstanbul Şub•. ı SRtış K misyonu huzurunda yapıJ:ıcak \"C en 

yllltsek bedel M<?rkeze blld;rtlecek ve haddi tiytk &örUhlOğO takdirdi' 
\1alıyc Vekaleti nden ıstı7.an edılerek muvafakat cevabı alındıktan .son 
r a kat'ı haıı•sı yapııaeııktır 

SAtış esnasında \'erılen hedcl mulrndder kıymeti geçtiği takdirde te· 
;,ıınııt akçesı derhal arltırıımıyaınk ihale kimin uhdesjne icra edilirse 
aradakt fark ondan tahsil edilecek lir. 

Milzaycdeye ıştırak edeceklerin mukadder ıtıynıetln yüzde onu nl~
betındc temınat yatırmaları l.'.lzımdır I.steklilertn tcmınat akçesi, ııUfı.s 
ıczkcresı ve Uç ıdctl fotografla birlikte bıldirılen gUn ve saate kad11r 
Şubemız Eml.1k Servıslne müracaat l'tmelerl nıcreudur. (526) 

ihtika r t.2/472 Karar Hulasasıdır 
Mil ı l<orunma kanununa muhııllfetten Ortaköyde Bekçe sokak ır 

rıurıııırada Mana\·lık Tıcarctılr. meşgul Boh r oğlu Avram Mlşulla hak· 
kındn lstRnbul ikinci Milll Korunma mahkemesinde cereyan eden mah
ltl'ınesı neticesinde suçlunun filli sa hıt olduğundan Milli Korunma kA
nıınıınıın 31/2, 59/3,4 ve 63. Maddr. eri mucibince beş lira para cezal'lı 

öc.knnıcsınc \'e ycdı giln milddetıe d hkttl\nının kapatılmasına ve hUkUn' 
k~ t 'ılcştı~ıııde ücrctı sııçltıyn alt oı ın11k üzere karar hulfısasının Va· 
tan gazetesinde ne~redılme.5lne 27/8/ 942 tarihinde karar verild i. (60il 

i htika~ 4 '.2 /379 Karar Hulasas1dır 
.Milli Korunma kanununa muha llfettcn Dllyük Parmakkapıda Af· 

rıka hıınıııda 11 numarada Manlfaturacılık UcareUle meşgul Bahar o~lıı 
Albcr \"aklnı hakkında Istanbul Il• lncı Mılll Korunma mahkemesinde ce· 
reyan eden nıahkemrsi netice inde suçlunun fıil sabit olduğundan l\[ ,ı. 

it korunma kanununun 32, 5l>/3, maddeleri mucıblnec yirmi lira pnq 
cezası ödemesine \'e yirmi ı;'Un müddetle de dUkkAnının kapatılmaşın ı 

\'e hUkl\m kat'ileştiA"inde ücreti suçluyu alt olmak üzere karar hulls<: 
sının Vatan sazctesinde neşrcdılmcsiııe 27/4/9~2 tarıhindc karar veri 
~. (~J 

Kapa~ı Zarf Usulile Eksiltme ilanı 
Bolu Nafıa Müdürlüğünden : 
ı - F.ksiltmeyr konulRn iş: G6ynUk - Nallıhan yolunda yapıTacak 

Çıller ve Uzundere betonarme köprlllerlle 10 adet betonarme menfez ın
şaatı. Keşif bedeli 100147 !ıra 30 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - EkSiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
O - Köprti \'e mcn!ezlere dair fenni ve hususi şartname. 

E - Kf'Şif hulAsası. stısllel fıyat, mcsnhat cetvelleri, 
f' - Şose ve köprtiler fenni şartııaıncsl. 

isteyenler bu ııartnamelerl ve evrakı Bolu Nafia Müdürlü~dt! ;ıs. 
rebilirlcr. 

:ı - Eksiltme 4/ 11/ 912 tarihinin Çar.şamba gilııU saat 16 da Bolu 
da htikQmet kona~ında Nafia MUdtlrlU~U odasında. 

4 - Eksiltme kapalı zarf u.sulile yaprlacaktır. 
5 - J.~ksiltmcye glrebilmel< için isteklinin 6258 lira muvakkat te· 

minııt vt>rmesi, bundan başka aşağidakı vesikaları haiz olup gosternıf' 
si ıa.z:ımdır: 

1 - Ticaret Odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika, 
2 - IHl"klller ckslltnı('den en az Uç gUn ev\'el \ilAyetten alınını; 

ehliyet Yeslkasını teklff mektuplarına koyacaklardır. 
6 - Teklif mektuplan yukarda UçUncU maddede yazılı saatt~n b•ı 

saat evveline kadar Bolu Nafia Mlldllrlllğll dairesine getirilerek eksıll· 
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön· 
derilecek mektupların nihayet UçOncU maddede yazılı :saate kadar ~el· 
mış olması ve dış zarfın mUhUr mumu "ne iyice kapatılmış olması lll· 
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (:16t) 

Z A Y 1 

Bolu orta okulundan 939 - 40 da .,.....111 .. •••••••••••ı:q.r... 
aldığım ta.sttknamemi zayi etUm. Ok Ü Uk e B 't . 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin $ r y rOftŞI 
hUkmU yoktur. ~lf'hpare Atak T u R A l 

S&hlbi ve Ne~rlyat Müdürü 
AHMET EMlN YALMAN 

Vat.an Neşriyat Türk Ltd Şti 
VAT AN Matbusı 

Komprimeler i de rha! iu••er . H er 
eczanede kutwrn 315 km uştur 

mOştur. Bir Amrrikan torpili nıuh· ı Nevyork, 17 (A.A.) - Ayan mec· 
temel olarak bir Japon kruvazörilne lisi cksc.-rtyet partisi lideri Barklcy, 

'lilrkÇI' sözlü. şarkılı, sadı isa~:~d~:~ii~ir.(A.A.) - Japonlar, iki;:ı ~=:~:. ~ç~~:~7 ::~:..,~e;~~;:;~ı Baş d·ış nezle grip romat·ızma 1s s 1 z DA 
mcı;hur e erinden insanı hayretler içinde bırakan Guadalcanal adasını işgal etmek için askrrl şefler tarafından Ruzvelt'c ' ' ' iİ ' 

mllthlş .maceralar büyük gayret sarf etmektedirler. bıldırildiğl zaman açılacalctır. 
J ul Ycrııln 

• naveten: E rarlı Hindi tan DUn akşam neşıedll~n bir Anıerı- , Barkl~y. şunl~~ı da llfl\'e etnı~tır· N evrafJ"i kırıklık ve bütün ag" rılarınızı derhal keseı 

E L H A M R A ' d 
kan tebliği, mUhim mıktarda Japon Asken şefler bııe hazır olduktıırmı 1 

a askerinin adada karaya ayak basma. 1 bildirdikleri zaman ikinci r.ephevl a· j b d •• d !J k 
ğa muva!fak olduklarını bildlrmck· ı' çacağız ve düşmanı hezimete ~ğrı.· ca ın a gun e aşe alıııabilir. 

Bugün ı;aat 11 de tenıllatlı matine •••••:mlliF 1 tedir. •acağız. - .. . .. . . . ·. . 
' .. . . . . . .• ' 
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Bundan ev\ el yapılan gUre' kartıla.tmalarında 

Güreş spor 
hakkında 

Kıym :t'.i 
çok 

bir 
acı 

güreşçimizin 

feryadı 
feryat ede~ diyor kh 

llGüreş hak.kıada bır yazı yazdı. 

ız. Bu yazınıza y.alnız ben -:leğı:, 

)ütün güreşçi gençlik iştirak edl. 
yc.r Eskı güreş ıdMecilerimız, Ah. 
met Fetgeri, Seyfı Cenap ve Veh. 
biyı her zama rı saygı He anarken 
ı nları aramaktayız. 

Bugün iş nac;ıl idare <diliyor Bu. 
.~u anlata bilmek için başımızdar. 

geçen şunları ~öylemek ışln lçyü~ 

zunü meydana (ıkarmak !çin kfı. 

fidtr zannederim. 

Ar.kara • İstanbul gi.ireş kar~:. 

açla 
-

·En mühim karşılaşmayı 
Vefa • Beşiktaş yapacak 

-

~aıatasaray Reis! Te,-flk AU bir karşılaşmada. 

G. arag. ı ar 
hakkı 

Hatalardan doğan vaziyetler 
Fenerbahçenın kıymetli kaptanı efr af f n da ne r er söyleniyor 

Be,lktaş kaptanı Ha.kkt Cihat Arman Galatasaray kaptanı Salim 1 • 

Bu yıl dört h .fta var ki, bır tUrlU çen hafta VE"fcı'ya magıurı o!- 1 drr Sazan b}·ie oyunlar çıkarır ki, Sarı lı:lcivertliler l\lersinde her 
inLzama gıremiyen, kör topa. gıden dularsa ı1a yine üç gol ,ıkaı a-/ herkese parmak ısırtı r. Baz.ar. saha· ı ık. rnaçı 'il kazanırken. ~arı k:r
lig mat;larında t.ug-Un hele ~UkUr le· 1 cak bir muvaffakıyet gösterdiıer. da tanınm ıy~cak bir ha· ailr. Daha 1 mızı!ılar da Ankarada b;r m~çta 
hırsız ve lam ola•ak takımların hep- Onun içindir ki, ı.~ta.nbulspı:ı:·•:t1 bu zıyade Beykozlular kuvvetlı takını· :JcraOerc kaldılar ve bir mac;ta c;ok 
sini sahada gOreceğız F!kstUre gö· maçı kazanmak için çok çalışma;;;ı 1 tar karşısında muvaffak olurlar za. fecı bır ş. kilde mağ!ılp oldular. 
re Fenerbahçe stadında lstanbul-ı ı y1f takınılara karşı 1a bocaHr du· B•z Galatasarayır. A'lkaradakl 
'por - Davutp.aşa. Galatasaray - SU· rurlar Onun ıçındır kı. Beykoz !h - muvaffakıyctsizl.ğ~ sebeplerin1 şu 
leymanıye, Fenerbahçe · Kasımpa.şa: ı 1 malkclr hareket l!der"e 0 kadar fark·/ .::ütur!srda teb:ırl.iz ettlrmcğe c;a-
Şeret stadında da 'Be~koz • Taksim.

1

· l! değıbıe de Oavutpa~aya karşı 01. I !ışınış ve başli:ca hatanın da. idar.e 
Vefa · Beşlklaş karşılaşacak lş Oyle duğu gıbi fena bır nelıce ile karşt.a· 1 hcy~tlerının verdığı yanlış bır 
gosterıyor kt bugün oldukça çetin / :;abılır. karar netıce31 Fenerbahçe V! Be_ 
maçlar gorPCeğiz Şımdı Fentr sta- ş ktaş karşısından çekilınclerl c.l. 
dından başlıyarak maçlar \!zerinde 83Şİ. taş • Vefa duğunu da işaret etmış\ik. 
mümktin f'l:duğu kadar dUlfUncelerl· ı CUnUn en mühim karştlaşması da Bu arada eskıden, yanlış karr,.. 
mızı sOyleyelım: 1 ~erer stadında yapılacak Beşiktaş - . r:ıı verı\dığ! günlerde kulaktı.• 

· Vefa arasındaki maçtır Vefa her za. kulağa dolıışan d-edikodularctar, 
1 ~ tanbu :spor-Oavutpaşa 

Jaşması için Ankaray;ı gıdlyorduk 

Başımızd;ı !kf !darcct vardı Anka 
raya ,ttıd:nceye kadar trende yüz
lerini göremedık- Bizi başıboş bı-

Bi1ıyoruz kı bY serte ıtc·e llk defa 
raktıtar. Ankarada bizım oteJ!mtz. 

gıren Davutpa..,a takım: hepıml zi .şa-
l de yatmak fedakArlığını bi1e gös. . 

Bu rdJ evvel yazdı•ımız bir va d·ı B bo b. t ı;iırtan güzel dereceler ald: Umıt e· 
o; • • t .. reme ı er. aşı ş ır vazıyc tc 

ı:Ca 1darccılerın at3kasızlığı. f('na kaldık. 1 ~ılmeyen takımları yendı- Muvaffi\: 
blr net.c. clur ve i<ı:ımtzden oluruz 1 . 

1 
ruyetlerının devamı da aldığı net<l.ce· 

•.. ·- . . .. . . Sız blzımle alakadar c.lacak .da- terin sUrprız o!madıgını gö.slerd~ Bu 
•.ı.uşunc ıır..n :;;ureş spc.rumuzu olil . . . 

d 
_ .. ,.k. d.ğ . k b recılcr lstıyor.uz. gU:ı Jstanbulsporıa kar.Şd8'&Cfik Da· 

me •Jgru ~uru ıc ' ını co acı ır j . 
~ckilde ırsdc etmış '-'C dünle bu- Sıze acı bır hiıktkatı de şurada vutp.l~alılar, ner ne kadar ce· 
gü.", dünkü ıdarecılerlc bugünkü 1 anlatayım Bundan altı ay evvel 
ldarcc:ıcr arasında bir mukayese tam üç ay hasta yattım Klm~e 

y..ı.parak, o Ahmet Fetgeri~erl. Sey gelip sormadı bl1e Yapacakları 
O Cenapları. S~duilah:arı aradığı. 
mızı da 1 ~"'-C ctmişt k yardımdan vazgeçtik, blr idareci 

Gürez ~poru. Türkün an'ar evi için nasılsın dıye gelıp sormak lli, 

sporudur. H r zaman .!t:harla kay. ıım gelmez m:ydt ... 
dcttiğim·ı ve bUtiln dür::yaya Türk Görülüyor k; , :s •alnız temas 
;:ıbı kuvvrtıı c. l darbımc~t'I sC''- 1 yapmak korkusu değıl. spor :dare
letecek PC'hlıvanlar yet·ştırm!ştir. I cıleri J?:( nelerle l!iıkadar da ,,:_ 
Fakat bugün sbnlik bır hale so. muyorlar. Bu alflkas;ızlık ha:ıgi ço. 
kulmuş bulunmaktad~r. cukta çalt:sma zc,·ki bırakır Spor. 

aızim bundan evvel acılar içın. 1 da tc,vik esastır Ha!bukl. :daNcL 
de yazdığımız bır yazı birçok 0• l~rlml~ teşvik şöyle dursun. ıçle. 
kuyucularımızın dikkat r azarları. rır dckı ate,ı b le sö:ıdürüyorlar 
nı ı;ekm!ş olacak ki. bize hak ve. Bu milli sporu kurtarmak için 
ren müteaddit mektuplar aldık. bu çocuklara birer öz evlat mua- ı 

Biıe gelen mektuplar ar,sında, melesi yapacak, her lşlerile yakın

bulunan bir yazı, acı feryat spor ; dan alakadar c.lacak ve işten an. 
idarrcı~erinirı al3kasızlığırıı bütün· lar ldareciJer bulmak. dRha doğru. 
açıklığile meydana koyuyGr 

1 
su o Ahmet Fetgeril~rl. Seyflleri. 

Sarr ıacıvertlile~ hıı;: şüphe yok i<I. 
bu sene aralarına aldıkları genç ele· 
men trla kuvvetlı bır manzara arzet
mektedir . Ekıp derli toplu bır takım 

halı:ıi Almış bulunmaktadır I<~ım

paşayı büyük btr sayI farklle kazan
ması !Azım gelır. 

Tc.:ks i nı · B)yk:z 

.. { 

Bu mektup sahibi bugün birinci Sadullahları, Vchbilerı tekrar lş 
p18nda bulunan vt Türkiye birın. ı başına getirmekle kabildir. Yoksa 
~iliğlr.i omuzlarında taşıyan bir bır gün ~elecek bu milJi sporumu
gürcşç'mizdir İsminin açıkça ya- ıu tarlbin yaprakları arasıra gö_ 
zılmas:nı bildirdiği halde spor ıda.. mecetiz. 

Beşlkta' mnhaclmi ŞükrO 

Bu maç, oyıe zannediyoruz ki, bir 
parça mUcadelell geçecektir. Beykoz 
ta.ktmı ısttkrarı olmıyan bır takım· Be'iktaş müdafii lbrahlm 

rccilerırnızın ne düşt.incc taşıdıkla- --------------
rıııı. daima h:slcrl!(' harC'krt ettik. 
)erini bildığimiz içir.d!r ki, yine 
ismini gizlemeği muvafık bulduk. 
J\faanıafU"' bu ılQkasızlığı ~urAya 

kaydettikten sonra ld&recılerin bu 
g<'r.rı kim olduğunu anlamak Ie
rasctinı ııöstcreceklcrinı de zann . 
d'yoruz., 

R•ı J:C'.lC: mektubunda acı acı 

:\lilkt"lletıvrt ı,ıert tatil mUddell 
tt"mdlt ediliyor 

GbrUlen lüzum Uzerine ıkl ay müd
dette tatll edlle-n mUkelletlyet tş:eri
nın badı;ıonut devamına er.a~en bir fRy. 
da tcm!'l ,.~·lemed~t ic;in yeni bir teş:
ktlı\l kuruJuncay.a kadar bu tatil J 
mUddetlnın tem~dıdinin muva.fık glS
rWdilğU haber alınmıştır. 

1:~Pra!ıtır tlf'\·re ara•undot JSttirahattc 

1 

J ı 1 1 ı 
J ~ ~ 
ı 1 J 
~ J 
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Ber lin yolcuları 
Berllnln yolcuları bir rüya.ya daldınız, 

i l Si:ıe bir ah eden 'ar, yolunuzdan kaldınız .• 
lolunoı açık olsun, diyemedik tizlere : 

* ~ !\"urt Bosot 'rkeriın. sana pek lAZık oldu, 
Ah bu ha~·a.ı '4Ukutu. loana pek kazık oldu., 

i l'olunuz ~rk ol un. dh·Prnedik rsızlere : 

* Şaıl sen de bu yolun ~·olcu'!u ola<'akttn, ~ Tatlı su antJraU. bir il.ipe konaeaktın. I 
Yolunuz: a('ık ol un diyemedik 11lzlere: 

~ i * Bölgenin direktörü ~en rahal"tın bu ı,te. 

1 
i Berllne gJdeme7.dln, gOzün yoktu gidi,te, 

l stttnay& sebev nP ! A.nlatr\·er bizlere! 

* 
1 

BlıJm doktor Kemalin muhakkak ahı tuttu, 
Ah ettiği kin11ıeler gördük ki hapı :ruttu. 

~ \'olunu~ atık olsun diyeıneıdl sizlere: ... 
<Bilinmeyen Ado.m\ '/ 

1 

1 
1 1 

i 
~ 

1 

ıırdı. 

G('c;-en gün bir arkadaşa rastla. Bedt'n Tf'rblyc~ı T:muml Kıltlhl 
.~·'.( Ben~m bu yolda yazıl&r•ml o. Te'jkllUttan Ayrılıyor nn.ı '! 

i<umuş Galatasaray ldarcclleri bu Beden Terbıye!'I\ TeşkllAtı Umumi 
·,.ırarı vermekle çok fena etti. iyi KA.tlhl Cemal Gök'Un. esasen mezu-

ı b:r hareket yapmadılar ve i.şte en l nen yaptığı bu vazifeden ayrılarak 
1 nıhayet yaptrklarınıo, yanltş hare-! asli vazıfcslne avdet edeceği söy:en
ketlcrınin cezasır.ı da çektiler şek. mektedır_ Mevsuk bir membadan ha· 
lindeki yazılarım karşısında ~üldi.ı bcr aldığım:za g-öre. umumı kAtip d:
ve bar.a dedi ki: ğer bir VekAlette spor i!'.fleri Uıerinde 

- Ayol, dedi. Galatasaray ida. v;ozıfe alacak ve Beden Terbiyesi teş
recllerı btlftkls iyi düşünmüşler I kılıl.tından ayrılacaktır. 

Sen hata.dan bahsediyorsun fakat 1 'lerkez ı .,tı~are 1-leyetJ 87.alarıntn 

onlar ıieriyi görmüşler, vaıiycti trftl~lerl 

anlamışlar ve bu kararı vermişler. Muhte!Jf mıntakata.rda. t<>ftlşlrrdr 

Demek senın ter.kil ettığin idare. bulunan merkez istişare lı4'yeti a.za
ciler. bu işin tam ehli iın•şlı r. T<l. ları bu teftı~Ierden dönnıl\!fcrdir. Eu 
kımın fena vazıyette c1duğunu gö_ teftişlerin neticesi bir rR}l(>r halinıl<' 

rerek stad hissesini de bahaı·e bildiri1E'Cek ve Maarif VrklHnin b·•,. 
ederek en kuvvetli rakıp1cri Be- kanlı~ı aıt~nd"'- toplanacak heyetle 
şiktaş ve Fenerbahçe karşısından de görU,lHC'rck te,kilftta verilecek 
çekilmişler. Şımdl söyle bakahm yeni VC"Chc ilzC"rlnde esaslar tesblt e· 
asıl :darec1 kımmlş?• dilecektlr. 

Fenerbahçe \'(' Galata'Sray k'Up!~rimlT kendi b:ıyr?ml::ırırtda 


