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Pirinç meseleşi 
Pirinç işinde bir firman· ın 

esiri bulunuyoruz. 
Büyük bir lii.tuf gösterilerek 15 ton 
pirinç vermek vadinde bu_lunmuşlar 

Pirbaç tüccarları diln d'! Vali ve 
Beledt)·e Reisinin başkanhtı altın
da topltmarak çok garip bir ~
kılde cıyatların düşürülmesi için 
ı;ıııreler .a.ramı,lar .• 

Bizim anlamadıfımız nokta. fi. 
Y•tı.rı kimlerin yükaelttıji ve sim
di de kimlerin düşürecelidir? Va. 
11 ve Belediye Reisimiz de kımler. 
dtın mıruyor w yardım istiyor? 

Dlin ıarip bir tetkik uaulü ba~ 
lıklı yazımızda ihükarı yaratan. 
18"fan fikir sorulur mu demlftik. 
Aynı •ün yir.e ayni vaziyetle kar. 
1-ll&fmlf bulunuyoruz. 

Kazandıkları yetmiyormuş gibi 
•zaml otuz kuruŞa malettıklerl ge

(l>eTun: Sa. ı: !ML ı ~ »-« Valbniz. Belediye Mec1191 ........... 

Ri jev, alevler içinde 
Almanlar, Stalingratta 

TORK 
gazetecileri 

Kan adada 
I 
" KalcLklörı müddetçe 

umumi valinin 
1 misafiri olacaklar 

Londra, 8 (BadJ'C)) - Şknall 

Amerlkada bulunaa Törk cazete
cUerl heyeti, Kanadaıun merkeal 
olan Otta,·a'yı ziyaret etmek n iki 
cıut kalmak özere hareket eta19-
Jerdlr. 

Gazetttllerl, umınnl \'ali Atland 
Kontu davet etmı,tır ve Otta\·a'da 
buhındukları mödde~ kendlalllia 
misafiri olacaklanbr. 

Atlaad Kont., Instltere Knll 
Altı•• Corc'un da)'IMdır l'e baJl
dan altı sene evvel Ttirlı:lyeye ce
lerek Ankarada Ebelli Şef Atatıilrlı: 

taraf&nd&n samimiyetle kartılaa· 
ı mıt ,.e bilyük ml9&flr olarak alı· 

konulm"'a 
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ı: Hind ısta nan Hintliler: 

100 bin kişi kaybetmişler )y.._:;~:;.< 
Berlin, şehrin şimal hatısıntld, ııs Lcıadra,l(A ••• )~~o. 

Blrmanyaya alt muhtelif muvakkat 

kuvve~lerinin gok edildiğini bildiriyor !1:u:~~~:1:: ~::mk:::~: 
Meako\'8, 8 (A.A.) _ A}m&alann,- da verdiği bir demeçte Hindistan Na-

......... , ..... 
Oçürteü hafla koıu lon"mn prog. 
ramı 3 üncü sa)famizdadır. 

Fiyeh 5 Kuru1 

W · 

·~} 

-.., . 
ınpa&Jer ~ ~..,,_ 3apııan han akınlarında kullanılan dör t motörlll bir bombardımaa tay 

yanal \'e elli altı kl'lden ibaret miirette batı 

1-DaÖimarkaya 
ültimatom 

Harp cinayetleri 

Harp, zaferle 
bittikten sonra 

1 

Bu cinayetleri işligenler 
bir komisgon tarafından 

cezalandırılacaklar 

Vilkiniii' 
be_ı@~atı 
Müttefiklerin bütün 
ce ph : lerde ta.at" ruz 

zamanı gelmiıtir, diyo:-

• 
1 - Rusyaya harp ilan 

edecek. 
2 - A /manya çerçevesi 

içinde işbirliği yapacak 
.J - il/manyaya fazla gıd, 

maddesi gönderecek 
4 - il/manyaya işçi gön

derecek. 
Londra, 8 (A.A.) - Nevyod • 

radyosur.a göre Almanlar tarafın. 

dan Danlmarkaya verilen ültlma. 
tom şu 6 noktayı ihtiva etmekte. 
d ir: 

Bütün Danimarka ı;.cmilcrl si. 
liıhlandırılacaklir. Bütün Dani. 

(Denmı: 8a. 1, t6L I; de) = 

Ha lif aks 
diyor ki: 

harbe yeni tümenler sokmak aureUle 1 dd 
1 

• • • zm M. Amery, ba.,ııca maddenin Hin· 

yaptıkları yeni ,1ddetll muııarebe ne· aş e m a e e rı 1ç1 n distanda bugUn mevcut aiyaal çıkmaz 
ı de kal meselesini ortaya koyduğunu söyle-

tlcesinde Rjev'tn alevler iç n • mı,ur. Vi/ki düşm3na kat'i darbe· 
dıtı haber veriliyor. "/ k 

Almanya kısa bir 
harp düşünmüştü Moskova, 8 (A.A.) - Yarı resmt B M. Amery, varılması istenilen he- /~r indirı ~eğine c:ni 

bir kaynaktan bildirlldlfine göre. aeç- ankalar avanslan def hakkında değil, yalnız takip edl· Çunklng, 8 (A.A.) _ J.Uster Ruz· 
me Alman askerlerınden mürekkep lecek usuııer hakkında gör1l4 anlq- veltin fahsl mUmessıli Vendel Vılki, 
hücum kıtalarma. mensup 100 bin kl· mazlrtı bulunduğunu bellrtmi9 ve tek bugUn Çunklng'den aynlma,tır. Bu harp uzun süreceg .. € 

:ır:: !~~:::!n::v::,~::r.Stalin· tasf ı· yeye başladılar :rn::tir~:~~d~:~:ı~Ul!~:C! i am~:ndı:y::~ g=~=~: ~:~;~ Slr John Simoa benziyor 

nu
Dodanfilveadrtnlslintadeknvil'yeçe e:temke~eta~aln~..:= 1 kontrolünden Azade Hintliler elUe 1-1 kı: Vaşington, 8 ( A.A. ) - l\1. Ruz. Pıtteburg. 8 (A.A.) - Ingilterenln 

... • ,. "T-· dare edildiğini · görmek keyfiyeti U· _ Şahsen 11u kanaatt•yim kı· . bir· \.•elt d. ün
1 

Beyaz sarayd
1

an neıırettlji 1 .., ~ Blrle~lk d"'let er nezdindeki BllyU& 
•-vyet kıtaları me"'zller•- • uılab et- T f• f • h d .. I b" . •J k mwnl bir arzu mevzuudur. Bizler, 1 11 ti ln U h 1 d ıe.smı b r demeçte B.rle şlk Amc 
"" • uu f f le.,mi' m 1 e er bUt n cep e er e j ' · Elçi,ı Lord Halifaks, burada söyle· 
ntl.flerdir. as IY8 muame 8 51 er yer 8 Sura 8 I iri ece BUyllk Britanyada bu hedefe varmak , hep birden taarruza geçmelen zanıa- rlkanın b ir birleşm iş milletlerle d il i bir nutukta deml,tır ki: 

(Den1111: 8a. 1, llL ı: de) (.) Ankara, 8 (Vatan) - Ticaret lealnin yurdumuzun her t•rafmda için Hindi.stana kar•ı ve bUtlln dün· il nı gelml,tir. Gözlerimle cördllkleri· ! birlikte «m ihver devletlerinin harp <Almanlar kısa bir harp dtl4lln· 
Vekaletinin talebi üzerine banka. en yakın b ir zamanda bltirllmes!- ya muvacehesinde esasen resmen ta· ı me inanmak llzım gelirse d1l4mana (De•amı Sa. S. Stl. 'ele) //// m1l4ierdl. Fakat bu harp, oidukça u· 

ingiliz 
esirleri 

Almanlar tara
fından pranga
ya vuruluyor 

lngilizler de ellerin
deki harp esirlerini 
prangaya vuracaklar 

MlıWı•• llaNls.U ,,. ............ ..... 
J ......... . 
Beri~ 8 (A.A.) - Resmen ha. 

her vcrlldliine ıöre. dilnkü Al. 
nıan teblijinde ahnacatı bildirilen 
tedbirler tatbik mevkllne konut. 
ınuı ve ı 9 ajustostakl Dleppe ba
reketı esnas1r.da esir edilen lncL 
llılerin elleri bailanmııtır. 

Lon<1ra, 8 (A.A.) - Reuter a. 
janaı, tngllız harp esirlerinin pran. 
laya vurulması meselesine dair o. 
larak M. Çörçll'ln pek yakında bir 
derneçte bulunacalını haber ver
tnektedlr. 

Londra, 8 ( A .A.) - Almanlar. 
Dleppe'dc esir edilen 1n:Ulzlerl 

(Devamı: Sa. I; 81. ' de) o 

ların bazı iaşe maddelerine avans ne çalıpcaktır. Bu karardan mak ahhUde glrmlf bulunuyoruz. lngiltere kaU darbeler indirebiliriz. Bu sözle· ! v k · ıı H • zun süreceğe benziyor. Geçen harp· 
yapmamajı kabul ettiklerini bil. ıat bazı kimselerin late maddeleri hUkQmeti namına bu taahhUdU buıün rlm resmi bir demeç değildir, benim ~ e ) er eyetJ tenberl Alman genel kurmayının zlh 
dlrmiıUm. Bu karara derhal uyan fiy•tl•rın1n yükselmemesini temin tekrar ediyorum. şahat mUtalAamdır.> nlnde bir kanaat vardır ki, bUtUn dl· 
şehrimizdeki bankalar, bu .. ünden Hindiatanı herhangi bir kimsenin d •• t ) d a. 1 i i u 
ıtibaren bu maddeler hakk··r:daki m r nı zor -v ırma r. emirleri altına bırakmıyoruz. Hindls-"' için al lddl&h ı l••t ktı Mister Vilki, ·sonra ,unları söyle- un op an 1 aer er n n stUnde durmaktadır. Bu 

avanslarını tasfiye muame•--•ne hracatımızın sekteye utramama. tanın istikbalini öz idaresi altında 
• 1 

1 

mi'Ur: kanaat, Almanyanın hiç bir zaman 
~ - SUlh dağıtımı, cotrafya duru- Ankara, 8 (A.A.) - icra Velı:lllerl iki cephede birden kara harbine gir-

başlamıılardır. Bu maddeler üze- sına ve kolayıaıtırılmaaına dikkat vUcude getirebilmesi için bizim rıza- mu ve siyasi mWAhazalarla değil, bir ı Heyeti, busun uat ııuo da Ba,,.e- memesi lcıı p ettiğidir. Fakat Alman· 
rındekl avansların tasfiye mu•me. edilece;t tabllcilr. (Devamı: Sa. 1• tlL Z; ele) X memleketin müdafaa kudretine göre kil Şükrü Saracoğlunan reı.Utlnde ı ların bu derece korktukları 9eyln 

I Mebuslarımızın tetklklerı 1 ••P•lm•"•"·' ,............. ,0e ................ " 

Bir m&ddettenberl halkın dertlerini dlnllyen lıtubal mehallan ıllln de Emlnöell Hallre\·lnln Çalı9tmna )'111'· 

clanu ziyaret etmı,1er \le faallyetl hakkında aJAlradarl•dan izahat almı,lardır. Yukardakl "*1m meltu· 
lanmıaın JUda aJyaretlerlal tablt etmektedir. 

Vurguncular 
nası 1 yokedil_ir? 

Vurguncu çeteleri, 
Istanbula göçetmiş 

-ı-

B olu dalını aprken otobUa

te yanımda oturaın Bolulu 

bir arkadaşa: 
- İnsan buradan otobüsle de. 

jil, atla veya araba !le ıeçmeli, 
bu gUzellikleri yudum yudum, 
kana kana içmeli, bu temiz, ko. 
kulu havadan bol bol yutmalı, 
dedım. 

Yazan: Cemal BARDAKÇI 
- Bu yol bundan elli seklı 

yıl önce, 300 tarihinde İsmail Ke. 

mal B eyin mutasarrıflıtı zama. 
nında açılmış. O tar ihten evvel 

bu daldan. sizin istediJlniz g ibi 
at, katır ııırtında _geçlllrmlş. Fa. 
k at tabiatın ıilzelliklertr.den zevk 
ve haz duyarak değil. korkudan, 
heyecanda n tıtreyerek : 

- 8ebep? 
- B Uyüklerden duy dutumuza 

göre her çamın dibinde b ir e5kı. 
ya çetesi yatarmış. Bunlar gele. 

nl geçeoJ soyarlar, ceplerinde 
beş on kuruşu bulurunaysnlara 
d a zUlilr tlükle rlnln cezası o:ara k 
bir fı liı köte k atarlarm ış. 

~ (l>eT&ma: S.. %; Si. C le) ( //) 

Pek yakında VATAN sütunlarında A. E. Yalman'ın sey ahat notları 
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Şehir 

Haberleri 
Ekmek karnesi 
yolsuzluklan 

Vurguncular ====. ---

nasıl yo·k edili~? 1 Mevzu arıyorum 

Kayse.nn cesedi Vurguncu çeteleri 
lstanbula göç etmiş 

R-J1 er gün yazmak ı;üç. ı,te ba 
tr:ıl giln duraladım. Meuu arı · 

yorum, bulamıyorum. Onüme ilk çı · 

kan tanıdığa : 

Yazan : z "y4 ŞAKI• 
5 fırıncı daha 
tevkif edildi 

-91 -

Yine o d evrin kuvvetli tarlhçlle
·lnden olan Barbaroya gchncc.. o 
ia, vakayı şu suretle tesblt etmek_ 
tcdlr: 

[İmparatordan, hiç bir haber a. 
lınamadı. . . Hayatta mı, yoksa öl_ 
dil mü? Bir müddet, bilinemedi. 
Yalnız, bazıları, onun cesedini, yer
lere serilmiş olan cesetler arasında 
farketliklerlnl söylediler. Baztltırı 

ila, Türklerin Topkapıdan içeri gır. 
;ilkleri sırada, ölünceye kadar çar. 
pıştıktan sonra, ayaklar altmde. e. 
zilmlş olduğunu rivayet ettiler.] 

Françes'ln tarihinde, şöyle bir 
kayıt daha vardır: 

[Sultan. şebrln zaptından sonra, 
imparatorun hayatta olup olmadı. 
ğtnı öğrenmek lstedı. Bu mesele. 
nln şıddetle tahkik ve taharrisi için 
emirler verdi. Mi.islüman ve hrrıs. 
tıyan ceset yığınları içinde, kayse. 
rln cesedini bulmak için adamlar 
gönderdi. 

[Birçok araştırmalardan so-nra, 
ayakkabıları ile dızlikleri üzerinde 
imparatorlara mahsus kartallar iş.. 
lenmiş b ir ceset keşfedildi •.• Sultan 
bu haberden çok sevtndt. Lazım 
gelen dlnJ lhtırnm ile dcfnedılmesi 
için, cesedi hırlstyanlara teslim et
tirdi.] 

Muverrih Mortman, şöylece ha. 
klkate biraz daha yaklaşmaktadır: 

(Kayserin cesedi, üç gün &ra'Ilıl. 

iıkt.an sonra, ancak erguvan reokl ı 

ayakkabılarından tanıtarak buluna. 
bıldl. Aldığı yaralardan, tanınmıya. 
cak hale gelmişti. 

!Ceset, sultanın huzuruna gctL 
r ' ldl. Sultan, miıkiifat verecekmiş 
ı;lbı davranarak; 

- Bunu, k im öldürdü? 
Dedi. Hemen bir zenci (?I) Heri 

atılarak: 

- Ben .•• 
Diye cevap verdi... Sultan bu 

zenciyi derhal idam ctilrdl.J 
GurUli.ıyor klL bu karmakarışık 

ifadeleri b .r araya toplayıp ta bun. 
lardan kati bir hiıküm çıkarmak 
mumkıln değlldlr. Ancak, (Silavon 
vekaylnamcsl) , daha açık • ve bir 
dereceye kadar, bizim tarihlerimi
ze uygun olan şu malômatı ver
mektedir: 

[Sultan, Kayser~n akubetl hak. 
kmda, herkesten malumat istedi. 
Fakat bir şey öğrenemedi. Nihayet 
Ayasofyodan çıkıp Akropol'c gL 
derken. el nde kesik blr baş tutan 
Sırbistanlı bir asker onüne geçti: 

- Padışahıml Ebedi saadete 
mazhar olasın .•. İşte, çar Kostan. 
tl:un kafası. 

Dedi ve elindeki kanlı kelleyı 

padışaha takdim etti. 
Padişah ile onu takip eden a lay 

d r rhal durdu. Sultan acele ılc ge
rı dönerek, kendlstnl takip eden 
Gran Dük Notaras'a ve Rum zade. 
;flnına: 

- Bu. hakikaten Kostantinln ba. 
sı mıdır? 

D!yc sordu. 
Bunlar. derhal tanıdılar. Kos-

tantinın bnşı olduğunu tasdik et. 
tikten sonra. hıçkıra h ıçkıra ağla. 

başlndılar. 

S ultan, Sırbistanlı askerin yan1. 
na bır kaç zabit terfik ederek, bas
sız ccsedın bulunduğu yere gön. 
derdi. Ceset. - bugün Saıncaktar 
yokuşu der ilen • yerde yatıyordu. 
Ve ayaklarında da Htı başlı kartal 
ışlemcll, erguvan renklı ayakka
bıları bulunuyordu. 

Sult&n. kesik başı, imparatorluk 
sarayının karııısındakl kırmızı mer 
merden sütun üzerine vazcttirdi. 
Cesedi de, husasi ıhttram ile defne. 
dUmcsl lçın, Rum rahipleri heye. 
tine göndertti. J 

İçinden çıkılması güç olan bu rl. 
vayetlcre, bir haylisinin daha ıl~

ve edtlmesı mümkün olabilir. Ban. 
lardan akla. en uygun geleni, her 
halde (Sla.von vekayinamesi) ol. 
mak lazım gcl•r. Çünkü bizim es. 
ki tarlhlerımlzdckl rivayetler de az 
çok buna muşnbıhtır. 

Ancak bunda katiyetıe reddedi. 
lccek bir nokta vardır. O da, im. 
paratorun ccscdln~n Sancaktar yo. 
kuşu denilen mahalde bulunması. 
dır. . . ls tanbulda bu isimde bir ve 
yahut bir kaç yokuş olup olmadı
ğını bllmlyoru!ll. Fakat her halde 
bu (Slavon vckaytnamcsl) ne da
ya narak bazı ecnebilerin (Sancak
ta r yokuşunu) Ayasofya ctvarında 
zanoettlklerlnı lyl biliyorum. 

Halbukı, Ayasofya civarında, bu 
isimde hiçbir yokuş mevcut değil. 
d lr. Bu zan ve zehap, orada (San. 
caktar Dede) isminde bir türbe 
bulunmasından llert gelmiştir. 

Bu türbe, yanan Adliye dalresL 
nin garp cephesi köşesinde ve (Ka. 
basakal) a giden ca<:ldenln üzerin. 
ded ir ve bugün de, t yasofya mey. 
danından. (Umumi hapishane) ye 
giden sokağa sapılırken, tam sağ 

köşenin başında ve esbak şehrema
ınetl muhasebecisi Reşad beyin ah
şap konağının sol köşesi altmda
dır •.. Sultanahmet yangınında, bü. 
tün o mahalle kfımllan yandığı haL 
ek, gerek bu ahşap konak ve gerek 
bu fürbe kurtulmuştur. İkisi de, 
oldukları gibi duruyor. 

Ancak şu var ki, bu türbede ya. 
tan zat ile, Blzansm hUkümdarı 

(Kostantln) ar~m.da en küçük bir 
münasebet mevcut değildir. Ç ünk ü 
bu zatın hüviyeti, baş ucundaki 
levhada sarahaten mukayyeddir. 
Kendisi, (Fatih) ordusunun sancak. 
tarlarından olup, feth esnasında ar. 
kadaşlarUc beraber oraya kadar 
gelmiş .. orada Rumların _ belki de, 
o cıvarda bulunan saray muhafız. 
)arının - mukavemctile karşılaşa. 
rak şehit düşmüş .. ve Fatih'tn cm
r llc, bulunduğu yere defncdllmls
Ur. Nıteklm, o civarda bulunan ha. 
mamın üst tarafında, küçük bir 
turbe daha vardı ki orada yatan 
(Saka Baba) ismindeki zatı.n: da, 
(Sancaktar Dede) nin arkadaşla. 

rından olduğu, - eski bir ananeye 
istinaden - rivayet edilmektedir. 

Eğe; Sancaktar Dedenin hüvlye. 
t1 o zamandanberi malum olmasay. 
dı, aklıı şöyle bir sual gelir: 

- Sılflvon vckaylnameslne ınaza. 
ran, mademki (Fatih), kcndlstne 
takdim edil n imparatorun başını, 
sarayı.n karşısındaki kırmızı mer
merden bir sütun üzerine vazet. 
mtştlr. (Mukaddes saray) ın o cL 

K arne fi~lcrt yolsuzlusunden 
suçlu sanılan fırıncılarla iaşe me
murlarına alt davaların üçüncüsü
ne dün birinci Milli Korunma mah 
kcmeslnde d evam olunmuştur. 

B u celsede de Yorgi T olusl, L am 
biso Goro, Yorgı Kasakldls Salıh 
Baitıs ve Ali F.crah tevk if ~dilmiş. 
lerd lr. 

Bir katil, altı seneye 
mahküm oldu 

B undan bir m üddet evvel Gala. 
tada bir kahvede iki genç adam 
arasında kanlı bir kavga olmuş, bu 
kavga neticesinde bir kişi ölmüş
tü. 

D Un ikinci ağırcczada bu vak'a. 
nın muhakemesi yapılmış ve suçlu 
cezalandırı l mıştır. 

Mczkür kahveye giden Ahmet. 
orada cskidcnbcrl bir kadm yüzün. 
den kızgın oldusu MustaCaya rast. 
layarak ona, uSen benim kapımı.n 
iplnı çekiyorsun!,. diye satıışınış. 
bu suretle aralarında şiddetli bir 
m!inaka~a başlamışt~r. 

Kavga büyüyünce Mustafa ta. 
banca çekerek Ahmede ateş etmiş. 
tir. Koltuğur.dan yaralanan Ahmet 
bu esnada tabancayı eline ı;eçlre. 
rek o da ateıı etmiş ve Mustafayı 
başından yaralayarak ölümüne se-
bep olmuştur. • 

Mahkeme, diınkü celsesinde ka. 
tlll 6 sene on altı gün hapse mah. 
kum etmiştir. 

Sotiriyi acaba kim 
öldiirmüş? 

Bundan b irkaç gün evvel Fatih
te kanlı bir cinayet işlenmiştir. 

Hacıüveylz mahallesinde oturan 
Sotlrl adında .ı;enç bir delikanlı 
bundan bir müddet evvel ölen an 
nesinden kalan mirasla geçinmek 
tc ve bahçıvanlık yapmaktadır. 
Fakat bu mirasa ortaklık iddiasın. 
da olan diğer bir bahçıvan zuhur 
etmlştJr. Tanaş adındaki bu hısım 
bahçıvanla Sotlri arasında bu yüz
den muhtelif kavgalar olmuş ve. 
mahkemeye kadar sürüklenmişler. 
dlr. 

Hadise günü yine Tanaşla Sotiri 
arasrnda bir mür.azaa zuhur etmiş. 
tir. Sarhoş olan Sotlrlnın üzerine 
hısımları ilşüserck genç delikanlı
ya rastgele vurdukları ' 'e döverek 
ölümüne !iCbcblyet verdikleri anin_ 
şılmakla beraber, Adliye dok toru 
cesedion Morga kaldırılmasına ka. 
rar vermiştir. 

Ölümün sebebinin rakı ile balık 
yemek yüzünden mi, yoksa dayak. 
tan mı olduğu tcsblt edilerek ona 
;öre kanuni takibat yapılacaktır. 

Ellerindeki şekeri de 
saklamaga başladılar 

Demlryolundakl arıza yüzünden 
fekcr getirilmesi zorlu~u ve nama. 
zan ve Şeker bayramı .ı;ib i ı;ekcr 
ihtiyacını arttıran bugünkü du. 
rumda. şeker satısından imtina f ı. 
illeri artmıstır. 

( Ba,ı l ind de) (//) 

- C umhuriyetin• kurduı:u dir. 
lik, düzenlık ı;ayesinde artık o 
çctclttden e:;er kalmadı. 

- E vet, bir yerde batıp iki 
üç kilometre Uerlde tekrar yüze 
çıkan dere sular ı glb! on beş yir. 
mi l!ene evvel b u dağlardan kay. 
b ol.an çeteler de birkaç yı1dan. 

beri İstanbulda peyda oldular. 
Şimdi bu dağlara çıkıp soygun. 
culuk yapma~a cür'et edecek o. 

Yazan: 
rc.;.aı BARDAÇI 1 

hepimiz İstanbuldakl vur,uneu. 
ların, şa kllerin. hesabına çalışıyo. 
ruz. Bu yüzden hükumetin aldı. 
ğı tedb irler de faydasız .kalıyor. 
Bir lkl sene sürgün, üç beş yüz 
lira para cezası da o şakilere vız 
geliyor. 

zorlu ve kuvvetli sebeplerin te
siri altında bulunuyor demektir . 
İşte hcrşeyden evvel bu sebeple. 
rl arııştırıp bulup crtada.n kaldır. 
mak gerektir. Bu yapılamazsa 

diğer hertürlü iktısadi, ceza i ted
b frlcrd e.n asla h!ç bir fayda, müs 
bet bir netice elde edilemez. En 
şiddetli cezalar, bazılarımızın tav. 
siye cttigi idam cezası dahi vur
guncuları korkutamaz, sındıra. 

maz, Bunların kırk e llisi sürgUnc 
yollanır, o u. yirmisi hapse atı-

lanla.nı:ı. akıbetleri jandarma kur - Yol arkadaşım doğru söylü· lır, üçü beşı id am edilir. Fakat 
şununa h ede! olup ahirete sefer );ordu. H ani, (Ulu ku~) mu de r- yerlerini dc:hal di~erlerl alır, 
etmektir. Halbuki İstanbulda ler ne ~rler, koca kafalı, koca- vur, uncuiuk, ih tikıir da. sürer 
böyle b ir tehlike yoktur. Mu hte- man ve kork unç gözlü, ir i vü. gider. Nitekim şı.mdlye k adar 
k ir , vur: u ncu , istifçi adı verdlgl. cutlu bir mahluk vardır, a rlatır- tatbık olunan cezalar da bu afe. 
m iz ve çoğunun damarlarında lar k l işte bu kuş bir ıcvln damı. tin önünü alaınadı. füıtta şiddet. 
bizimkinden. başka kan dolaşan na tüner, k ımıldamadan d urur, knmcslrc , scn~lemeslnc blle en. 
İstanbul şakil('ri korku duyma. rııkını beklermiş. Derken bir za. gel olaınadı. 
dan rahatça kötü işlerine devam vallı ı;erçe gelir, onun ağzına d li. Anadolu daslerını §•'kavctt~n , 
ediyorlar. Çünkü biz Anadolu şermiş. Tıpkı bt~:- uıı gibi İstan- vurgunculardan temizleyen kuv-
tüccarları, istanbu1 halk ı h epL buld aki vurguncular da büyük vct yalnız ve münhar:lran jan. 
mlz onlara yataklık, vasıtalık ya. k üçük mağaza ve dUkkanlarında da: ma kur~u:lu değlldlr. E~er 
pıyoruz. Sözgelıml lv'.nlm Arado- koltuklarına kuruluyorlar, karın. ~ ıılnız blitına ou kuvvet bu işi 
lu kasabalarından birinde bir m a. larınr şışlrerek purolarının duma başarmei,:a y~:er olsaydı istlbdSJt 
nifatura :ma"'azam var. 1stanbula mm savuruyorlar, narg ilelerini • ve mc"ru tf~·et devlr1erlndc de 
gidip mal almağa te,scbbils edlyo. tokurdatıyorlar. biz biçarf'! serçe. 

şekavetin tutunamaması fcap 
rum. Toptancılara başvuruyorum. ler de ,kendlllğimlzden, kendi a. 

ederdi. Çünkü o devirler hiıku. 
l\lal yok diyorlar. Yalvarıp ya_ yağ ımızla onların azametli hu. 

mct.lcrtn ın de jandarması, polisi 
karıyorum. Nihayet bunlardan zurlarma ~iderek elimizde, ııvu-

\•ard ı . Bence Cumhuriyıct rejım!. biri suya ba:ııa merhamet edl. cumuzda, ciız;danımız.da para na. 
ıı ln lçHmat, iktısıı.di, sınai. tlcRri 

yormuş gibi, hele sen iki üç n(ln mtr.a qe varsa kasalarına bOşal . 
eo <-ııhalarda \'Ücuda getird iği ha. 

sonra bana bir uira, ben cura. tıyoruz. Ondan sonra dönüp fer-'" yırlı inkılapların ve discr pek 
dan buradan ara~tıra.xım, bulur- yadı bastırıyoruz. Yani düşmanı. çok ıslahatın bu başarıda bi!yük 
sam sana bir miktar mal alıverc. mıza sliahı. bı~·ağı kendi elimizle h isseleri \'ardır. Bunlıır sayesin. 
ylm. diyor. O nun şurası burası veriyoruz, yaralandıktan sorra de düşü ımC', yaşama. çalı~ma, 

0
_ 

dediği kendi gizli dcpolarıdrr. da hem ondan hem de onun bu lurup kalkma, ylylp içme, g.-zip 
Bunu bili ' oruz. Fakat bilmekten hareketini önlemcdlğlnden de.la. tc znıa ıarzlRr•nda çok ;;remli dr-. 
bir fayda çıkmıycr ki. İki gun yı hiıkümelten ~lkfıyct ediyoruz. ğlşlld lklcr husule geldi Rejime 
sonra o mağazaya gidiyorum. Ba. İyi ama bir insan, hcrsün biraz kar§ı lnıın ve güven arttı, kemal 
na bir miktar mal veriyorlar. daha fazla kanını cm.n, kcnôiıd. derecesini buldu. Ve c1rtık şeka-
Verlyorlar ama maliyet fiyatına lıi korkun~ pençeleri altında kıv. vctln yaşamasına imk:..n kalma. 
yüzde ile; yüz, beş y:!z zam yap. randıran bir canavarı kcr dl l'Iİ dı!1ı ka.r. aati de zihinlerd e kn!'1• 

mak surctllc. Çaresiz kabul ıedL ve istcslle nasıl besler, yaşatır? yeti<.- yerleşti. kökleşti. 
yorum, Etmc.şcm meğal.llm "kn- Böyle- ;>apıyor:ra muhakkak çok c. BARDAKÇI 
panacak, .Çoluk çocuk aç kalaca. --- - -----:::------------------ ---
sız, Sor .ra b izim kasaba ve köy. l ~ ı-
lcrlmlz halkı da muhtnç bulun- 1 a • 
dukları bu eşyayı bul:"mıyarak , 

çıplak kalacak. Bu scbeptC'n malı ---...~\! ı-.ı.aı 
;ctlrlyorum. Koy1U kentli de -

ucuı pahalı demeyip zarurt alt- ı G u··n ah 
yor. F akat onlar da kend i mah- etmiyelim 
sullerinin fiyatlarını, aldıkları agiln Çinıle bulunan Bay \'ilı.ı 1 ii~·rc~ I 3S k uru' ım paradır. Bu Ur.rd 

beyanatta bulunmu11: c:'\faf toiı- hılctın u.,Uinde ~Ol lC tak11lnı edilml11-
bu eşyanın. liyatlarınıı göre ayar. (B 
lıyorlar. Bir de İstanbul halkın • . • 1 • • 

lı.nı n, fah i'I kazanç temin edPnlcr, <·a - tir: dan keseleri müsait olanlar bu
gün b ir kilo pirince ihtiyaçları 

varken on klio almağa kalkıyor. 
lar. B u suretle istek artıyor. Fi. 
yatlar da başır.ı alıp gidiyor. Ne
ticede \'urguncuların kasaları 
doluyor. Bilhassa · sabit gelirli 
yurdda~ların da anaları ağlayor. 

Hasılı görüyorsunuz ki hemen 

Lastik tevziatım kim 
yap1cak 

Ticaret Vekaleti son verdiği bir 
kararla .şimdiye kıı.da.r tevzie tAbi 
olan saç, tel, maniratuı·a. demir, çe· 
llk, s-ibi maddelerin satışlarını ta· 
mamen serbest bırakmıştır. 

U"luk edenler kadar suçluıl urla r.» Rllet ii<"retl 3 1 ,ı:> 
Röıırüler resmi t ,-Ru "löıe bl'pına t, demeç ,e,.nlre 

demek g ünah olur; hun:ı hal ,.ıbl 

e: '\Jllli korunma kanun layiha ı ı> de· 
mek yakışıklı duşer. 

A ker aileler ine Jardım 1,-

38,'!5 

A GIZDAKI RAKJ...A Umuıni~etlı> Jolcular bilet iı;in 3 t 
'on·etJer :vardı m hah inde o kil · &.uru~ odeml'! OIUJOr)a r, l ira otuc J'I&• 

dar 1!l
0

rar ettİter ki, rj{er vı"' ı rıtdyo- ra blletçide kalıyor. Tarifedeki dığer 
11una inanmak lıi.zım!la, ın~İıı :r; nı~- 1 keı;i rll Ü<"retlerde de a _y nl hal u kl 

1 

muaları nlha3 et baklayı ağıclarından 
1 
olmaktadır. ilgili makamlar bu k,.. 

~·ıkardılar. Yenir yutulur ne,·lden ol- ı lrlerı hiç olmıu:"'a aı;kcr ailelerine 
mıyan bu balda şudur: : yardıma ll:he et'le de J lrmi parala!\ 

«1910 da Fran~a , .e biz Mıluşık du · 1 otuz paralar, biletçilere \eJa otobliıı 

rumda Jkı-n Ruo.;:va Almanya ile eı- 1 sahiplerine kalacağına aıker allele
clc vrre<·cğine ll~ln<'I hlr r ephe aç. 1 rlnı: ~lt .. e. 

ıtydı hugiin olanlar otmaı.dı.ıt Okurumun teklHI fona ıtrğildlr . An· 
v öriiJÜyor ya, iki taraf birbirine I eak "lılndıj'ınıa göre bu hU!ıtMta bir 

«açılmam ı-: • ' e «açılmı~·anıt r epheler ' kanun "ardır. Bu kanunu dekl '!t lr- 1 
·' il1.ünılen kızı;rn rlar. Aradaki fark, ı mek irap eder. Hanunla beraber , 8 • 

, varda olmasına ve AyasoCya mey. 
danına açılan bir kapısı da bulun
masl?IA nazaran. acaba bahsolunan 

Dün, Şehremini Sarayıneydanın. 
da bakkal Numan yanında tezgah
tar Hikmet Kubık ikinci Milli Ko
runma mahkmesinde yapılan du
ruşma sonur.da ylrmı lira e'ır pa, 
ra cezasına ve on beş sun dükka
nının kapatılmasına mahkum edil. 
mlşttr. 

Bu arada ö~endlğimlze göre ham 
kauçuk otomobil lı\stl~I. kalay, tene. 
ke, tevziatı bundan sonra Ticaret o
Cısl tarafındıı.n yapılacaktır. 

Kamyon ve otobüs IAstıği tcvziln i 
'I'ıoaret Vekaletı yapacaktır. 

y11 Jn11: zaman farkından ibaret ti r. 1 pur. tren, sinema gi.,elerine yapıldı· 
I'Ellı"A BiR TEKLJJ.' DEGJI, ğı gibi otobiblere de pul ,eklinde 

Bir okurum telefonla bana ,unları makhw:lar , ·ererek bu kesirleri ha-
öy ledl : ı yı r ı,ıerine mal etmrk kabildir. 

iş , s'hi-: z r :ı ka lı rsa 

B elçlkaılan geçen glın gelen bir 

telgraf ha berinde "öyle denJJ. 
mcklcdlr: 

l.leı:c'dckl kllnlklerln blrlnıten 70 
bin frank drğerlndc iki radhım tUpU 
garip bir o;eklldl' kn) holmu tur. Hrr-
ızlığın ı;uçl ul:ınnı bulma k üzere PQ· 

ll!ı turnfından )apılan akla gelen ,,e 
ı;rtnıl~ cıı hiıtün ga~ retler hoşa çık

nıı-:tır. Bunun üzerine bir slhlrbaıa 

mürueu.nt olunmuş 'e bu adam elin
deki rakkn'! \a ıta ile radlumun gö· 
tUrüldüğli 1 tlkameli tesbit ettikten 
sonra raıllı ı ınıın ) eri lıulunmuş ,.e 
tuplcr mc1daro çılıartırıw,tır. 

Bu haber l'jlerl lı IA hliyli ile ı:ii

rülen Afrlkanın ortasından gelseydi, 
nı~clc ynktu. l 'nkat Belçika gibi 
medeni bir nıeınlı•kettcn \Crllince ln-
~anı bir dibıUneedlr ıııı,·or. 1 

Eğer ıııİrı.az, tıu kadar kıı ılrctc 
ıallk e llltln, lıılln, Ruz\ elt, Çör 
il , hiç \akit kıı)betnıedcn kendl,51· 
ıc kos rak ondan zaferin gizli ol
lut;u yeri iığrcnnıl) e çalış ınlar, 

llen"C fırt.at \ C kU\'\'Ct bulup Bcf
.-ıkll)R kadar uçablllrsem, bu slhir
bıu:dan pirinç, adı-yağ, zeytinyağ, \e 

diğer madılelcrfn aklandığı depolan 
ot"rerıme;e talııııı.c:a~un. ı 

~ERÇE 

<Devamı var) 

- Onu seviyorum. O nun her ne p!l
hasına o lursa olsun elimden gittiğini is
temiyorum. Siz bu tarzda bir aşkın ne 
demek olduğunu a11lamazsınız. H enilz 
çok gençsiniz. Adeta çocuksunuz. o beni 
hftlı'ı genç, gOzcl ve herkes tarafından 
beğenilen bir kadın diye> seviyor ve bun. 
dan dolayı benimle beraber yaşamakt2n 
ft har duyuyor. Halbuki asıl yaşımı na. 
sıl yalan • öylcdlğimı öğrense, ihtiyar b r 
kodııı oldu.,umu bir an görse hemen be. 
nt bırakıp gider. Bunları görilp oğrcn. 
dıktcn sonra kalacak olursa, bcn~m için 
bu da çok feci olur. Çihrkil o zaman p:ı. 

rama tamah ederek kaldığını sanırım v e 
buna tahammül edemem. Ölürüm. Ben 
sevilmek lstıyorum! 

- Ne yapmak niyetindesiniz? 

- Susmakta slzl:n. de menfaatiniz var 
Bcnard. R znlct çıkarmakla ne kazanıı. 

cnksınız. Kanunen size karşı borçlu de
Clllm. Resmi bir içtimai mcvkiinz, bir 
babanız var. Baro kanunları bilmem ki. 
Yalnız yapabileceğim blr şey, size iste
dığlniz kadar para, çok para vercb·lL 
rım. Bir kaç sene sonra, belki de bir kaç 
ay sonra aşıkım benı bırakıp gidince 
ihtiyar bir kadın olduğumu a.rJıyaca. 

~ıın. O zaman vaziyet değişecektir. F.a
kat bu son gençlik ve güzellik demle. 
rıınden istifade ctmcUylm, otlları hiçbir 
şe_ye mukabil dc~işmem. Ne vazife, ne 
pısmanlık h sı beni bu son. alll<ırımı 

- Tak imden Büyükdereye otobıia 1 Tatlısert 

Yararı: frene Nenılrovık:r - 88 - ç.e,·iren: Re-Lzan A. E. YALMAN 
saadet içinde yaşamaktan mcnedem z. ı::ıl s cvlllr? Elbet te aldatılır, demek is. 

Bernard cevap vermedi. Yıılnız ye. tem~. B u zamana kadar Gladys kıs. 
rlndcn kalktı, Gladys'tn 1a yanma s eldi. kıınçlık nedir bılmlyordu. Kendinden o 
Dıkkatle. merakla yılzüne baktı, baktı. kad ar emindi ki.. ilk defa ola rak bu 
Sonra yavaş sesle: sözlerden sonra içine şiıphc, korku ve 

- Arlık gldebfllrslnlz, dedi. ü m itsizlik dolmustu. Kendi kend ine du-
Gladys de hemen kalk ıp glti. şilnmcğc başladı: 

XVlll - Acaba bcnl seviyor mu? Hal& se-
GlacJ.ys sokağa çıktı. Sisli b ir sonb a. vlyor mu? İhtlyarlad ıgımı gördüğü hal. 

har Gilnlydl. Ak§amın ilk ışıkları bu. d e neden beni bırakıp gitmiyor. Param 
gulu havuda bir<?r birer scçllmcğe bas- 1ç\n mi? Benimle evlenmek de isted i, 
lıyordu. Acaba b u arzunun sebeb i nedir ? Bana 

Bu mıı.hallcıdc her sokak, h er ev sad tk mı? )fc!ksa aıldatryor m u? D ün 
,gar.ç:crlc dolu tdl ıtast sellncn insanlar neden gelmedi? Ner eye gitti? Kıminle 
!:efil, zayıf ve açtı . J:o'akat hepsi genç, id i a caba? Bcnı kolları al'flsı:na aldığı 
hem de ne kadar gençti. Çünl)ü bu mu. zaman severken, öperken daima gözle. 
hallede oturanların hem~n hepsi talebe rlnl kapatır. Acaba sevmek hazzını de-
ldi. Gladys bütün bu gençliğe kl.n ile ha iyi tatmak için mi böyle yap ıyor? 
baktı. Bcrnard'ın biraz evvel söylcdığt Yoksa yüzümü görmemek için mi? 
sözler hiHii kul klarında çınlıyordu. On. Sokak ortasında durdu, çan.ta.sındcııı 
ları hep işitiyor gibi id i: a)•nasını çıkardı' ve yüzüne baktı. Son. 

- Mont! sizi aldatı;>•or mu? ra düşündO ki beş sene evvel sokakta 
Bu sözleri küstah bq. tavırla söyle. b uylc bir h areket ya.ptı'ı zaman gelen 

mıştı. Sanki sim ı;lhl b)r kocakarı na. ıeçen crk~kler IM •ta;-lar ve: 

- E~t, evet &üzelsln, hem çok gü. 
zel. derlerd i. 
Şimdi artık kimse ona bakmıyordu. 

Yanından b ir takım genç erkekler ıe. 
ç lyordu, baııla.ı1nı bile çevir ip bakmı
yorlardı. E llerinde kitap çantaları taıır
y a.n genç kızlar d a vard ı. O nla ra bak ı. 
yorlard ı. 

GJadys evine d öndü. K alb i hızlı hız. 
lı. Adeta göğsünü a~rıtacak kade.r hızlı 
çarpıyOTdu. Bütün geceyi uykusuz gc. 
çirdi. Durmadan kendi kendine! 

- Güzelim.. halıl güzelim, diyordu. 
Bundan güzel b lr vücut nereden bula. 
b ilir. Hem ben altmış yaşında dcglJlm. 
Yalan ve hnktı.nsız.. senelerin bu hesa. 
bı yanlış .. ne diye gid ip şu oi; lanla g;;. 
rü~lüm Ylrml sene bensiz yaşadığı gtı,! 
yine yaşıyablllr. . ne d iye bu ndan son. 
ra onu nla meşgul olayım . Kalk ıp dün
y anm bir başka tarafına gidelim. Ora. 
ya mek tup göodereıncz. Çünk ü nerede 
olduğumuzu k imselere söylemem. Aldo 
ile ber aber yaş?rım. Aldo! Sc\•glllırı' 
Acaba beni ı;eviyor m u? Bu a nda nere
dedir klm blllr? Yoksa ba~ka bir ka. 
dını mı seviyor? Bilmiyorum Bclkı de 
öyledir. İnsanı sevdiği adamı tanımaz 
k i.. belki de benimle a lay ediyor belki .. 
Hatırına b ir kadın ı;cldi. Ahbapların. 

dan Jeannlne P ercler vard ı . Daima Mon. 
ti'ınln peşinde imiş gibi bir hali vd.l"dı. 

ıJ>~v.anu var) 

- Bir ınev:ıu ,;ersene, dedim. 
- 1 ı1tlı ile IM!nlm başım .,ek ho\ 

değll. çay, kah\•e de içmem. F akat 
yetml~ ·a~ındakl anam, •abah, ak· 
,am süt içiyor. Bir haftadır hakka' 
bakkal blr kilo toz ljeker arıyorum, 

bulamıyorıvn. baau yaz; ı,te •.• 
Nesini ;\'8.Z&yım bunun ve yıı 7,• 

"am bakkallarda ,eker mJ buluııa 

cakt 

Ba,ka bir dosta derdimi tekra! 
lad ım : 

- Bir mevzu veMırne ... 

- Ortah'kta arıyorsan arıyorsun 

rakı buh•mıyorııun, fakat !ite ba,ı· 

na yetmı, kuru' farla tosladın mı 

~Kuhip• ısk111 bulunuyor, 1tna 1az 

ı,te .•• 
Nesini yazayım bunun. rüı tçme-

yiver! 
Başka birine başvurdll.ID: 

- Bir me'\-za •eraene ... 

- Tramvaylarm b&1a111aklanna 
uılanlan ı;abıta memurları tn4lrt· 

yorlar; fakat tram•a1, me.nuıra k' 
metre g.-ı:ınee yine b~cıamaklar NJ
kım salkım ln!lanla doluyor. Demek 
kt ~·arılan ı,in seferi ağırıa,trnnak
ta n ba'}ka faydası y ok, buna yaz iş
te. .• 

Xcsfni yazayım bunu•, 'belediye
nin )· ıllardanberi 41üıo;eltemedJli ı.ı 

biz m i düzrne koyacatız~ 

Haydi ba, ka, ma: 

- Bir mevzu versene-
- Şehirdeki ııaatıer h~ blrbltiu 

uymu:)·or. Daha dün birbirinden ıı:n· 

c·ak elli metre mesafede bulunan 

KöprU Kaılıkô~· lskeleıılnJn saatlle 

J[araköy saati ara..oo;ıada tam 'I daki
ka fark ,·ardı. Radyomuz tııer ya
J ıınındn TiirldJe saat ayarını H~r

diğlne göre bll tün bu saatleri bir
birine uygun hlr ıurette dU.ı.enlemek 
güç hir ':C\\' mi ? Buno yaz lr:ote ... 
~esini ~arayım bunun, radlo a

~·ar \eriyor a kendi aatJn!_~·arJa . 

onunla amel eyle! 
Başka lıirlM yah·ardını : 

- Jllr lllC\ Z U \ en;cne ... 
- ı .. tııııbuMan ekmek kapı.eııt 

ka.Mırıl:ıu.k olursa .•• 
Dinlemedim bile ..• YüriıdUnı, 

Uala bir me' 1.u arıyorum, 

KÖR KADI 

Münakalat Vekilinin 
tetkikleri 

iki s;Undcnbcrl şehrimizde bulunan 
Münakalat Vekili Amıral Fahri En· 
gln dUn sabah .Mıntaka I ... iman Reis· 
li~ine g iderek tetkiklerde bulunmuş

tur. Vekıl öğleden sonra tekrar Li· 
man nclslığlne gıtJniş ve memurların 
yaptıkları toplantıya riyaset etmiştir. 

r- TA K VİM 1 
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GÜNEŞ 
ÖGLF. 
iKINDi 
AKŞAM 

YATSI 
İMSAK 

7.05 
13.02 
16,12 
18,:Hl 
20,l 1 

5,27 

I • ' " } 

12.24 
6 

, ,, ·--ll.33 
12,00 

1,:rn 
10.47 

S ADA.KAi rJTIR 

Bui day wıunclan 

Reu.akr 

KUJ'u, Para 

6S ~o 

'fJn iyi I JI 
Kuruş Kuru' 

200 lM 
Bayram namau 

Saat Dakika 

6 35 

Yağı nosıl eritmel i ? 

O l3e &oran okuyuı:uma ta\ ııİ· 

~,.m, 

Bıı zamanda 5ade.} aı; pek kıl metli 
111dı rılmıı,, Urfa l'll&:ına pek nadir 
te._..aduf olunu~ or.Ekseri &l rantı Ana· 
dolu ya;ıarı o~ lrcr saklanır11a. boıu· 

!ur 'r al'ır. Yağı ka~ na tıp köpü#;ü oiı 

alarak saklarlar!o\8. ılıı en i~ i~ I bü~ 111' 
bir kıııı i ı.;i n ılr su doldurarak ~ ağ te• 
neke!olni 14.'ine oturtuıı ate~e koy'· 
malı. ı:o;u ka3nadrkça Jaı; erir \ C tor· 
tm.u ılilıo t oker, üı.erindekl erimiş 

J&ğları b;a.şka temiz bir kaha alarak 
dibinde kalan t.ortuyu da bezden sü· 
zerck kullanmalı, diğerini de kilere 
ko)'·arak ya'a' yın.a' ı.arfetmell . en 
iyi w.ul budur. 

EV &ADINI • 
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Harp cinayetleri 
( .... 1 IJMi4e) 1111 

cinayetleriniD tahklka memur cdL 
lecck bir •harp sonrası komlsyo. 
nua nan kurulmasına iştirake ha. 
zır oldueunu blldir~ktedir. 

=GECE HAYA Ti = siYASITCMA. 
•r • 

Askeri durum Ok zrı J 
l
r Yazan: --ı u ıarımızua 
, Jbsaa BOIAN 1 

M. Ruzvelt, Blrle~k Ameri.kanın. 
harp zaferle bltlnec harp mücrim. 
terinin birleşmiş milletlere te61im 
cdılmesini sağlamak ıniyetinde ol
dugunu kaydediyor. 

P tr d b• k k 1 Bir yanlışın a on a ır or u, d.. 1 .1 . 
• uze tı mesı 

artistte heyecan bar B lrka~ aydanberl, .Rlrle~Ht Mil· .... ders saatleri : r_qu cephesinde: ' lellPrin :nohf r.llf dM'l~t ada.tıt· 

kızında bı
•r telaA Ş ıarınaan tıan teham .. r §adır (lfu~<nr 

Lise ve orta okullarda aerslere 

saat 9 da başlanacak 

'ili ofkıl!ıyaıta Tuapse limanı ,ı. 

~mal batııornıJa \e Gro7.n,rnin 

•atı 'e ;:lmnlinıle mlıhlııı muharebe
h~r •·erP,yan etıncktc-dlr. No\oro~lıık 
ı·rnıııı doğusunda yeni bir Rumen tli
lnPrıi ıııulıarrb('ye gtrmı, \C Ru!I rnev 
711,.rindr bir ~f!dlk aı;ma~a mU\atrak 
oJmıı~tıır. Fa!.Rt Ruslar bu tiimt'ne 
:!'111Q kM rJulat ,erdlrnllı1 ,e bazı Ankara. S CA.A.) - Maarır Ve. le bitecek, öğleden sonraki devre 
~l"rtnı ~crJ ~lmıştır. ' kHligınden !eblıı; cdllmi~tir: de 13,10 da ba5layıp 17,40 la sor.a 

D~nilPbllfr ki, Jl115Jar Tuapse 11- ı Yoz saatınln tatblkına devam erecektir. 
ıııanını ~imale n~ doğ-uya kar"ı as· edilmesi kararla§Urılmış bulur.du- 3 - tstanbuldakl kız <:-nstitüle
lkerı,. mlıdafııa ediyorlar. Aln;an 1- ı;~ cihetle 1 sontı-şrin 1942 tarl. rinde öğretim 9 da başlayarak 
lerlcJ i';'inl clurduralıllfyorlar. Fııkat hınde~ ltıbaren okullarda vakit 16,30 de bitecek, İs1anbul dışında... 
Gro7ny ııetrol hiilı:c!!lnin .. ınıal \'r cetvel.eri n ağıdakl esaslara göre ki kız enstitülerinde ise 8,45 te 
hatı ~c\·rc..,inde ya111tıın ,;,ulıarehe- tertlplcı:ımiştlr: b&§layıp 16,50 de sona erecektir. 
IPr AlmanJann lehinde lnki!'!ar etmek 1 - llk okulların derslere ba~la. 4 _ Erkek teknik öğretim o. 
1cdir. Alman lotalıırı tıa:anın çok ma .saatleri, ilk okullar 1alımatna. kullarında derslere 8 ,30 da başla. 
fena olmasına rağmen tetln arazide mes~ni-.n 18 inci maddesine göre narak 17,30 da son verilecektir. 
tııarr111.a deum ederek Malgoblk ~eh- tesbıt ve vilayet makamının tasdi. · ki il 5 - Ticaret öğretim okullarında 
tini r.ııpfetmı,ıerdlr. Esasen Ru lar c tatbik olunur. yarım gün 
dı, bir kesimde ,_·eni me\'rllere r,cldl- oğretlm yapan ilk okullar da bu derslere 

9 
da baslanarak 16.10 da 

son verilecektir. 
' •llHlrrlni hlldlrml~Jerdir. Bu gidişle esaslara Söre davranırlar. 
,. liıdl Kafkas ''e Grozny şehirlerinin ı Bu okullardan_ çifte öğretim ya- 6 - Bütün orta ve teknik öğ. 
lllüdafAaaı Ruslar için r;ittfkte ~iiç- panlarda sabahkı devrelerde ders- ı:~tiın. okullarında okul idareleri 
ı .. -,mf'kteı!lr. ler 8,45 te ba5layıp 12,10 da bite. aıslplın veya umuml iş hayatı ba-

Stalingradda hüyllk bir de~"lkllk cek ve öğleden sonra devrede de kımından zorlayıcı sebepler gö. 
,,oı..t:ur. ,\imanlar "ehrln şlmaı' kıs· 12,25 de başlayıp 13,50 de sona ı rürlersc ~rslere nihayet 15 daki. 
ı11ır1da fabrikalar 

1nıahalle ini ııos erecektir. ka daha crlren veya daha ıeç ba~-
kun .. tlerinden temirlemive ıı:ayı-et e- 2 - Liselerde, ort~ okullarda layabUeceklcrdir. 
diJorler. ırakat. huna hüla ma"raffak öğretime saı:ıt 9 da başlanacak ve 7 - Yüksek öğretim kurumları 
olanıaıııı~lardır. :.'\tare.,aı Ttmoçenko l 15,45 te son verilcccktlr. Bu okul- vakit cetvellerini, bulundukları ye. 
Vnl,ta - Don arasındıı hulunan Alman lordan çifte öğretim yapanlarda rin icaplıı.rına göre, kendileri ter. 
ırıanıa hattına ,·e Don c·enup .. ahlli sabah devresi 8,30 da başlayıp 13 tipliycccklcrdir. 

iiıl'rlndckl Jtat~·nn - Mar.ar mcnJle
riııe kurşı taarruza devam etmekte
dir . .\lnıanlar. gittikçe eltemmlyet 
Hesheden bu Rmı taarnızumı dordor· 
ııııık l<;hı, :Rus kunoetlerinin gerlle
rlne hol miktarda parqiltçtilcr lndlr
tııio;lerdir. Fakat Rmlar da, mukabil 
tedhir olmak ÜT.ere hunlara ka~ı re
trJ,.r e\ketmı.,1crdlr; arada (krı.ıl de
rililer in mü~adele fne benı.er) bir ııa
'"' f)a~lam.,tır. Yani l\lareşal 'Iimo
!'enko, önünıle ,-e gerisinde alman 
tiirlü ,\iman teılbirlerlne rağmen ta
ıırrı ı .r.a. de, ·ıtm etmekte ,.e Alman ııol 

Resmi makamlara 
verilen isti dalar 

Hakareti tazammun eden sözler 
hakkında tevhidi içtihat kararı 

·' ıınını rakından tehdit etmektedir. 
='1osko\'anın hu hu usta ,·erdiği 1- Ankara, 8 (Vatan) - Resmi m& mevzuunu Ye m üd afaa hakkını 

Londra, 8 (A.A.) - Lord S\mon 
harp zamanında mlhvcrciler tara. 
fından i~lenen cinayetler hakkın. 
da tahkikat yapmak üzere, etı kı. 
sa bır zamanda, blrl<f"TliŞ mlllet-
lcr milmesslllerlnden mÜTekkr 
bir komisyon kurulacağını bildir. 
mlştlr. 

Lord bu vesile ilf' soylf>diği .nu. 
tukta demL Ur ki: 

tt- M. Ruzvelt bıı;ün Vaşln~
tond:ı h<'nim burada yaptıi;ım de
mece müma~.;\l beyanatta buluna. 
caktır. Büyük Britarfya ve Amerl. 
ka hükumetlerinin müşterek mü
zaherettleo yapılmakta ol&n bu tek
lif mesele ile doğrudan doğruya 
alakalı diğer birle.,miş milletlere 
de blldl"lmlştir. R us, Çln, Htndls. 
tan hükômetıerllc domlnvonlar ve 
~uharfp Fransa da bunl~r arasın. 
dadır. 

Müttefik hükıimetlerle Fransız 
millt komitesinin teklifi hararet~e 
tasvip ede-n cevapları slmdlden 
Londraya gelmiş bulunmaktadır. 

Gayemiz dücıman tebaasını küt
le halinde !da~ etmek değil, fakat 
düşman milletlerin umumt nüfuc;a 
nazaran küçiik bir kütle teşkli 

eden mücrimleri şahsan cezalan. 
dırmaktır. Bunlıır bütün insanlık 

prersip ve duygularını çiğneyerek 
onb!nlerce maııum insanı öldiir. 
miişler Yeya lfkenceye tabi tut. 
muşlardır. 

Sovyetlcr Birliği, Çr~. Hind Is. 
tan \'e dominyon hükumetlcrlle 
bu hususta miizakerc halindeyiz 
ve cevap bckltyorm:. 

Bu dünya harbi. hür erkek ve 
kadınlann kabul edebileceği tek 
neticeye bağlandığı :ı:Rman insan. 
lık. orta çağ vahşetlerinden daha 
menfur vahŞetlcrl.n irtikap roik. 
ceğl bir devre tckrar düşmemek 
için bıı müthiş cinayetlerin ecza. 
sız kalmaması hu~usunda elinden 
gelen bütün gıı.yretı sarfcclccek
tlr.-. lahııttan anlıyoruz. ki, l\fılre-:nı Tlmo- kamlara verilen istıdalarda yazılı tecavüzle bir ferdin namus ve~-a 

~·rnkonıın mıtkllatlı, hlılın en eke 1• hakareti tazammun eden sözlerin şeref ve~ a vekar ve haysiyetine 
ll"ri 11iirdlitıimüz. ,~hllf! ıstallngrarl aleniyet ve ihtilat unsurları hasıl , taarruzu mutazammın, resmi ma. Lord Simon·un bu bcya ratındaıt 

ld ı:. t kdl .... _ •- kil d • önce cereyan eden müzakere esna. 
ıııuctarıterlle birleşmek ,., Alınan mu- o Ut:.U a ruc. suç _...,ş c ece- kamlara ita olunan istida ve arzıı-
'•&ala hatıarJm tehdit etmektir. Bu- sine dair, Temyız daıresı tevhidi haller birkaç daireye havale edil. ~ındıt !'ÖZ alan M. Manı;ham, tu. 

i i t h t k ı ti B "'- k Ul takların öldürülmeı:ıl , açık denizde 
ııa mu,·arrak olur,.a. tııbll Almanla- ç ... 1 a ararı verm Ş r. u l'iarara me • sure e mlinderlcatına bır. 

bl d 
kc.rı;anlık hareketleri Vf" hırsızlık 

rın stalinı;radı alma ı 'cya ornda gore r ava O?Snasında taraflar kaç kl<:i muttali olarak aleniyet ve ln " gibı cürümlerin bunlara kurbıın 
:O.erl""'1etol mlimktin olmar.. ca[lıb den. dava hakkmda mahkc. ihtilat unsurlar.ı hasıl tıldugu tak. gıdcn vc.-ya bu harC'kctlCTdcn za. 

... -:o· • ıı t A Ik . meye vcrllen evrak ve ibraz olu. • ou ar...... ,,ng ere, mer a 'e n . w 

1 
' d lrde hakaret "tc~kll cdecc:ıne rar ı;örenlerl memlekctlC'rındc mu. 

Ruı.u ara~ında iklnC'I cephe '.\·cnldcn an vesıka muhtevi oldugu el!az ı h k · 
h ... ; ı kt d R • t A tahklrlyedcn dolavı takibatı iltL 1' mutlak ekSCTiyctle karar veril. a eme cdılmesı lazım seldl~lnl 

llıuıı mcuuu oma a ır. eu er - "' Föylemfştlr. Scf'elcrce .Jıakimlik ı>t. 
.ian .. ını n rntıhablrinıı .. Ör" SO\"'"Ct zam etmezse de kasden §lklyet mi§tır. . ük 1 dl" k 1 1 .. ..... ,, mış ,.e y sc { a ı ma am arda 

Gece hayahnın erkene alınacağı 
haberi hepsin ~ bir korku salmış 
~ atronlarda bir korku, ar. , ne sahneye fırlatılan ~l~elcrin ka
r-"' tlsllerde bir hc~·eca n, bar famızı pıırc;alamak korkusunu ge. 
kızlarında bir telaştır g:dıyor. ' çirec:e{;ız ve ne de dınç bır kafıı 

Komürden tasarruf gayc .. ıte, na. ~le ?ır parça s~.ı: dlnle~ek ls~ı
kil vasıtalarının tahdit. ~!'cc ha. s~mız zaman bırkaç şışcyı devır. 
yatınııı erkere alınma~•. egknce d•ktcıı s?nra avaz_ ıwaz bağıran 
yerlerinin sııat onda J... r.natılacağı sarho§ naralarıle bızar ola,ı:asız .. 
habcrı hepsıne b 'r korku· :.almış ... ı İş ı.ıı: olacak. palron az kauına.. 

Patron dıyor ki: cak, artistler o dolgun ycvınlyele-
- Kı$lık dükkan için tam 26 rl alamıyacaklar ama. yalnız kafa. 

bin lira sarfrtttm. Soliste ikı ıiç sını d.nlcndirnıek ve musiki zcvkl. 
bın, dı;:er artt~tlcrc de bir 0 kadar nl tatmin etmek üzere blr ı;:aziroya 
avans verdim. Eğer bu haber ta. giden insan da rahat etmek imka
hakkuk cd<'r de ci;lencc ::vcrlcrı omı buh!c·ııktır. 
saat ond:ı. l:apanırsa hal•rniz nice Ben öyle zancediyorum ki; bir 
olur?. 1 çok kimseler. yalnız bir saz dinle. 

Alaturka ve alafranga musikı mck ısteycnler. saz aleminin kıy. 
sanatkCırları dıyorlar ki: metlı sanstkılrların1 mesela Safi. 

- Saat cna kadnr calışılırscı ycyı. Muzcy~ c · i gecenın erken sa. 
hangi patron soliste 40 _ 50 ' 'e atındc de ol~a bır scssızhk ıçındc 
bizlere onar, on beşer l!ra vcrlr. dinledıktcn :sonra erken erken evi. 
Bu eğer olursa vay halimize.. ne donmcğı h : m zC'vkl tııtmın ve 

R<ır kızı da dlycr ki: lıcm ele sıhhat bakımından ıerclh 
- Bızim işimiz esasen saat o.ı c<lecekler ve buna c;ok ~evınccek. 

birden sonra başlar. i~ CJııa kada!" lerô r. 
olursa, saat dokuz dcku.ı: buı;ukta Belki beş on bar kıu zarar ı;ö. 
kım ı;ellr de: sermayesi clll altmış rccck; fena vaı:iyete düşr.ccklcr. 
kuruıı olan blr ka~e Bole on beş ~iki de onların bu hayattan kur
ylrmı lira verh-. Bu da clmavırc.n tulmalarına sebep olacak Fakat 
patron d a ona göre hı:r ket. ede- yüzlerce genç kendilerini için ıc;ln 
c:ek. boı;:ulacak in.san da olmaym. kemiren. fena yollara se\•keden 
ca hepimiz yandık demekt r. şıı bar hayatından kurtulacaklar. 

Görulüyor ki, bu kararııı tatbik• dır. 
b•r taraftan patrc.nu. artisti ve baı Varsın patron korku ıJCclrsln, 
kızı n ı yakı>rken dl~cr taraftan rln ıırtist heyecan duysun, bar kadın ı 
bana kalırsa, bu kararın tatblkı halimiz nice olacak diye dilşünsun. 
bir taraftan patronu yakarken, df. Hu iş clsun, olsun da ~cnçllk temiz 
i:er trıraftan cia halkı koruyacak. b'r hayata kavuşsun, cemiyet de 
tır. . bur.dan faydalansın. 

Bir gazinoya glttliimiz zaman, Gece Gcl:cn 

Ankara at 
yarışları 

nıahfllleri Doğu rephc inden 30 - 40 bulunmuş olan :\t. 1\IRngham'a gö_ 
.\iman tUınenl çekecek bir ıııütfeflk Hindistan meselesi A r1· an tı• n ı· D re fuho::a scvkcdilmck maksadilc Ara tl h k 
hıtrPketinC liİlUlll gö'5terlyorJarmıŞ. ~ÖtüriilmÜ olan kadınların bu (c. p a ar l na m a sus o ş u 
Jlııy Runrlt ile H"~· Çi;rı;il hu hu- 1 il (Ba9J 1 l~Jde) x. A • EJ • • c·ı aktb"'tı"nd"'.11 mc~. 'ul olan kı"ms"-

mız a eri yurumesinı i.!iteyen bizız. Dk ara Ç Si .. " ~ .. h j h "Uııta yf!f'll htı; tılr ~ey 11öylemenılş- B 1 1 .. ~ ier l~c millf'tlerara~t bir mıthkcnıc a tanın mu·· ı·m koşusudur lrrıJJr. ang wk, 8 (A.A.) - S nd eyaleti 1 . 
Başvekili Allahbııksh, dUn gazeteci- Buenos Alres, s (A.A.) - Reuter: tarafrrdan muhakeme cdılme!ldir. 

lkinel cephenin, yalnız So,·yetlcrfl lcr toplantısında Hlndlstanda bir mlııt 1 Alberto Palaelo Gosta Arpantinin Hltler zaliınınc ve avcrcsıne Y8 fa
Jıırdım maksaclllr. ya1ııhna5ı ba'jl\a, hUkflmet t~kill ıo.zım ge!dlğ'lnl soy- Madrıd BUyük Elçiliğine tayın edil· mak hakkı vermemelidir. 
\lman)·aya. karşı hlrl~erck Jıarp .e•· ı ıemlş n~ ayni zamRnda kongre parti-

1 miştır. Aııkaradakı Arjantin elçisi, İ§çl partisi şefler!nden M Addi. 
ıııc-k ::a~r.-.ııc a(·ıtnuı 1 bıt:,kadır. :t,a- '>ine Müslüman birli~! ile mUzakere· Breblla da Bern'e naldcdılmlştir. son ıı:ecen harpte canilerin cezala t . 
1~11 fikir ihtilitfı da huraıtan çıkı..' or. lere girişmek lmklınının verilmesini dırılmRsı meselesinde oynanan ko-
l akat .ı\lınanJaya karşı hlrle'jerck l ıstemiştir. Mu•• ttefı• k tay· mc-dyııtıır tckrarlanmıısıııa aslR mü 
horr ttmek gayesllr. açılacak olursa, Londr . nıı,lı1ra claha büJiik ~ardım yapıl- a, 8 (A.A.) - Bugün A\'&m • .. "" saadc etmemek Hızım geJdlÇ

1
nl 

ıııı~ olıır. lnglllllerln hu cttt-ııtc gÖ!'!• kamRrasında, Hindi.standakl son kar- yare 1 m a atı ı-öykdisi zaman çok Rlkı~lanmış. 
lerdiklr.rl teenni bire kalırsa ııck tc gaşalıklarda ölen ye yaralananlarm t•r. l\T Addi on. obıı sefer mücrim 
hak~ıı: değildir. AHuııa~a bir ılera sayısını blldıren Iilndlstan Nazırı M. Londra, 8 (A.A.) - Star ~azete· lerl hııkıkatrn VP. fillen cezalandır. 
<·ıl<ınr.a geri donmemek ,·e denize a-ı Amcry, 846 kişinin ö1 dU~iinil Ye 2024 sinin _ha.~acılık münekkidi Rich~rd nıak gerektir" demi5Ur. 
tılmanıak liıı:ım. kişinin yaralandığını soylemlşttr. Hae.stıer ın yaptı~· bir hesaba gore İn~IJtcrcr.in c-s)ti Paris bliyük cL 

1 

müttefikler şınıdi ayda 8600 ve mıh- çisi J\T. Orewc ele şunları söylemiş. 

ılll••••••••••••••••••••••••t•••ıa. ver devletleri 1300 tayyare imal et- tir: 
mektedlt'ler. tt- Virhy hRlnlcrl ile mc-ş;ul Hrod\ ay'ın rn hll\ lik 11\U\ affı.ıl;;ıyetl ... 

ısıncnı~l"ılığın r.n IJiı~ ıik ınkılabı .. 

Al TIN GiBi CDGUK 
Meşhur Reji,ör R PE..'° MAllULl'AN'ın cm~l!!lz. e&eri ,.e 

BffRBffRff STffNVİCK- ViLLİffM HOLDEtfm 
•l"e\ kıılii.de temsilleri olup salı gününden ıtlbaren 

1 olmak v;ızifP.sinı bizzat Fransıt.lar<ı 
Danl-l1· a .·lKaya hırakmalı~ ız Dij.::cr torafton bii-

Ültİmatom tıin Anupa kıta~ında askeri malı. 
kcmclcr tcı=ııs etmek s<·rektır" 

( B1191 l incide) -

markalılar teklif cdüP-n «büyük 
Alınanyan çerçevesi içınde işbirllgi 
yapacaklardır. Danimarkalılar Al. 
manyaya daha fazla miktarda yL 
yecck maddeleri göndcreceklert!ilr. 

Lord Cccil. havsalaya sı~maz r.i. 
ı-a,:rctlf'rln büyiik bir kin duygusu 
yarattıi;ını söylemiş ,.c h•kiki müe 
rımlcr cczalandırılmodığı tRkdlrdc 
masuııı insanlarırı kütle hallnde 
bu kin dal;:asına kurbar :;llınck 
tehlikesi bulunduğunu ~öyleml~tlr. 

Ankara. S (Vntan) - Sonbahar ati Dördıineiı K~a 

yarışlıuının uçünei.i hafta koşuları Dört ,.e daha yukarı y~tak! saf-
önlimiizdcki pazar yapılacaktır. nu kıın Arap at ve kısrakların& mahsus, 
hafta k~uıara kaydedilen hayvanlar mesafesi 2600 metre: 
ııunlardır: 1 - Bozkurt. 6{ kilo, 2 - CeylAn-

Blrlnrl ko~u (Satı~ J.n'ıı"u) tek 6-t kilo, Tuna 62 kilo. 4 - Terzan 
1 - Vido, 58,l>, 2 - Ren 58,5 60 kilo, 5 - Çöl 58 kilo, ı; - Alok 5g 

lklnrı J<oı:u j kilo, 7 - Yılmaz 58 kilo, ı - Uçar 
Sene zsrfında dört yUz ~ır«dan faz. 56.G kilo. 

la lkranıiyc kazanmamı~ olan ln~ilız 1 Bc'lnci ko~o 
aUarına mah us, nıesafeel: l6QO met- Uç ve daha yukarı yaşta.ki satka.n 
re. tnglliz at ve k~raklara mahsus, aıe· 

1 - Dandl. :'iS, 2 - Slfluqı 55,;) - safest: 2200 metre 
Gonca, :10,5. 4 - Heybeli 47,5, Dava· 1 - Gongadln 6t kilo, 2 - Gorıca 

laciro H, 6 - Rest 45,5 60 kılo. 3 - KomW.rJ 58 kılo. 4 -
Uı;anı·u ko~u ~ıfkap, 56 ki'o, 5 - Karabiber 53 )ti. 

l!ç yaşında Arap taylarına mah:>us ıo. 6 - Heybeli 51 kılo 

salt~ ko,u.•u. :'\icsııf<'Si: 120'! mctrt'l: ı Çifte bahis: 2, ol Uncu ko~utar l121e· 
l - Bahadır 56 ki:o, 2 - $1)n.sa 56 rlndedlr. 

Rijev alevler jçinde 
• (~ı ı in<"lıle) ( •• ) \"az\yete ~eldlkten sonra teknr ~ta. 

Berlin. 8 < A.A.) - Alman orduları lingrada pU.skürtnımU~lerdlr. Stalin· 
Başkomutanlığının tebliği: gradın batı şimatındckı Sovyet kıta-

1\afkasya çe\·resinde düşman ta· lan, dllşman mOdafaa hatıarnu sııı. 

SUMER SINEMASININ 
! Danimarka Rusyaya harp ilan <de. 

cektlr. Danimarka. Almanycıya iş. 

çl günderccektlr. Nazi pollı;j ve 
Gestapo, baltalama hareketinde 
bulunanlrırı araştırmak 11,~ln DanL 

1 
.
1 

. } • arruzları pilskllrtillmilş ''e bizim ta- temli surette \·e inatla kırmaktadır· 
n gı iz esı r erı arruzlarJmız d;Jşnıanın şiddetli mu- lar. 

Rayram ı;;creflne hazırlıulT~ı şahane program 
(~ı 1 incide) n kavemetine rağmen daha ileri götü· Moskovn rııdyosu, So'\'yet kıtaları· 

praıı~ay::ı vurmak tehdidini yerine rütınUşttlr. nın Voronej böl&'esindc mesk~n bir 

\"e rnesela şoyle •·ilmlcler •ıtrf Pdl11· 
yor: 

cFran!!ada ma um rehineler );ur
şuna dizili.' or. Harpten •llnra, lm 
hareketler &51ii ce:ııı•ıı bırakılmıya

ra'ktır.» 

«Çekoslouıl<yada bir kÜ\" erkeklr
rl tamamile imha Pdlldl. DMplrn 
1>onra, bunun hesabı en şlılıletll hlr 
şcl<ilde aranacaktır. 

Harp «r,am edl"rkea ve - tahal•· 
kulrn muti al< nl!!B - :r.tt fer ıbfıniU ,.,. 
de ı•ılilmeml' hulunıırkPn hanı:i lıı· 

rafın hangi taraf için oı ···•n ol,uıı 

umuma teşmil eder ına, ·ttc sa
' urduğıı bu kabil tehditıcrlnln, tuz. 
ee. faydaı;ıudan ıiyadc &aı"atları 

\-ardır. 'l.lra r.ulQm ~·apılı~ orsa • hun 

lann f110lf!rinP. hiç hir f}ey ~'&(lıııaı, 

lmklinı olnıadı_i:ı bir zama~a - hir 

takım tP.hdltlıırle hunu önlemenin 
imkllnı yoktur. Akshıe olarak, kar
şı tarafın bu hareketlerle biç hir 
alakası olmıyan \"e )'abut bu hıı r"· 
ketleri ~terinden de olsa d~ru bul
mı) an fertlerini bile bt~ltilere ta· 
rartar olmıyan ve ~-ahut bu hare 
kctlrri i~lerlnden de olıı.a doirn lıul 

nıı) an fertlımnl tıile ötcl<Ller taraf• 
tar kılmaA"a )'llrar; onların zlhiıı~
rindc o:~·nşlıı kuru bir araıl:ı yana
cak olılııktan sonra.-• endl-:csı 'c
tıu endl~e netleeo;i olarak tam bir 
kayıt ıılık yaratır. 

Birlt'~lk rnllldler tarafından tu
tulan yanlı!} olduğunu sandıtırmt 

hu yolun artık ılcğlştlrllnıeifl bn~· 

!andığına şahit oluyoruz. Sal:thlycUi 
dr.,·tet adamlarından blrj tararııırl 'U 

' .}'Bllllan son bir demeçte harp nıt•· 

'<ullcrlnln ge~cn efer olduğu glW 
~Rkalarının bırakılmayacağı, bun
ların harııtcn sonra SJkı bir muh:ı
keıııeye tabi hıtulat·akları "ö.ylı·n · 

mekle beraber hunların nıen ... up ol

dukta rı mllletlerln hu me nllyr.UPT· 
le nı:ııı .. a~·ılmadıkları l'f" .. asılrnı

yo<'akları atık bir urette belirtili· 
lOr. 

Bu demeç. Birleşik milletlerce bir 

k~ a~·danberi ·apılmak:ta olan lı.ı

tanın anla;,rlchtua& bir dcllldlr. 
Sa-i p 

200 han·'aj Romanyadan 
geliyor 

Tramvay idar~lnin Romanyada:ı 

sipariş ettiği dört yUz bandajdan ık 
yüzll yola çıkarılmıştır. Bu bandaj· 
lar memlekete gelir gelmez büyUk b.r 
ihtiyaç knr,ılanmış olacak ,.e depo· 
.ra çekilen arabalar da sc!cre çıkarı· 
Jacaktır. 

Sokaklardaki elektrik 
IAmhalar: sön?ce ·t 

Kömür tıısarrufu ı;-aycsııe." tıllırktnıt . 
khı.reeı soknklarda so UrUlecek ıım. 

baları tesbit etmiştir. Dığcr taraftan 

saat 12 den ısonl'"a h:i.ler yanmakta e
lan bUtUn l:i.mbalıır da söndUrUlccel, 

tir. 

TEŞEKKtlR 
Babamızın hastalığında ona Azami 

ihtimamı gösteren Ankara :>;Umunt.: 
hutııhanes! scrtabıbl Doktor nu tU 
Çapçı ile DahilıYe mütehassısı Dok· 
tor Snliihl'ye ve. asist.::ı• lnrına. ser<'k 
hastalığı. gerekse ebedi gaybubeti ı: .. -
niJnde bizi yalnız bırakmıyarak tc • 
slırlerınııze iştirak eden. merhumun 
ccnazesıne gelmek sureti:e alakalarını 
ibraz buyuran sayın büyUklerimızc 

\"C dostlarımızJ candan teşekkfirl"rı· 
mızı sunar, kendılerini bUyUk acılar· 

dan korumasını Tanrıdan dileriz. 

:\t erhurn lsmail Hakkı ~ahenk o 
ı;uııarı: Ekrem !;iııhenk, Rıza ~a 
henk, Hilmi ~ahenk. Damadı 1'\a 
el Erkan 

._ markalılarla birlikte çalışmak sa-

~·-••••••••••••••••••••••••••••"- 1 tahiyetini haiz olacaklardır. C"tlrmcden birk•ç saat evvel iıı. StalingrııddR dfi,msn şiddetlı mıı· mahalle girdiklerini söylllyor. Bir 
glllz radyosu. Alman dılile yaptığı harebeler neticesinde toprak bırakma· ' mahalde yapılan 4 günl!lk bir nıuha· Ha lif aks diyor k!: 
ne~rlyatta İngilizlerin elinde Al. ğa mecbur olmuştur. ! 1 ebeden sonra Sovyetlcr Voronejin ı,1- maşı l inride) il 10 Blrlaclte,rla C a marteıl Alstamı 

( istiklal Caddesi L A L E Sineması Karşısında ) 

IST AN BUL GAZiNOSU 
Pek Muhteşem Bir 

SAF iY E ve 
G A LA 

SAZ 
ile Açılıyor. 

HEYET i 
Bestekar 'l"anburi SAl,AHADD İN rıNAR Klirnct SALİB Okuyucular: 

Kanuni .ı\Hl\ll~T \'ATl\IAlS Keman SAİi\l AGYAZAR 

Ciimbüş CE~IAL Keman :\IAKSUT FA RUK 

• 

Bayanlar: FAİOE - İzmirli l\U'LAHAT - BiRSE:S - SANJ\"E - CARiDE - NER:\Iİ~ - SEHER 

MU AMMER ve 
ALABA NDA Revüsünün 

ARKADAŞLARI 
100 CO GONO 

Yenı dekor ve yeni mizansen ile salonumuzda devam edecektir. Gazinomuzun iç açıcı dekorlarını, 

beynelmilel şbhrcU haiz ve Normandlya transaUantlğlnln dekorlarını yapan M. sü. hazırlamıştır. 

Telefon: 057' 

•nanlarla italynrlar t;:ırafındcın alı. Şehrin şimal batısında kuşatılınış 
1 

malinde de lll'rlemişlerd[r. Urun ve )'aklaşnıakta olduğunu görUyoruz. B 1 

nan harp cslrlerln~ nlsbctle 170,000 ı·c ikiye ho!Unınllş olan düşman kuv· I şiddetli bir savaştan ~onra So\•yellcr nunla be:abcr. Almanlar taarruzun 
esir fazla bulunduğunu Alman \'etlt'.ri yok edılmişUr. 1 Mosdok bölgesinde nıeskCın bir ma· ncdc:l \"(' nasıl başlayacağını ncak 
mılletlne açıkça bildırml~tlr· l{uvveth Alman hava tcşkllleri ıı~ 1 halden g<'ri çekilmişlerdir. Bu cep· tahmin edeb.llrlcr. 

1",slliz hükumetinin dün ne~rC'- Rumen 11ava.ş uçııklan ''e karşı kôy: 1 henin diğer kesimlerinde So,.7eUcr, Almanyanm onU.-ıde, bu heyul.ıdan 
dilen cevabı aynen kkr&r edUmi~. ma tnplan kara orduları muharebe· buı _ııerlemeler kaydetnıiı;lcr ''-= mcv. 
tır. terine tesir)( olarak iştirak etmlşlet'· zııerın~ ku\'Vctle dUzeltm~lerdir. başka heyul!Uar da belirmektedir. 

Lo!ldra, 8 (A.A.) - fngllız lıii- dlr Başka su·aş uçak teşklllerl A· Stalıngradın bir iş~! varo~na kar. 1942 de bombalanan Hamburı;. Lil· 
kilmeti adına aşagıdakl demeç neş. şa~ı V<•l~a ve Hazar Dl'nizl yakınla- şı yapılan 10 AL-nan taarruzu pUs· bcck. Dusseldorf, Kolonyıı '"C dah:ı 
rc-dilıni*tir: rını'la düşmanın ehemmiyetli muva· tı;UrtUlmUştür. Ruslar, karşı taarru- diğer 9chlrler, 1943 le bombalanacak 

İnglliz hükümcti, seferde alına gala ve iaşe yollarını ye~lden S'eccli za geçmişler ve bin Almanı ö,dllr· diğer şehlr'cr için korkunç birer n-
harp esirlerinin elleriııl ba.,lamak gündUzlti bombalanıışlardır. mUşl<'rdir. 1 

Hlnlet teşkil etmektedir.> 
hakkında herha.ngl bir emri ta.,v ip Kalu&a.'nın batı çevresinde bir bas- l.ondra, 8 CA.A.) - Mo.sko\·a rad· =======-======== 
ctmrolgi demecini tekrar eden kın taarruzu yapan Alnıl:Lll kıtalıı.rı 1 yosu bu sabah erken şunıan bildir· de 8 la.n.k tahrip edilmiştir. Stalinı;ra
Alman hükumetinin, elinde bulu- bir teıledeki Sovyet mevziini f'!e ge· I miştir: dm batı şıınalinde Sovyet kıtalnrı düş 
nan İngiliz harp esirlerine karFı çlrmlı;ıler \"e buraya yerleı;erek rnu. 1 Batı Kafkasyuındttkı So\'yct kı-, m:ı.n menilerine girerek Almanlara 
misilleme tatbik etmesi. ccne,·re dafaada bulunmuşlardır. Mevzii ha- taları Novoroslakln cenup doğusunda. ağır kayıp' ar verdirmlşlerdlr. 
":~kavcl?namcsinin ikinci madde.

1 
rekctlerd~ düşmanın bir çok savaş müteaddit meskQn yeri geri almı~· Mo9dok "bölgesinde kıtalarımız bir 

sı ılc sarıh surette menolunmuştur. tesıslcrlnı tahrip ettik. lardJr. G1!rçckten taze bir tümen gel- taarruzu pUskUrtmU~lerdır. No\•oro· 
B•ınunla beraber eğer Alman hü- KandalaskR koyunun baltsmda ve dikten sonra savaşa sürülen 2000 Ro- slskln doğu cenubunda önemlı blr te
kumctl niyetlerinde ısrar ederse. I.aponya C'ephcsinde; düşmanın mUte- manyalı savaşın ilk gününde ölmüş· penin lşgalı için bir savaş yapılmak· 
ingiilz hüki'ımcti, kendi harp esir. addit kuvvetli dayanak noktaları gö- tür. tn<i;r. BUUin bu ç11rp1şrnalar esnasın. 
!erini himaye için eıtndc bulunan ğ(ls göğl.ise yapılan 88vaşlardaıı son- Mookova. 8 (A.A.) - BugünkU da dUşmana ağır kayıplar vardirllmlş 
ayni sayıda düşman esirine karşı ra zaptedilmlştlr. Sovyet tebliği ekinde, Stallngra.d ıxsı- ve düşman tankları tahrip edilmlş-
bcnzer kdblrlcr tatbik etmek zo- Moskova, 8 l A.A.) - Almanlar, geslnde ~iddetll bir sav~ cereyan et- tir. Lenıngrad cephesinde rnevzıı Ö· 

runda kalacaktır. lıemen hemen Volgaya ula~mış bir tiğı haber verilmektedir. Bir kuim· nemde bir savaş oirnı.ş!:ı:r. 



• 

Pirinç 
meselesi 

(1l1ı91 ı t.aclde) -

çen senenin mahsulunu ortadoo 't 

yc.kederek insafsızca bir hareketle 5 
kara borsada 220 _ 260 kuruşa ka-

' dar yükselten k•mselcrden bugün ı--._._ 

ylır.e fıklr sorularak çareler aran- 'ı--+--

Y .6. T AM 

1 
yor. r 

Bundan bir müddet ~vvcl de ' 
yine aynı fırma yapılan bır top. ,, 
lantıda elindeki bulunan yuzlcrcc ,,.__+-+-+-+-+
çuval pirh:cı 95 kuruştan pıyasaya 
arzedeceğlnı sbyleycrck bazı re. 
fıklerımızın tnkdlrlerını dc topla. 
mış, fakat bu V"E rllcn sozun bır 

sözden ibaret olduğu. bir maksada 
matuf bulunduğu çok geçmeden 
anlaşılmıştı. 

Solda n sağa: ı - T<:'rsı: yapma ; 
tıfıve etme. 2 - Layık: Tarak ve. 
saıre yapılan bir madd . 3 - D k
kaUnl çekmek. 4 - Çok ı lerl gıt. 

me; Fakat. 5 - Bır hükümdara 

' Baş, diş, nezle, grip, romatizl'lla 
1 Nevralji, kırıklık ve bütün ağrıları derhal keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Dün yapılan toplantıda da yine 
bu firma elinde bulunan ı 5 ton pı_ 
rlncl 115 _ 120 kuruştan Mcmurın 
kooperatlfıne verme~• taahhüt et. 
mış. 

Şimdi soruyoruz: Düne kadar 
eli::dc plrınç olmadığını söyleyen 
ve kara borsada 260 kuruşa satış 
yapan bu fırma bugiln nasıl olu. 
yor da 15 ton pirine• 115 - 120 
kuruşa vermek taahhüdunde pu
lunuyor? 

Bugün ne acıdır ki; ha lk, ya!. 
r:ız halk değil milstahsil de bu pı. 
rınç davasında bu bir firmanın 

cslrt olmuştur. 

Geçen senenin mahsulünü bir 
habbeslr.c kadar topjadığr gibi, ge. 
lecek sene mahsuli.ıne de pey sü
•·cn ve el k oyan bu plrinçç:ler ~\'le 
al'.:laşılıyor ki, ciddi bir tedbir a . 
ıınh 1adı~ı takdirde işte böyle ara
dasn·ada z.emzcm suyu kabilınderı 

on to.n vcrfyoruın diyerek herkesi 
avutao,klar, geri kalan blnleıcc 

ton pirİ\lCI de kSlrn bors1oa tutı ..ı. 
rablldikl<:.~·I fiyailarla satarsk za
\'81lı fakir halkı lnlm inim lnlcte
ccklcrdır. 

Bizce bu pek lbaslt bir l:tlr. 
Resmi makamlar tarafından l;jc 
el konmak suretile yapılacak e.1 
ufak bir tctklk, ~ır.ısı muhakkak
tır ki bu :şln mah~·etlnl bütün a. 
rıklığlle mey.do.na çıkaı:ınak .ç l:: 
kof.dır. 

Söyle bir tetk.k yapılamsz ınr? 

~ . '~ ,:,::~ . :""~ ... , ,.~ : . . ,. •.. ;..... . ' . . ~ ' . , . . .. 
müteallık; Bir uzvumuz. 6 _ Bir Jetanbul Reledlrc~I 

nevi kumaş; Eski bir vapur idare- n· Ş E H t R j 
sı; Tersi: zamanın kısımlarır.dan ı -l Y A T R O L A R 1 
7 - Yanyann üç nota; Tersi: beyan BU ARŞAM 
edatı. 8 _Tersi: yemin; Depo, 9 _ Saat 20,30 da 
Tersi: y1ldız: Edıplcr. 10 - Bir ı.> R A M K 1 S M l 
gıda maddesi; (Öyle olsun) duas:. K 1 ş )1A S AL1 

1 ı _ Hale; Mel~ıum Yazan: \\', Shakespeare 
Türkçesi: Mefharet Ersin 

Yukarıdan aşaiıya: l - Serkeş: 

Bir çiçek. 2 - Gel keyfim gel! 
Nokta: SUlr.dlrle! 3 - Ağırlama ; 
Bır şehrimiz. 4 - Katık: Yemin. 
5 - Dort yana: Tersi: Nota. 6 -
İlçebay; B ir mabut. 7 - Erkek hlz. 
metçi; Bülbülün başı. 8 - Doğur

tan; Fena olmıyan kişi. 9 - Çocuk 
yemeeı; Hafıf bir tatlı. 10 - Ht\. 
kım: Yüz kere yuz. 11 - Bir cins 
pamuk; alim. 

R A l, L İ 

Soldan ııa~ : 1 - Sınamcki. 2 -
Saba; Es; Ret. 3 - A r am (ınAna); 
Zalim. 4 - Dubara; 11. 5 - Abes. 
Lenin. 6 - Şat; Sitem. 7 - Ay; 
Yem; Tarı. 8 - Şeh; Lor. 9 - 1\Ie-1 
me; Ulema. 10 - KRmer; R a; An. 
11 - Azln (niza): Zemin. 

KOMEDI KIS MI 
Y A LASC t 

Yazan: Carlo Goldoni 
Türkçesi: S. Moray 

Cumartesi ' e pazar ıünlerl 
16,80 da matine 

Her çaı~amba saat 14 de 
çocuk tiyatrosu 

I' Gaip Aranıyor 
Diyarbakır vllfıyeti Lice ka· 

zası Fum karıye~inde doğ-muş 

Hüseyin çavuş oğlu lbrahlm ga· 
yıptır. Adresini bilenlerin insan
lık namına. Diyarbakır camlke· 
bir mahallesi No. 24 de Anası 
Ayşeye blldirrnf!sl ricıt olunur. 

Yukarıdan a( tıya : 1 -Savaşan; -------------
Ka (ak). 2 - San; Bay; l\'laz (zam) 
3 - İbadet; Sem'i. Namus; Yemen. 
5 - Seher. 6 - Mezalim. 7 - E_ 
sarct; Sure. 8 - LAnct; Lıım (mal) 
9 - İri; İmale. ı O - Emin; Ro
man. 11 - Ot; Kıran. 

Haftanın maçları 
h t. Futbol Ajanlıjtından: 

F enerbah<'f' Stadı : 

Saat 9,30 HllAl • A. Hisar. Hakem: 
Sellml, Sadık, Hayri. Saat 11,30 E· ı 
yilp • JstiklAI. Hakemleri: Eşref, Ze· 
ki, LQtfl. ~ııat 13,30 G . Saray - T ak- ı 

sim. Hakemleri: Samih, Neşet. Semih. 1 
Saat lli,30 Doğu - Haliç. Hakemleri: 
.A • .Adem. BWend. Halit. 
~rd 11tadı: 

z.,1·1 
Kadıköy ll.se!!lnden 112:5 - 926 ders 

yılında aldığım tasdiknameyi :ı:a)i et
tim. Yenisini alacağımdan esklsi:ıı!l 

hUkmU yoktur. 
6S No. h JIH&n Sa mi 

Lüks telgraf kagfari 
('. E!!lrıeme Kurumundan: 

ÇO<'uk F.~irgeme Kurumu tara· 
fından ımretl hmıu!llyede ha7.ır· 

Janmr' olan (Lük!I) t~IKraf kA· 
A-ıtları her poııtahane merkezin· 
de bulunmaktadır. 

Istanbul Ee~cdiyesi ilanları 

Kımyaharfe ihtiyacı için ıuzumu olan klmye\1 ecza ve alılt 2490 nu
maralı kanunun 46 ınrı maddesinin (L) fıkrasrna. göre pazarlıkla milba· 
yaa edilecektir. Tahmin bedeli ııo:; lira 36 kuruş ve teminatı 135 lira. 80 1 

kuruştur. Şartnanıe.sl zabıt ve muamelat mUdürlil~ kaleminde görüle· 
bilir. Ihalesi 15.10.942 perşembe J;Unü saat H do Dalml EncUmende ya· 
pılacaktır. 

Tallplcrln ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı 

JAznn gelen diğer vesikalarla. ihale gllnU muayyen saatte Dalml En· 
cUmende bulunmnlan. (463) 

İnhisarlar İstanbul Baş:!:üdürlüğü:Jden: 
7/ 10/ 942 gUnü sabahından ltlbaren pr.rakende kavrulmuş öğlitUlmUş 

kahvenin knosu 630 ve çekirdek çiy kahvenin kılosu 500 ve çayın kilo· 
su da 1300 kuruş oldıığu sayın halka. 11An olunur. (465) ... ................................ ~, 

TORKIYE CUMHURiYETi 

ZiRAAT BANKASI 
Karu.IUf t&l'ilıi : 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tllrk lirMI 

Şube ve ajana adedi: 265. 
Zira! vo tlcarı her nevlbanka muameleleri 

l'&ra biriktirenlere 28,000 lira ikramiye venyor. 

1 

il . 10 • ~I! 

(2>"'-~= ıeM i~ı\<hv• 
i ~ ,, .L ~ ~(M- . . 1., o.AAO.- ~ 

\ u N G ~ R A M K R\ Pl OM 

~'- ·!~; .. ~ck\'le..t.t.k4W; 
TUNGSRAM)) 

('i) ~~o(?v@~ 61 
'----------------------_, 
Pazar~ıkla Kereste Alınacak 
Dev~et Limanları f şletme 

Müdürlüğünden: 

Umum 

... 
Iskele!er tamiratı için muhtelif t.badda kazıklrk, ba:ıamalık, döşeme

lik olarak gerek lstanbulda \'e gerek Mudanyada teslim edilmek şartile 

çıralı çam olarak pazarlıkla 270 ilA. 280 metre mikabı kereste &atın 
alınacaktır. 

Ufak parti olarak vaki olacak tekllflerln nazara alınacağı taliplerin 

şartnameyi her gün Je\'azım mlidilrlilğline mtiracaııtla görebilecekll'ri ve 
tekliflerin nihayet 15/ 10/ 942 pPrı:embc gUnU akşamına kadar levazım 
müdürlUğUnc tevdi edilmesi il(m olunur. (386} 

ASETILOPIRIN NEŞ'ET 
GBIP. NEZLE - BAŞ ~e Dl~ AG RILARI 

Bu firmanın ;\nllıdoluru..ın muh
tehf yerlerinden yAptJğı nakliyatı 

bulmak n kadar e;.iiç b'!r iş de~ıı. 

dir. Taah hütleri ger.ek k~ndi \'e 
gcN'!kse t1141hhudünü ifa c•t!ğı yer
ı~rın resmi d"'fterlerlndc de kayıt. 
hdır. Artık şu inkAr edilme;: bir 
hakikattir ki, bu pirinç rr.eselesi 
bir memlekoct davur oımuştur. 
Biz şuna da kat'lyetle eml:'.lz ki, 
l:. ır.:un bu firmanın elinde pirine 
lhtlyacnnı:ıı fllzla!ı?e kars;ıayacr.k 

cn1J, tarda mal m..?vcultuı. Fa kat 
bıı:.u meydana ç•k&rmak veya çı. 

\:ı:tmak lfızımöıc Yoksa b lh·I,. iş 

alevlenlınce bir parmak bal kabl.. 
llnden 15 ton veriyorum d iyerek 
ortalığı uyutacak ve kara borsayı 

da istediği glbl elinde tutıııcaktır. 

Saat: 9,30 Beyoğlu - Rami. Ha· 
kem: Muhtar, 'MUeyyet HayaU, Seat: 
11,30 SU!eymanlye - Ist. Spor. H a
kem: Şazi, Mustafa, Ziya. Saat 13,30 
Davutpaşa - Vefa. Hakem :Muzaf
fer, Baha, Necdet, Saat 15,30 Beşik· 
taş - Kuunpaşa. Hakem: Sami, F A
zıl, MUn!r. 

Telgraf mü,.\ edd~"lfnln hlr k ö· 
9e"llne (LUkııı) kellmeı&lnl flA\'f\ 
etmeli: '\'e telgnf lk!mlnden ay

rıca 10 kuruş fazla \·ermekle ha 
anunuz.u yerine &"etlrmlş olur
sunuz. 

Bay ra mda tebrlklnlzl ( J.lik!I) 
kağıtla göndermekle hem Kuru· 
mumuz himayes indeki yokıııal 

yavruların bakımına yardım et
mı,, hem de muhatahınn;a ka1"
~1 zarafetiniz! &"Ö!ltermlıJ olur
sunuz. 

Ziraat Banka.'flllda Jrumbaralı ve llıbaraıs taaarrut heaapl&mld& 
en a.z :50 lirası buluna.nl&ra senede • defa çekilecek kur'& il• &f&IJ· 
da.ki plM& &"öre ikramiye d&gıb.lacaktır. 

ı .. 
s o liUK ALGINLIGINA KARŞI TESİRİ KATİDİR 

: llk zarf ve 20 ilk tüpl~ri hf'r HZ&nede arayıruz. 

• 

Blz öyle zannediyor uz ki bu flr. 
malan toplantıya çağırarak onlar. 
da.n f ikir alarak ve işe bu sur etle 
çare aramak desıı. hesap sormak 
zamanı çoktan gelmiş ve geçml~ 
tir. 

Bu pirfnç davasında fhtlkArı 

Radyo 
BUGtiNK-0 PllOGAA.11 

RABAB 
7,30 Program ve memleket sa· 

at ayarı, 7,33 VUcudumuzu çalış· 
tıralım, 7,40 Ajans haberleri, i,!S5-
8,30 Senfonik parçalar (Pi.) 

~, ________ _ 
Ders Veriyor 

f. aaet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 llralık l.OOI llra 
' • 500 • %,000 • 
' • 250 • 1,000 • ııo • .. • 

... • 100 • , ,000 • 160 • • • l.ZOO • 

DIKKAT : Hesaplarındaki paralar bir s ene içinde 50 llrad&ıı qa
ıı dü.pniyenlere !kramlye çıktığı takdirde "- 20 fulaall• vertlecektı.r. 

Kuralar unede ' defa, 11 mart, 11 ha.Ziran. 11 •Ylal. 
11 BirincikAnunda çekil&CUtir., ..,, __________________________ ~ 

Toprak Mahsulleri Of isi Istanbul 
Şubesinden : 

Karaca.beyde T. C. 2:ıraat Bankası depolarında mevcut ve Ofitıimlze 
alt hububatın Istanbuia. nakli işi bir müteahhide ihale edileceğinden ı.. 
Jip olanların 9/10/942 cuma günü saat on dörtte H Liman hanındaki 
IJUbemlze mUracaatıarı rica olunur. . .. (4.16) 

llalalbl •• Nt19rlyat Müdllrttı Abme' Emin YAL.'1.UI 
Vatan Nt19rlyat Türk L tel. Ştl. Vatan Matb&aeı 

yaratanların, halkı inim inim lnle
teolerln kimler nlduğunu da artık 
kayda lilzum görmüyoruz. 

OG l. E 
12,30 Program ve memleket sa

at ayan, l:',33 Karışık program 
(Pi.) 12,4~ Ajans haberleri, 13 • 
13,30 Peşrev, semai, l}arkı ve t llr
kUler. 

Yük~k J\lühendla mektebi ta
lf'bes i f lzJk "e rlyu lye denlerl 
, ermektedir. 

l!ltiyenle rln A. O rüm11Zuna 
müracaat etmrlerı. 

Türkiye CDmhuriyet Merkez Bankası 
Peynir fiyatları , neden 

düşmüyor 
Şehrimiz peynircileri arasından ııe

c;llen bir komite, bundan bir mUddet 
evvel Ticaret odaııında toplanarak 
peynir fiyatlarını dUşUrecek tedbir· 
ler almışlardı. 

Bu arada peynir tenekelerinden sa. 
lamuralar çıkarıldıktan sonra top
tancı peynirciler, peyniri perakende· 
ellere l 1~ kuruşa satacaklarını söy
lemişlerdi. 

Son günlerde peynir fıyaUarının 

durmadan yükselmesi gösteriyor ki. 
mezki}r karara riayet cdilmemekte
Ur. 

Bugün piyasada beyaz peynir alı
namıyac&k kadar ateş pahasına sa· 
tılmaktadır. 

Allkadarlar, l!tanbu'da kA!I mlk· 
tarda peynir bulunduğunu ve fiyat
ların sebepsiz yere yUkse!Uldiğlnl 

söylemektedirler. 
Diğer taraftan lltrendlğlmlze gö

re, Ticaret odası tekrar peynlrcllerl 
bir fçtlmaa davet edecektir. 

Pek yakında yapılacak olan bu top 
lantıda tlyaUarın dllşUrU!mesl için 
•nzumıu olan tedbirler alınacaktır. 

Askerlerim:ze, k· şhk 
hediye toplanıyor 

Yardım Sevenler Cemiyeti Kızıl· 

ayla işbirliği yaparak erlerimize kış
lık hediye toplemağa başlamışlardır. 
Diğer taraftan bu cemiyetler ayrıca 
kendılerl de erlf'rimize giyecek hazır
'amaktadırlar. Halkımızın bu mem
leket vazifesini seve seve yapacak· 
!arma hiç şilphe yoktur. • 

ZA\yl 

Istanbul seyrUsefer mU<lUrlilğUn. 
den aldığım araba chllyetnameml za. 
yt ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
Uklalnln hUkmU yoktur. 

~ akil N o. 1ı llmall Kuzular 

"> , 
AKSAM BORSA 

18,00 Program ve mcm!eket sa
at ayarı. 18,03 f'asıı heyeti, 18,40 
Dans müziği (Pl.) 10 Konutma, 
19,15 Oyun havaları. 19,30 Mem
leket saat ayan ve Ajans haber
leri, 19,45 Kltlsik TUrk mUziğl 
programı, 20,15 Radyo Gazetesi, 
20,45 Şan soloları, 21 Konuşma, 

21,15 Temsil, 22,00Radyo salon or
kestrası, 22,30 Memleket saat a

7 BiRiNCITEŞRiN 19U 

1 Sterlin 

100 Dolar 

ı 00 İsviçre Irangı 

100 
100 

Pczcta 
İsveç kronu 

5,22 

132,20 

30,365 

12,89 
31,16 

8 BİRİNCİTEŞRİN 1942 
yarı ve Ajans haberleri. borsalar, Sıvas _ Erzurum ı 
22,45 - 22,:iO Yarınki program ve sıvas • Erzurum 2 _ 7 
_ k_a_p_an_ı_ş_. _________ _,,_941 Demlryolu I 

BAYRAMDA YALNIZ 

• 
20.00 
20,10 
20.10 

KIZILAY Gazetesi 
ÇIKACAKTIR 

iL.\~I.ARINIZI VF.Rl\IEKLE HEl\l KENDİSiZE VE HE~I 
DE K 1 Z 1 L A Y'a yardım etmiş ol:ıcaksınız. 

ı:u t) R A C A A T Y E R İ: 

İLANCILIK KOLLEKTİF ŞiBIBTi 
İstanbul: Ankara Caddesi Kahraman Zade Ha."1 T el: 20094.95 

Kulekapı Maliye Şubesi Tahsil 
Şefliğinden: 

Şubemize kazanç vergisinden borçlu mUhcndls lsak Tarnapola alt 
Arapcanıl mahallesinin Voy\'oda caddesinde 69 :No. lı mahalde haciz al
tına alınan eşyalardan peşe! boru ve malzemesi, Bergmann malzemesi, 
zil malzemesi, tel ve kablolar, Antlgorn malzemesi, akUmUIA.törler, llim 
ba glopları, reflektör ve projektörler, şalter \'e demarörler, voltmetre, 
amper metre ve voltmetreleri, elektrik saat tesitatı, hurda demir, Oryon 
marka radyolar, radyo ltlmbaları ve daha bazı malzeme eşya, 19.10.942 
pazartesi gUnU saat ondan itibaren mezktir mahalde Aleni mUzayede su·. 
retile satılacaktır. 

Bu hususa dair daha fazla izahat almak lsUyenlerin Galatada. TU· 
nel yanında SöğtlUU sokağında eski Posta hanında Kulekapı nıallye tah· 
sil l}e!lf#ine mUracaat etmeleri. Telefon No. 4911& 

3 B/R/NC/TEŞR/N 1942 VAZIYET/ 
A K T l F. 

Iaaa: 

Altın: san Knogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Hnhabtrler: 

74,616,(76 

TUrlt Lirası ·---------
Hariçteki Muhabirler: 

Altın: sa.n Kilogram 2-1,304,139 
Altnıa tahvili kabil aerbeıat dövWer 

Diğer dövizler ve Borçlu ltlirtne 

bakiyeleri .... ·-·-·------
Hazine Tah~1lleri: 

Deruhte edi. evrakı nakdiye k&l'fllığı 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevtt
kan hazine ta.rafmdan vlJd tediy.it 

ı:tenedat Cüzdanı: 

Ticar1 SeneUer ..................... 
Ji.9bam ve TahdlAt Clisdaıu: 

(Deruhte edilen evrala nakdi· 

A - (yenin k&rşılılt ~ha.m ve tah· 

( vilAt (itibari kıymetle) ... ... 

B - Serbest eaham ve tahvUAt ••• 

.6.Tall9lar: 

Altın ve döviz Uzerlne avans ........ . 
Tahvill t üzerine &vana..... ..... .... .... • 
H&zl.neye kı.&a vadeli ava.na ..... ...... . 

Hazineye 3850 No. lu Kanuna göre 
&çlla.n altın karşı! ığı a. va.na .. . , • , ... 

Lira 

101,95-t,Ot3,09 
8,163.693,-

221,169,81 

~83,409,36 

34,1S6,i15.18 
- .-

47,661,587,61 

158,748,563,- \. 

24.305,462,-

367,090,288,22 

4 l,99t,039,93 

10,506,443,24 

3,121.52 
7.809,522,-
7,ill3,000,-

250,000,000,-

Yekb 

Lira 

113,336,905,90 

M3,409,36 

81,847,302.82 

134,443,101, 

367,090,288,22 

55,500,503,17 

26.j,528,843,52 

4,500,000,-
14,874,877,06 

1,037,707,031,05 

PAS 1 F 

llen.aye: - - - --·------·-- - - ---
lllU,.t Aqml: 

Adi •• fevk&l&de -

Hu.sual ---·---.. -·,----
Teda"1lldeld llanlrnotıar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 

Kanunun 6-8 inci maddelerine te't'ft
kan hazine taratmdan v&ki t ediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiy. ı.. 
kiyeei _ ..... __ ,, ______ _ 

Kar,ıılfı t amamen &ltın olarak 
ll&veten tedavWe vazedilen •••.••••• 

Reeakont mukabili Ulveten ted&vtıı. 
Vazedilen ........ _,_,, __ _____ -

Har.in.eye yapılan altın k.&rfılıtı a
va.na mukabili 3802 No. b kaaun mıı· 
clbince il&veten ted&vWe vuedilen 

H8Naat: 

'l'Urk Liruı 
Altın: san Kilogram 877,422 

IB5I No. b kamma pre a.aa..,e 
aealaa ....... •akalıül ...... .._ 
&ltllllar: 

Sa.fil Kilogram 55,541,930 

Di"f'ls Taaltlaldatı: 

Altınıı tahvili ka.bil döYialer 
Diler dö"f'izler ve &1aeakıı ········· 
b&ki7~eri ~-----~~~---

lılaht.elif: 

9,412,135,7~ 

6,000,000,-

158,748,563,-

24,305,462,-

134,443,101,-

45,000,000,-

288,500,000,-

188.900,000,-

93,149,758.25 
1,234,161,0.5 

7S,12t,167,90 

-.-
28,791,274,56 

15,000,000,4 

15,412,135,7~ 

654.843,101,-

9 t,383,922,St 

78,12!,167,9.'.> 

26, 791,27 4,.5& 

156,1:52,429,58 

._ ___ r-..,.--1 ı,oa1,1ö7,03T,ot 

ı r.mna ıaaa tarDabl4ee ,._,. 

Wsoate ~ % ' Altım u..ı .. Avamı.•• 


