
~ 

Ahmet Emin YALMAN 

- Yata• iYi -

SA l'l 
• 

catalotlu. K olla W'enart E y L Ü L 
IOk&fı: IO • 12 

MENF AA TiNiZ ... 
VATAN'ln 

Kl9llE ııaaıarıaı 
rew. tııM - reıs. VATAN w. 19 41 Yıl : 3 - Sıyı: 69~ • 'DôSRUYA DOGRU. EGRIYE EGRI• Fiyah 5 J(uruı Bugün 4 cü sayfamızda okumaktır. 

. Vandel Vilki, diiD Ankaraya geldi 
Vilki divor ki:" -Birçok Amerikalllar, Türkiye hakkında 

hayranlık duyuyorlar. Devrin 
en büyük adamı olarak Atatürk kabul edilmekte:d:.ir. ,, 

I" 
Vilki, Alman milletinin harbi 1 Almanganın kazanması benim 
bırakacağını- tahmin ediyor i Joe-Luizigennıemgibibirşegdi 

l~L~·===========================================================-· , '-===========================================================" 
~1 ,- Milli Sel lnönü A~ 1 Vilki, .bugün Hariciye 

Edirne ye şeref veriyorl V ekilimizle görüşecek 
Basvekil.i'mizin 1 

rabzondaki tetkikleri~ 
lnönü, Lüleburgazda 1 

Kög Enstitüsünü gezdi ~ 
LUleburıu, 7 (A.A.) - Bugün buraya gelen Mllll Şef Inönti, bura. 

daki köy enatıtllaünll gez.dikten .sonra saat 16 da Edirne'ye müteveccihen 
hareket buylU'muşlardır. 

Vekillerin s e yah a tl e ri 

Ziraat Vekili 
Arifi yede 

lkiısat Vekili Zonguldakta 
MünakalatVekilideMalat
gada tetkiklerde bulungor 

Adapazarı, 7 (A.A.) - Zıraat Ve.

1 

tir. 
ktli Şevket R~t Hatipoğlu dtin Ari· Hatıpoğlu, demir ve tahta !abrika
Cıye'ye gelml9, vah ile Parti ve Hal. larındakl tetklklertnden sonra kuru. 
kevı b~kanları tarafından k.ar~ıan- luşundanberl kendilerinden beklenen 
mıştır. wrlm eJı.le edllemiyen bu iki mUes-

Vekll, Arlfıye'dekl elma fidanlığı sesenin ıslahı işini birinci derecede 
ile tohum ıslah lstuyonunun çalış. ehemmiyetle gözönUnde bulundura. 
maları ve verimleri üzerinde tetkik· caklarınr .söylt'mlştlr. 

!erde bulunduktan sonra, Adapazarı. Zonguldak, 1 (A.A.) - Hııvzamız
na gelerek demır \'e tahta fabrlkala- da tetkiklerde bulunmakta olan Iktı. 
rını ge&mlştlr. sat VekUI Sırrı Day yanındaki vekl-

Zlraat Vekili, Gökçeören gölllnün 1 Jet müdtranı ile cumarteaı gUnU Ka. 
kurutulmasından sonra meydana çı. rabUk'tekl demir ve çelik teısUılerinl 
kan araziyi ve burada köylü tarafın- gözden geçirdikten sonra dün Zonguı. 
dan kısmen ekilmiş bulunan toprak. dağa gelrnişUr. 
!ardaki mahaul vaziyetini yerinde tet- Iktl6at Vekill vll!yetl, Partıyt ve 
ldk eyledikten aonra Hendefe gitmlf. (De\'&mı: sa. S, SU. 6; de) ·/-

Muhafaza teşkilatının cevabı : 

Yunanistandan gelen 
hediyelik sigaralar 

Muhafaza başmüdürün = sormak 
istediğimiz bir kaç sual 

Bundan bir iki hafta ewel yine bu 
ıUtunlarda çıkan bir yazıdıı, Dumlu. 
pınar vapurlle Kızılay delegeııl ola. 
rak Yunırnlstana gidip gelen Feridun 
Demokanın kamaraaında gUmrük mu 
hafaza tetkUltı memurları tarafın
dan yapılan l\l'amada meydana. çıkL 
rılan bir kaç paket sigara ve zaU eş. 
Yalar dolayısile bu vatandaş hakkrn-
1a takibat yapıldığı meseleal üzerin· 
de durmuş ve bir çok kimselerin al
nına matilıeme kararı olmadan k ftak 
çılık damgaırının vuruldutunu işaret 
edl!rkep, hu hareketlerin doğru ol. 
madığını da illve etmiştik. 

Beyana tibi her hangi bir mad.. 

denin memlekete ithalinin kanuni 
mevzuata göre yasak olduğunu ve 
böyle bir harekete tevesstil edenler 
hakkında da takibat yapılacağını bl
lenlerdenlz. 

Yalnız 'u var ki, bir kanun hazır
lanırken, en kOçUk teferruatına ka. 
dar o çerçeve içine alınır. Fakat o. 
nu tefsir etmek ve gUçlUklerlnl yen
mek te tatbik edenlere dtlşer. 

Bir idare lmlrl, kanun mevzula
rına göre hareket ederken. bir par. 
ça da onu tatbik cihetinde mantık 
t<aldelerlnl de gÖZÖnUnde tutması i. 
cap eder. 

(DeH1111 Sa. :?, Sil. ı de) -o-

B. Buzvelt 

Ankara, 7 (Vatan) - Bırleşlk Dev 
letler cümhuriyet partisinin lideri \'e 
büttin dünyada Birleşik Devletlerin j B. Numan Men!'mencioğlu 
2 numaralı şe!I olarak telflkki edilen 
Vandel Vilki bugün saat 14,30 da 1 Ankar~, 7 (Ankara ya sureti mah-
çlft motörlU büyük bir Amerikan susada gıden art,adaşıınızdan tele. 
tayyaresi ile şehrimize gelml9tir. fon al - Çankaya sırtlarındaki A· 
Vandcl Vilkl ha\'a meydanında, merika sefirinin evinde, Birleşik 

O 1 ti 1 
Devletler cUmhurlyet rartislnln lıdc· Birle., .k ev e er n Ankara biL 

ytik elçisi, lnglllere büytik elçi- ri Vilki ile karşı karşıyayız. 
.si, Çın elçisi, Almanya tarafından Amerıkada son cUmhurreisliğı se· 
istila edilmış olan devletlerin elçileri çiminde Ruzvelt gibi bir adamla .siya_ 
ve hükQmet namına da Hariciye Ve· si mücadeleye g-irişmlş bu demokrat 
kflletl protokol umum mtidUrü, TUrk, lider, demokrasınin kendisine aşıla
Amerikan, Ingillz ve müttefik dev. dığı büyük fikir ve je;;t serbestliği 

(Devamı: Sa. S, Sii. S; de) = lçtnde hepimizin ayrı ayrı hatırım 

. 

B. Vandel Vllkl 

soruyor \"e ne .sorarsak cevap vere_ 
ce~'İni söylüyordu. Amerikalı gazete
cıler memleketlerindeki alıı~kanlık. 

ı tan ıstifade ederek, Vllki'yi sardılar. 
Bir tanesf Vilki'nin oturdufu koltu
.";un, sol dayanacak yerine rahatça 
kunı du. Ayak ayak iisttine attı. Pi. 
posunu dışlerinin arasına. geçirdi ve 
başladı Vilki'ye sual sormağa. Diğeri, 

Vilki'nln tam ayakları dibine bizim 

bildiğimiz ljtı alaturka b ğdaş kuruf 

şeklile değil de başka tUrlU yere çök· 

tU ve ayaklarını Vilki'nln ayaklarına 

uzattı. 

Amerlkada ekserıya cereyan eden, 
(Devamı Sa. 2, Sü. 4 de) •-• 

Novorosiskinin düştüğü 
dün teeyyüt etti 

Moskova radyosu, artık geri çekilmek 
için gerimiz kalmamıştır, diyor . 

Mülki müesseseleri, bazı I 
imalathaneleri gezdi f 

Trabzon, 7 (.A. A.) - .B&fvekilımız • mlflar ve halk ile konufm119lardır. 

dün öğleden evvel ikametglhlarmda j Gece umumi mUfetu11 tarafından 
çalışarak bazı ziyaretleri kabul et- fereflefine bir ziyafet \'erllmlştır. 

mif]er, öğleden sonra askeri, mülki 1 Ba.f"ekilimlz yarın Bafkale'ye hare. 
müesseseleri ve ba.zr lmalı\Uıanelerl ket edeceklerdir. 
gPzmlşlerdlr. Bqvekillmiz, bilAha-j Ankara, 1 (Vatan) - s.ı.şvekıl 
re Akçaabat kazasına gıtmlşler ve f$Ukrti Saracoğlu'nun şehrimize gel· 
ve kesif bir halk kutleSi tuafından mek Uaere yola çrktığı haber alrn. 
karşılamnıflardır. Başveklltnıia •ıt. aılfbr. ~kril Saracotlu çartamba 
diye parkına giderek btr müddet Jcaı- , J1hıtl Ankarada btıklenmektedlr. 

Piyasayı kontrol 

Pek garip bir 
. kontrol sistemi 
Belediye lkhsat Müdürlüğünün 
bulduğu~ isteme akıl erdiremedik 
Gıda maddelerinin serbest bJr•. ı rurl ııda maddeleri ümit edilmedi! 

kılmasından sonra piyasada bır nis~tte yük~clmiştir. 
yi.lkseliş ıöze çarpmaktadrr. Zcy-

1 
Piyasayı kontrol ~ip bunlar.ı 

tinyai. pirinç, peynir ve dıter za· (~: 86. J; ""· '- de> " 

Türk gazeteciler 
• 
lngiliz istihbarat 
Nazırının ziyafeti 

Harp gayretinin gazetecile 
rimiz Üzerindeki tesirleri 
Londra, 7 (Radyo) - Inıilteı·e 

İstıhbarat Nazırı, Londrada bulu· 
nan Türk gazetecilerine bir ölle 
yemeği ziyafeti vermiştir. Ziyafet· 
te söz alan Tfü k gazetecileri he. 

Benzin 
tahdidi 

yet1 reisi Bay Hüseyin Cahil Yaı 
çın: e:Şimdıye kadar gördüklerim· 
den. inılliz milletinin harp gayreti 
uğrundaki çalışmasr, üzerimd~ bli· 
yük toesır bırakmıştır,, demiştir. 

ı· Rusyanın günlü~ 
zayiatl 7 bin k iş~ 

AJmanların eHne geçen Rus limanı Xovroıhık'lden bir görünü' 9 Ey:ulden itibaren Maiski, gece gündi. z 
Almanyan1n bombalan 
ması nı temenni ediyor 

.oerıın, 7 (A.A.) - Alman or· \ ' c Rumen kıtalnrı şiddetli çarprş. I Londra. 7 (A.A.) - Rcuter: b' d h atıldı 
duları Başkomutan!ığırır. tebl!ği: malar sırasında yeniden arazi ka· Orta Kafkasyada Almanların Te. tr Oy Q O UZ 

Hu!'usi bir tebliğle dıth2 evvelce zanm~lardır. Düşman şımaldc Al· 1 rek nchr ni geçmeğc muvaffak ol· Ankara, 7 (A.A.) - B•ı>veka· 
de bildlrılmlş olduğu gibi, Sıvasto- man kuşatma me\ z !erine karşı ktı\' ciukları Mazdok ccvrcsindc Sovyet lettcn tebliğ cdllmiştJr. 
polun zaptından sonra Karadenlzde ntli pi~adc: " tank teşkilleri sü· hava kuvvetleri 50 tank ve bir kaç 9 Eylul 941 tarihinden itibaren Londra. 7 (A.A.) - iane kaydı V< 
Rus filosunun bıu·ınablleceği son r rrck ş'ddcllı ş .. şırtma hiicumların.1 ~·uz kamyo!" tahrıp etmiş, 1500 Al· herzln tevziatında tatbik edilmek. Rusya.ya tıbbi eczıı gönd~rılnıuı içlıı 
harp limarı olan Novroslskiıı kara da bulunmuştur. Bütün bu hücum· ınan öldürülmüşlerdir. Başka bir tc ı hn !ıdldat 9 birlnclteşr!n 941 tertip edılen bir toplııntı e.snuır:dı 
ve denlz kaleler! Alman kıtaları ta- lar püskürtülmüş ve Alman kuv· Sovyet hava hücumunda 30 tank, tar·hL r.c lan edilmiş olan esaslar 3o•·yetler Blrl~i .seiıri Maiskl Kıııl 
rafın<lan lşJ:Rl edilmiştir. \'etleri düşmana kanlı kayıplar ver· ve miihlmmat yüklii 300 kamy.on dahilinde 9 Birınciteşrın 942 tarı- 1 ordunun kayıpl&rı g~lnd~ 6 - 7 hı 

Stalingrad muharebesinde Alman dlrcrek 108 tank tahr.p ctml~lerdlr. (Devamı: Sa. S, Sü. 2; de} ** 1 hine kadar devam edecektir. 1 t!Je\·&rnJ: *'- ı, Na.%;•> )-( 
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Muhafaza teşkilatının c Vand·eı Vi ki ile ehi r 
n 

h • s ra ar 
Haberleri 
Et fiyat arı yine 

yükse.iyor 
bir konuşma Ut t·k t 

(1\a~ı 1 indtffı) «--. 1 nın b ı harbi muuıCferlyctle bıtlrebi· nım, Almanya muvaffak olmadan Ç ~'geç 1, aç }o 

(na ı l incide) -o- Cı Ar dan yirmi gtln geçtıkteıı. 

1'ukaıd da kaydettıgımız gıbı k • ::.onra bahs<dll~n kamaralarda r • 
kçılık kanu u, h ç >he lok k ı'ne \ e ' htsare tlı.bı bazı eşya aklı 

meml kette k ç kçılr ı önlemek ı.ç n bul dutu yolunda b r h&l>c" aldık 

VazedılmiŞ bir kanundur. Fakat bır Bu h b r üzerine Fe .. ldunu ara.tlır· 

stnema. perdelerirıdc gtırdliğümüz bU •~eğine kanaat \'erec<'ğlm, Burada muceclelc-\' ·bırakacaktır Miittdlk j g OT! Jıl onrc ııyku haet.alıinıa 
h dise. b:r an bcnı şruşırttı "'e kendi. bulunuşum da Ruz\'eltlc yüzde yilz devletler .. ınde mevcut menabt ~ tutuı.uak ~odeiinl ll'llpe. 
mı fılm seyredıyor zannettim. mUttehid bulunduğumuzu ifade lçın. ve harp k zanma husıı:;undakı •• mı~ t'.&nlı bir olü olarak ~aşa.mai{• 

Etin kifosunun 40 • 50 Amertka devleti gtbi mua.zum bir dır. radelerı o kadar kuvvcllldır kı, u. do\8111 otnuşti·. Hastalığın ude'<i 
dtwletın cUmhurrec ltğt lı;tn çarpı!!· - Ruzvellir: bir mesajını 'clır· I mit ederim Alman mllletl bunları ılolnıu" olarak ki buı;tinlflrde hlr, 

kuruş coho art::cağı 

söyleniyor 

mış. Rıızvclt devirdi, devırccek diye dıgınlzı soylüyorlar, dogru mu? r,orcrek lzan gostermcli ve bugün gıiıı. lıiçhlr ~Y olmamış gibi oyan_ 
gilr.lercc efkArı umumlyeyı işgal et. - Evet böyle bir mesajını \llr·ı baştr:da bulunan1arı kaldırnrıık. bu dı, glJlndl "~ S(!kağ'a çıktı. 

h!d.se ince!cnırkc cdanl ka aat dık d bıılamad k Ankarad:ı oldu. 
mış koca bır de\'lct ada.mı, işte kar- dır. gUnc kadar olanlcırı tcliıfı clmelı· YlırlirkPn kundoraları ;.tdlnc 

mesele ın de hat rd ğu .u öğrend k .Nıhayct ~apurun Yu 
şımızda, yanımızda, hatt! Amerikan Yazılı bır mesaj mı? d r. Yalnız tay:rare istıhsn.latı har· lll~tı. Rn Mr ı;:lft 1 kArpfp, kullanıl. 

Son gu ler zarfında et fıyat t 11 kt"' rk d ... · 1 
IJ.zrnı gelir nan tııra tckr r hareketinden Oç ı;Un 

• gaze ec erı m .. p a aşı ;;• - - Hayır şıfahf. bl.n ne gib bır şekil alecagını ıı· maldan değil, dön senedir kullanıl-
nrı hlssedılır şekilde yuksclmcğc bl dizi dıbındc oturuyordu. GöZ· _ Türkiyenln bu harpteki va· ~ıkça gostermektedir. Ben şımdı}ı;. mııınakt.ıın büı.iılmliş, bir ko~ede ya, 

Seyahat i n b.ı· ın.s nın e .nd o r evvel 16 temmuz 942 - bahscdı. 
ıkl kat e bl c ol caktır. Yola çıkan len kamaraların muhtelif mahnllerln
bır kimse kendi !htı:ı;acını karşıla· de gem! z.1bıtlc.rlmn huzumda arn
_yacak kadar zaruı1 m dde almak hak mn. yaptık. Buralarda, memlekete re. 
tunı haizdir. Ynlnız şu var kı. eğer sımdcn muaf olarak sokutma.sı calz 
ou maddeleri glttlğl memleket sınrr. bultınmıyan mıktar \C ne\•lde fbın 

ıııı ın çıkaracak olursa dıyccek kn.L adet Yunan sigarası, hır kilo 670 gr. 
mıız Kaldı kt, l' eridun Dernokan suç kah,•e. a:;o graın kösele, 2 kilo ağır. 
dehli ddedılcn bu eşyaları vapurdan lığında buzlu camlı bir fener, Uç a· 
dı arıya ç karmam ş ve hMtahmede det nakış mOdelı ve bir porselen va
yat.aı kcn kama.rasın )'apılan ara· ı zo) ile Fcrlduna alt bazı zaU eşya 

başölamıştır. . l lerlme inanamadım. Her gUnUn bm zıyetl hakkında Amerikalılar ne 1 Afncrıkn Cümhurreisınln sıva ı mıı lnnnıaktan kat kat ı>tmu.~tur. H.a'\-
s:endlglmfze gor1.. bu f.ynt te· bir şeklilc kar ılaşt•ğım hfidiseler dtışunuyor? ' h·ıllflvim Beııım sözwrım birer ha: talı1'tan ~.-nı kalkan adam konıkL 

rcffılu na}dl vasıtaları zoriıt"unda · · Und 1 BI · •ekil • · 1 · ., n c:or.Umlın on e can andı. ı ' • _ Aıncrıka milleti. rurkın~nın ktkaıtır. Bcrım süzlcrım klm:;cntn rac·ı ıııa glrıtı: hir ~ift iskarpin be-
tlen gclrncklcdlr. Allıkadarlar bu· ı b u ... , h ttA b t b! · ·· 1 ·· · ır umum m uur ve ıuıı r bugunku vazh etini anlıımakta \ c tesiri altında kalarak SO) lcnmış soz ~ rnıti, öıh-mt>k iir,ere beıtelbtl ~ordu: 
na kinci sebep olarak sürü sahip, daire mlidiirilnil gormek, ondan ufıık ı;iıttüğli slyas~tl ı.amamflc takdır ı lcı· dcglldir - ı;ııı lira. 
lerının cllerırdckı hayvanları sat· bır ızahııt ~ıınak için kapılarının ô. clmcktcdlr. Bir çok Amerikalılar. llcr mak~l ınsan sövledığım nıR· Diiıı u_,,ınm, Vfl bugün ııyanmı,. \ 
;;l~r ıstemcdiklcr.ni goskrmekle· nllnde saatlerce beklcUl~ığim zamıııı- Tiırklyc hakkında pek büyük hay_ kul adetlere lstıııa'ı ederek bır rı. t-ibl ılort )'ıllık ha."ta.hğından baberl l 

· lar~ hatırladım. Ga.zet.ec·ıleı1m~zın. bir ranlık duyuyorlar. Türkiycdekı ın- kir elcle edebilir. Almanyonın ka· nlmı~·an bl~·are. Jrunduraasınrn yü-
Blr hafla evvel mezbahada canlı çok hu .. ııslarda. uğradıC"ı mtişkülfıtı klşafı takip ediyorlar. Busün Ame· ıanması benim Joc Lulz gibi dün- ı.hne aptal aptal baktı. 

olarak k losu 60 kuruşa satılan ko. daha ağır bir şekilde hls~ettim. r!kada, devrin en büyiik adamı o· ya şampiyonunu mağl(ıp etmem gl· - Yahu. bmımn ~ .. liıa19 
yaııı.\ordun '! 

mad meyd:ına çıkarılmıştır. Zaten bulduk. yun, buglln bu sebepler dolayısıle Vilkl'yl hır sual yağnıuruna tuttu_ lorok Ataturk kabul edilmektedir. b b r şeydir. 

191$ nyılr kaç kçıl k' kanurund ki Bunlardo.n resme ve lnhlı ara t.ab 
rnc rzuat.u ı;öre yo:cu ayıla tarı> bu bulunanları zabıt ''araka: ı ile "a
gibı maddeleri yolcu salonuna ve güm purdan alarak ~<'reltf'n takibatın 
ruk mu c es ancttlğı takdirde yapılması için gtlmrtik 'e lnhısarlar 
beyanı hıllıu a. b r •a zuhur ed r. başmtidUrlüklerine teslim ettik. Zatı 

70 - 75 kuruşa satılmaktadır. lar. Amerıkaıı malı sağlam, ıri yapı· Bundan başka ziyaretimin mak!!a. l\llhver zaferi hakkında (i1tlr yü. 
Vazl)cUn, boyle dC'vam elliği lı devlet ail mı biran olsun şaşırma. dı yalnız Amcrtkadan Türkl~·eyc t'Otmek. bile bile parnsını yanlış 

takdırdc b r ay sonrn tın kıloda dı. Vaşington meydanlarında nllma· haber desil. Tıırkiyeden de Amc· ata yatırmak demektir. 
40 50 kuruş artacrı ı soylen· Yuıçllere nutuk veren jest ve edala. rikoya haber götürmcktn·. Maksa· - Amerıka halkı ne şekilde bir 
mcktcdlr rllc dişlerin! gıcırdata gıcırdata ge· dımız mevcut dostluğu ıdamc et· sulh ta avvur ed yor? 

c ,açak ddedılehıleceğl fakat kcn· t"/Y&yı da kendısınc gen l'>ıraktık Sade yağcılar, diin 
borsada toplandılar 

d ı in J<a akç. sayıl ımı:ı;ac ğı ta rıh 2 Vapuıd ele geçhllen slgnra
ed• mcltt ır Nıtek m F ridıın De· ların Yunanlstnndan ayın Gümrük 
mokanın bu c.şy !an tekrar Yunanls- ve Inhısarlar Vekiline hedıye olarok ı 
tana geUrnıek V<' d şanyıı çıkarma. go~derllmLt bul~dukları hakkında i· Sade yağın bor aya alınmasından 
mak eıncllıı.de o duğunu da ıh tını 1 leı 1 sllı'ülen mlıtalAa da tetkik \'C sonra, sade yıığcılıı.rdnn b r heyet 
dahmnde bulunaurmal{ ta ıc.ııp etmez tahlile muhtaçtır. Feridun. bu slg-a· yağların kayıt ve tesellüm şeklini 
m ? rnları, 22 haziran 942 tarihinde Yu. !!Örüşmck uıerc borsaya da\'el cı· 

GUmrilk mıthafaza tcşklltitmın mO- nanistandıın lstanbula döntiştlndc ge. lunmuştur. 
dilrU, dün. e\' ı ynzım.za. cevap o.. r tlrmlştlr Kamaralarda aramayı 16 B h 

b 
..... , t ö u usustakı toplantı dun ya 

rak mat aamıza. uır nieK up g n- temmuz 912 de yaptık. Bu tanhc )m- • 

derm ştır. Bu m ktubu g zetemız ati. d r kend sı lstanbuld:ın Ankaraya pılmış ve lüzumlu olan kararlar 
tunlarına geç r rkt>n bir" kaç nokta gıtmlş bulunuyordu. Kendısl. (arama.! verılmlştır. He~ tin bir çtıma da· 
tızcrlnde durmağı da kendımız lçın netıccsındc ele geçlnlen Yunan sıga- ha akdctmesı muhtemeldir. 
b.r mecburı) et addcttık ralarının hediye olarak sayın ,. kıle 8 b • · • 

Sa)'ln mUdllril cevap v rmek mec· gönderllmış bulunduklarını) arama. ar aros ıhtıfah 

niş ağzını sağ3' sola oyn:ıtarak A. tirmck. kuvvetlendırmek ve ınkl. Anıcriko halkının tasavvur el· 
merıkan çıklctı çiğner gibi, Amerı· ,af cttirmcktır. nıış oldul';ıı sulh her türlü arazi 
kan şivesi ne konuşmıığa ha.şladı Ne - Mısır cephPsl ne vezi~ettc': !llıııl ını kabul ctmi.)-cn, milletler a. 
sorıırlarsa ccvııp \'eriyordu. Demokrat: - Rommcl durdııru'clıı Miitte· r' ınc!a nfiratçılık slyast'U değil. 
.Amerikanın demokrat bir ferdi nlR.- fıklerln bu husustıı elde ettikler. her m'llctın haklarını g&rar.tı e:!e· 
rak bız! kabul eden ve her eorıılD.11 muvııffakıyctler henüz bildırılme· cek bir sulhtür. 
suali ceva~ız bırakııııyan bu rıın· dl İki ı;iln evvel kendim eephcclc - İkınc:i t·cphe hakkında ne cın. 
dan adamdan ben bılc cesaret alarak Şlııtli)'Ol'sunıız". 

vaııycli bızz.at gördüm. Mlhvcr kııv 
kend!sıne sııal sordum: vetlcrl tamamen ı;rri atılmışlardır, - i\tısırdn bir ikinci cephe mev· 

Japonyıının nusyaya hUcum ,.c eski saflara çekllnıeğe mrcbur cuttur. Bu, müessır bir ikınei cep· 
edip etmiycceğlne dair fikrtnız nedır? edılmlşlcrdlr. Bu muvaffakıyetle he haline "ı;etirileccktır. 

GUldU. Bu suale cevap vermek General Mongomerloıln büyiık hıs· Harp ne kadar devam de 
biraz müşkill. dedi. sesi olmakla beraber Jngillz ve A. eck~ 

- Bura.. cevap verem!yeccğim. merikan tayyardcıUnın himayesı. - Buntm hakkında bi'!" şey so~·. 

- Geçti o günlt-r bayım! 
Hlçltir ~y anlamaita-n diildııindan 1 

~·ıktı. l'olda ei~n de yıpran. 
nıı<: ohluğuno farkettL ~nl ~ 

uğradı. filr kumaş ~~- ~Ü 
\ ernıedetı fiyat c;ordu: 

- l"ıiz ı>ck.,en lira. 
Kendi mi çtkhmnştı, ~ııa 1rıP 

adamlar mı deHrm~tt!' 
- .\,,ol. bundan iyisfni aJtniış, 

1 ira~ ıı ıttki~·nrıtun. 

- Uçtu o ı:ünler l>&yrm! 
ı·ıne bir 'jôl ~nlamadan terziden 

ı;oktı. \'olcla, &<'ılrtığ'ını anladı. Bl
rind sınıf lokaıttala.rdan birin& dal
dı. LI le~ 1 eline ahr almaz ,ıı:iı:led 

fal ta,ı gilıl açıldı. l:tlerin ponı:ro 
1111 ı ıo, sebıl'lerinkl 76, ~·,-a.Jarın. 
ki r.o kuru.ta. C"..arsonu ı;:ağrrdı: 

- l'anl, ne ~tir bil t Etin porsi. 
l onunu kırkn, sebzenlnklnl yirmi 
be..~ mrl vttnınklni yirmiye &L mı 

buriyctlnde bırakan yazımızda, Güm- dan sonra 19 temmuz 1942 de tekrar 
r \ e Inh 'laı lar Vekıl ne hediye o. Yunanıstan'a gıdlp Yunıı.n!stan'dan 
l:ırak gönderilen iki paket sigara bir avdet edınciye k dar • ne vekılli~e 
rntandaşa kaçakçılık d mgasım vu. ve ne de teşk!lntımıza • beyan \"C 

racak suç d liH added lebıltr mi? di- ifade etmemışUr. Bu husustaki ifa· 
ye sornıu tıık 1 desını Yunanlstıma. tekrar gidip gel. 

ayın 27 sinde 

Sualler birbiri arkasına sıralandı ve bunların muvaffakıyetli hova leyemiyeccp,lm Yalnız §•troısını kav 
''e her biri bugilnkO haklkaUcrı bO- >ardımı muttefıklcrııı bu kaı ncı· dcy nı ki. Amer!kanuı hnrp lstih· 
tlin çıplaklığile meydana koydu na amil olmu.,tur. Bı>n cephede "al· salatı giin geçtikçe artmaktadır. BU· 

" " )Mfnı~ Seyahatının maksadı hakkındaki nız generallerle değil, askerlerle ele tün imalat tahmin ettlğlıı!z hudut· 

Buyük Türk dcnlzcısı Barbaros 
ıhtlfalı bu ayın 27 sinde yapılacak. 
tır. Bugün büyük 'bir program ha· 
zırlanmıştır. Aynı zamanda B şık· 
taştaki Barbaros l!lrl>esınln etrafı. 

nın tanzimi 111'rlfal günune kndar 
ıkmal ed!lceektlr 

Vj'k b d 1 1 - Kaçtı o C"ÜDlu bayım! 
suale • 1 şu oe\'a ı ver ı: temas ettim. Askerlerın morali çok arı aşınış ır 

- - Bıliyorsunuz kt son lntıhapta yüksek ve h<'psı de muvaffakıyet· Aguslosta 5000 tayyare yaptık. 
Ruz\•eltln ba.şlıt·a. rakibi idim. Bu \'ll· l{!n ~ uzde yüz emindirler. Bunun ~ lıt;dc altmışı hiH'P ta) yaresı 

Kanunun tatbikatında. çok tıtız dav dıkten sonra yapııııştır. Fahı ika tör 
ranan sayın mUdilr bu sualimize ver-ı Papastratos'un \'eklll\ğe hıtaben yaz. 
d t cevapta c:;eflc kaydetmek mec. mış olduğu 1 ha~irıın 19t2 tarihli 
bur vetlndeyız kı. kcndı kend.nı tek. mektubu !Re • aradan bir buçuk ay 
Zip etmektedir. geçtikten sonra • 8 a~stos l042 ta. Mahkemeler, dun 

ziyct bugUn bazı propagandacılar ta- Kral Feruğıı salı gUr.u zı~·arct jdL Bir seneden az bır ..:amanda 10 
rafından istismara. çalışılmakta. ''e edecektim. Baıı işlerden tıarekı". h n ı yyare daha yap.ıcaı;ız. Ayni 
muhtelif memlckctlcrdckı halk nra.. ı llm gecikti. Kahircye ancak çar· nyda 600 bir. tonilatoluk gcnıl !nş.ı 
sına Rııt\•eltln bana itimadı olmadığı samba günü döndüm. Kralla go· ettik. Dört ayn kcdar geıni ın5a:ı. 
kanaati yayılmaktadır. Bu seyaha· ı rilşmcmlz cuma gunü oldu. Halbu· tının tonajı, bır m!lyonu bulac.ık· 
timde gldeceğım memleketlerde, be· ki mihver radyoları bu konuema tır. Drırut imalatı da geçen harp· 

A ağıya ko)duğumuz bu mektubun rlhlndc sayın vekil.iğe ıbraz ,.e tevdı 

f 1
. b 

1 
nim Ruzveltle okluğum gibi, Amerika hokkında çarşamba günü malümat teki imalatı g-eçmlştlr. 

aa ıyete aş.adt \halkının da birblrlcrılc yUzdc yilz vermlşlerdır. - Fransanın vaziyeti hakkında ıkınct madd nl gözden geçıren oku- eylemlştır. 

mUttchld bulunduğumıızu ve tam el Almenyanın lstikbıilı hakkın. e dilşUnUyorsunuz. 
Tcm~uzun )irmlncı gunundcPJ· b!rlıği ypptığımızı tzııh edeceğim. da ne di.ışı.lnılyorsunuz? Bir fıklr beyan etmek ıstcml· 

beri tat 1 yapan adliyenin b..r kıs\lll Harbin r.e şekilde bite llece 1 hak. - Almat yanın ısUkball hakkın· yonını. 

yucularımız t\a görecelderdır kl. sa· ı 3 Ferid • K 1 k - u"I un zı J.Y urumun. 
)'Ul mUdUrUn iddiasın göre, bu siga. d k lf d kl 1 . a ı \tlZ ın en uza a!'llın ması 

ralar Yunanıstand ki tütUn ttk'cann_ hu.,usunda &'flZetelcrde lntfşar t-den 
mahkemeleri, durd n itıbsren tek. kında bir Cikır vereceğım Amerlka· ı da b r f;kr'm vok Fakat lahmı· 
rar lre başlamışlardır. ·ı · Faruk FENİK dıın alınan mektuptan ev\ el get.rıl· 1 1 t kll .. t l"k k 

yazı ar a eş .. ımızrn a .. ası vo -
mı, ve vakıt ve zamanıle de GUmrtik 

tıır ve ne tçtn \'8Zıfesındcn uu. kla"
lnh1Sariar Vekllıne verllmem!."tır 

Ş mdl b z oruyonız: Acaba sayın 
iırıtdığr da b zce m(':Çhutdur Tatılde meşhut cürüm mahkeme- Cumartesi gunu. ı 

mUdUr, bu sıgaralar ı;aktlnde GUm· 4 - Gazetenizin 5 haziran 1912 
ı Uk \"e Inhı.sarlar Veklli.no \'enlmış tarihli nOııh.uıında intişar eden ve 
ı a ldı bu Mdısevı bır kaçakçılık (te kılfit mızın yanlış bir hareketi 

mevzuu addctmıyecek mı ldı 1 yüzlinden binlerce liralık bir scr:etın 

lcrtnc bakan nobetçı mnhkcmelcr n ' 

hakımıerı ue ayrıca birer bıror tatıı Ra rr azan 1 
~apııcaklardır. 12 Ey!Cıl !'14:: CUnlartP.SI gUıılı na-

mazanı şeı lfın iptidası olduğu ilı'.ı.ıı 

Yıne tekrar cdelım ki. biz bır va. heder olduğu) yolundaki yazının as· 
tandaşın alrına vurulmak ıstencn bir la mutabık olmadığını. 12 haziran 
kaçakçılık dıııng.:ısından dolayı tec:ı. 1942 tarihli nüshanızda intişar eden 
artcrimızl ıfade etmiştik. mektubumuzıa ta\'Zlh etmiştik 

Şüpheli bir evcie bulunan 
münasebetsiz kadınlar 

olunur. 
ıstanbul Müfttst Porlakaloğlunun çırakları 

B
. k d d ~ •ırlik tarafında" normal fiyat. HARP ~"t: VA.KIT BiTECEK': 
ır genç iZ, Q asın a l,g} lnrlıı, l'İYR"aı'laki allıkadıırlara llaher gazet~"I: lfRarp ne \"likit 

DUşUncclerlnılzı yukarı kaydettik· Bun rağmen asla uygun olmıyan 
ten sonr mtısande buyururlarsa sa. ı bu makaleye tekrar temas edilmesi 
,.ın m dür Zeki ç m toğltmdan bir yerınde değildir Bunu tckr r tekzıp 

Bcyoslunda nasıl yaşadığı bılln· 

mıycn adamlardan blrınln evi şup_ 
h li gorulerek b3sılmıs ve ıçerdc 

üç kadın munasebetsız vaziyette 
yakalanmıştı 

ölü bulundu dağıtılan nıanifatıırıılar hlrtl,.nblrr 1 hitet·ı·k ?» diye bir anktt açmı'i· An· 
Tophanede Karabaş mahaılesln· ortndnn kııyholmuş. ~frık at nıaliını: ket mııh\Jrrlrl şimdilik haıct('lerln 

de 8 numaralı evde oturan Merkez Bir müddet -.onra hu ınııılları kara ha-:nıuharrlrlerlni dolaşmı-:. Bir gun 
Bankası memurlarından Helıdc öz. borsııda ... atmak. hnnıt ılıı gelir mi, gelnıeı mi bilmem~ cual de onnak teı ız. Sormak ı e. eder m. 
soy adırda genç bir kız y<ıtak oda· Plyasa~a çıkan malı birdenbire nr. t"akat ı:rliıı gelmemec.,Jııl ııı:klemeclı-n d ımız şudur: 5 BaşmUdUrlilğUmUzden itibaren 

Kaı;nkçı ık uçu lle teşkIIAtça bütün muhafnzn tc!,llilllttı, kanunun Bundan bir müddet evvel yapı· sında öhi olarak bulunmu~tur. tadan ka~ t>etmck hu'-usunda 'urgun- i o;lın~idt>n lıar~in_ ım rman hiW<!ı·~ınl 
mnhkemc~e sevkedılenter ıırasında cmrettlğmt tatbik eylemekten ba~ka 

lan bu ba kının davasına İkinci 
Aslı~ edc devam olunmn~ taydı. Ev 
sahlb Ardaşın sokakta bulup kan· 
dırdığı genç kadınları evınc topla. 
yarak fuh~n teşvik etliği anlo~ılıı.· 
rak mahkemeye verilmişti. Dün ya 
pılan duruşmııdıı şahitler dlnlenmi!j, 
mahkeme, karnr çın b şka gün<' 
bırakılmıştır. 

Hiıdisenın seb b! henüz aydınlan rıılor Pnr!akalnğlıınıı tıı-: çıkarttılar.• katı nlarıtk "O)lı~chlllrlııı: 
mamakla beraber genç kızın bir Portakaloglıı Jıokknbarlıkla ~ok ı na:p lllr paıarlf:sl ı:uniı aat on 
•niıddetter:bt'ri stnlr hastııltğınclan 1 dtlkinl Jılc: nlrnaı"a hir iki dııklkıı dorı'lu ntuı: Jedl dakika. kırk f'klı 
rahatsız olduğu bu vakanın SC'bC'bl "Onra tekrar mr.~ ctanıı c,:ıkararak nıa. I ı;ıınlJe KP•'C hl_kc•ektlr. Yıl ,., a~·a ı:e.
olarak goskrılmrktedir. rffdlnl gost<!'rlrdl. \.'urltlJncuların ma. ı 11114-e, bunu <Jlll'ltlllik kenıllme "3klı. 

Yllzd kaçı hakk nda ıddla abıt ol- b:r şey yapmamakt dır 
makta ve m 1ıkt'mece haklıı.rır.da mah 
k{Jmlyet kararı V!'rilmektedır. 

B.z özUmUztı şurad bltırtr. g-ön· 
deı ilen mektubu d~ takdiri okuyu. 
cularımı?.a bırnJ,mak üzere ntunıa.. 

rımıza geçiriyoruz· 
Vııütn 41nu•tr 1 \*a:ıı ı .. ıerl 

llttıd!irlui:üDP 

Gazctenlzır 25 ağustos 912 ta
r.hu rUshasıPJın birinci sayfasında 

(Çok garip ve Cl'Ci b r k akçılık Is· 
nadı l başlığı allı da intişar etmış 

bulunan ımza z s azıyı _ asla uygun 
olrnad ğ1 1 n • t shıh VC' tekzıp ede
r m: 

A ı Yabancı memleketlere ı liyen 

Bu .ebcplc, vatandaşlara kar ı ga.. 
rıp \'e feci kaçakçılık lsnndında bu
lundu&'lımuz yoıund kı ne!}rlyatınız 

ası aykırıd r. 
Bu aruda, kcndılerlne karşı kanun_ 

suz muamele yapıll'.lığ'ını iddia eden
ler \'arsa. bundan dolayı \'atandaş. 

lnr tçtn haklarını aramak yolu her 
zam r: açıktır 

6 Bu va.zımızın ı; zctenlzın ılk 

çıkacak nU hasında aynen neşrini ta.
lep t e rica. cderım 

ıstanbul: 5 9 l9t2 
GümrOk Muhafaza BaşmUdUrü 

Zekı Cimlt.oğlu 

Parti idara heyeti reısı 
şerefine verilen çay 

Dün :Emıno il Halkev ııdc Parti 
darc heyctt re sı şcrcfıne bır tanış

ma çayl tt'rt p edllmış V<' bu çayda 
Vah ve Beled ye Reisi Doktor LOt· 
fı Kırdar da bulunmuştur. 

Zabıta tahkikatını yapmaktadır. rifeti ı,,e ~alnı:ı ~oı. etmekle... ~orunı. 
ı\cilıyc doktoru c~sedin morga kal· VAPILAOAK f~ Harbin nerede bltttt>glne Jt"<"llnrn 
ctırılmasını lüzumlu gormüştür. l\fosko\'a raılyosu Kıı:ılorduyı1 hı. ı hunu da kati olarak blldlreb!llrlnı: 

lth2 lat Birli"g' umumi t11p f'(fl'n nı~ajında: «Artık ~rrile· . Harıı. rnuhartpJe-rden birinin ~n :18. 

nı<'k i~in ,\crlmi1 kalnıanıı~tır. Dti~· ~ ır nokhı-.ında ı-ona erec:·ektır. nu 
katibi Ankaradan geldi nısnı durdurmak 'lalll8111 geıml!;tlr1> ra:r1' noktanın nere ... ı nıııuğunu ııa 
Bır müddet evvel, Vekfiletle tc· demiş. 'Şlmclllik kendime !>4.klıJorıım. 

mlislarda bulunmak uzere AnkRra. :\lo kn\ll rad~·o~ıı. arkadaki daha Anket nmharrırine ~a.srrddin llo-
' n gltmtş olan İthalôt ve İhracat 1 dlın~a ıkedar toprakları ı;-crllemeğe canın: «lnımnııv an ıN i>lç1> dediti 
Sırl•klt"rl umumi katıbl Salah ad· nnisall l t>r -.a~ nıadığıru ı:orc Kızıl. &ihl: dnann1au;an bekle ı;orurt•Unı> 
din Cuhruk, dun sabah şehrlmtzc ordu~a :raıtacak tek İ'f ı ılmıı:tır. Ge. demekle lktifa ediJorum. 
donmu,ıur. rllemt!';e ef\·erı,11 l ultt •erl almak. Tatlı .. ert 

gemı ertmlzle ev hal eden yoku ve .,,,..----------------------------------------------------
mürettebat. beraberlerınde'n resme 
\'e inhisara tAbl eııyayı memlekete 
g<'lır gelmez yap 1 n gtlmrUk kontro. 
ileri s.rasırda - hcyan etmeğe kanu. 
nen mecburdurlar. 

Buna riayet etmıymlcr ltanuna gö. 
re m sul ayılırlar. 

Yabancı memlekeUere bir ı;ok de. 
falar gıdlp grlmlş bulunması hasc. 
bile bu ka un! lilzuma esa"en 'fikıf 
olması ıcap cde'l - Kızılay Kuru· 
r.rıunun sab k dr' o;eıııı F rıdun De
ll"Ohan ~ . 22 h:ı r n 912 ttınhınde 

nı.mlupı nr Rpuru ı e memleketlmı. 
ze dondilğü uurıan yapılan kontro1. 
ler sırasında. Y b re mrmleketten 
getlrmış oldu!: ı re m<' \'e lnhtsara ta,. 
b y dan b r k mı ı alAkalı memur 
l ra beyan etırcml "C gızlemiştlr. 

8) Yaba cı nıcmleketl!'rc lşllyen 

g mllerle yolcu ı!atlle seyahat eden I 
k mseler. dö Uşlerlndc gemiden ko
raya çıkarken berabr.rlerlndeki bU. ı 
tün eşyayı da gemiden alıp çıkarma. 
(: \ e yolcu sıılo !arından geçerken 
al kalı memurlara beyan ederek mu
" ''tne ctt rmlye de borçludurlar. 

F rıd•ın °"mokarı bu 1 zimeye de 
t tm mı, ve Yuna tandan dö

heraberlnde getirdiği eşya. 
" h r kısmını vapurd seyan~t 

ır r.da kullandığı kamaranın muh. 
!.el f m.ıhallertne ko~ rak oralarda -ı 
bırakmıştır. 

begenme lnı ve haHan olmasını istiyor· 
u. B rlsl dönUp bakıp da .Aman ne ka· 

dar guzcln dedı mi adeta maddi bir ra· 
hatlık ve zevk duyuyordu. 

Bazan arkadaşı Ltly'nın yüzüne bak· 
tıgı zaman tırperlyordu. 

- Elli yaşında... Benden on yas bu· 
yuk fakat ne kadar buruşmuş. On sene 
kısa bır uım n •. on ı;en<'! sonra ben de 
mı bö;> le olJcagım? Sonra bu fena du· 
şUnccler kalb ndcn sılkip atıyor ve: 

- Ben scnç kalmak ıstlyorum Öle· 
kılerc benzemiyecoğlm Benım ıçin • Glad 
~s vaktlle ne güzeld • dcmclerıni istcmı
~ orum. Buna tahammül edemem. Fa· 
kat bunu dedırtmıycceğım. Benim hak -
ki ~ nşımı klms<' bilmez ki ... Otuz yaşın· 
da olduğuma fr:ananlar pek çok. Dahıı 
uzun eneler bu ~a ımı muhafaza ede· 
h lirim Otuz: yoş ... Bu bile çok beni da· 
ha genç sananlar da var. 

Londraciakl halLnl, aşık cnıştesı Bcau· 
champ'ı düşündü. O zaman nckadar 
gençU. Yirmi yaşı da olmak. hep bu 
va t kalmak mumkun olsaydı. 

lç nl bırdcnblre huzun kapladı: 
- Bitti .. O hnll hır daha bulamazsın. 

B lkı dnha uzun seneler güzel kalır ın, 
be enlllrsın. Fakat o gençlik çagının ta: 
zeliı;:ını b r kere daha elde etmek müm· 
kOn değil. O saadt'tı o hazzı, o zaferi 
tnsan bir kere duyar Artık geçti o za
manlar .. Bunu kabul etmc.k liztm. Fa· -

1 

;t 
l'azan: lrcne Nemlrovsky - 28 - ~·e,·fren: .Rezzan A. E. l'A.LMA.."' 

k t dcgışmış b rıey yok kı .. Mark b nı 
ıc-rketdı:ı;sc başkası yok dcgıl ya. dıye 

kendlnı te ellıyc çalışıyordu. M rk onu 
b rakıp gllm ştı. Bu lk defa olarak ba· 
"'U::a gelıyordu. İlk defa olarak bir c k k 
kendısinden ayrılmak cesaretlııl gosterl 
yordu. Halbukl her zaman onları bıra· 
kıp ı;:lden kcnd si olmu!'ltu. Kalbl bir· 
dcnbır uşudü- Acaba mnğlüblyct dem· 
lerl m gelmişti'.' Hayır .. Hayır_Mutlaka 
bır ba~kası ı;:elcccktl. Claude'u düşündü. 
Kcndısını bu adam neka.dnr scvmıştl. 
Belki hAı;ı bıle seviyordu. Şiındı ona 
r ı• tı;clır gelmez hislerini anlamak müm· 
kıın olııcaktı. Tekrar karşısında aşık bir 
erkcgın ıırzu ile Ulrediğini • goreccklı. 
Bu halden bu ha\·adan haç bir zamarı 

bıkmıyordu. 
Mayrsto Claude Beauchamp. Nic 'c 

geldi Sabırsızlıkla onu bcklıyordu. 
Bu beklemede oyle bir heyecan ve 

merak saklıydı kl kendi kendine bıle 
bunu itiraf etmiyor, bu hıslerind o uta· 
..,\lordu. 

Claude'un· hallı bana Aşık olup o!· 
madığını oı;renmcği merak ediyorum. 
Acaba yıne eskısl ı;lbl mi olacak? Zaval· 
1ı Claude ben ne.kader sevmiştı. 

Dıyc düşunuyor, bir taractan da ha· 
zırlanıyor, viıcudunu, yuzünü oz~me be· 
zene suslüyordu. O akşam Beauchamp 
ile beraber baııba;ıa yemek yiyeceklerdi. 
Saat yedide Gladys hfllıi aynanın karııı 
sında boyo.nmakla meşı;:uldü. Kamsının 

içi btnbir hııtıra ile doluydu. Londrayı, 
gül kokulu bnhçeleri. fecirde balodan 
dondıık1erıni dtışilnüyordu. 

n z,ın1:ın beyaz <!lb"scli kemerine gül· 
lcr takmış. altın saçlı, çocuk dC'necck 
kndar genç bır kızdı. Teresa'ye bır ak· 
şam ::u sô:ı:.cri sciylemlşti: 

~ S ı. bu duyduklarımı anlaya.rnazsı· 
nız T . Siz benden çok başkasınız. Sa· 
kın hatllı soğuk bir tabiatinız var. 11•1· 
bukl ben heyecan ye zevk dolu bir ha· 
yat yaşamak ve sonra hemen yok olmak 
isterim. 

Sonra zıhni tekrar Claude'un bu de· 

fakı gplışine takıldı. 

- Ş1mdi daha giizelım .. O zaman sev
miş olduğu genç kızdan elbette bugün 
dahs olgun ve güzel bir kadınım. Adc· 
1a o zamıınkl gençliğim!, kendi kendımi 
kıskanıyorum f'akat haksııun. 

Odaya giren hızmctçı yanına yak la; 
mış sornyordıı: 

- Han~! elbısenh:ı giyeceksiniz? 
Gladys içini çekerek: 
- Pembe elbisemi. !ncllcrlmi de ta· 

kacaı;ım. 

Claude'un \'aktılc be:enml§ ve sev· 
mış o1dugu genç kızdan bambaşka bır 

kadın halinde ogıı gorbr.mck istedı. Ol· 
gun. parlak ve manalı bır güzel kadın! 

Hizmetçinin arkasından yürüdü. Do· 
labı baştanbnşa dolduran Plbiselerl birer 
birer gôzdcn geçirdi. Hafif bir na!tıılln 
kokusu etrafa yayılıyordu. Gladys bır· 
denbirc meyus oldu. 1''ikrinl degıştirerek 
hlzmetçiyı• ~eslendl: 

- Pembeyi .stemlyorum. Beyaz elbi· 
sc gıyccesim. 

Birı1z sonra Claude Beauchamp geldi. 
Çok d~ğil)m<'miştl. Sade saçları a'nrmış· 
tı. Başbaşa balko!lda yemek yediler. Sa· 
kin, scssız bir gece idi. Bahçenin ağnç· 
ları gecenin keranlı~ında seçilemiyor· 
du. Sadece insan aç'İkhavada oturduğu
nu, kurba,aların sesinden ve etrafa ya
yılan gül \'e toprak kokusundan anla· 
yordu. (Ara~ .a.r~ 

* O da, hıı memlr.ketten traçmıap 
ka rn r Hrıti. .';-inıalc lf{ttnf'k hll'rfi· 
:;ini hir arkada-:ma anlatarak akıl 
dam ,t.. 

- 'Se ... ıı.' lii~onun, '"'1al ateı;ı 
l~·iııdr. \anı) or! 

Raşlm bir ıukada,ma cenuba ~it
nıeı. lsll'dlginl anlattı. 

- 2''e Mi)lii.)or un. «"enup ıtf.cç 

!<'inde t ııluşıı~ or! 
Ra-:k hlr •lo .. ııına , r a ı;-itm,.k 

f,tcdl~lni bllrllrdl. 

R:ı~ka bir dostuna da prbo ı:ıt. 

ınrk 1 t4.'dlğlnl O.) ledi. 

- . 'r. ~Ö.) liı;ror~ıın, 

kln•lc kı\ ranı~ or? 

garp at~ı:c 

Uof;ru C\iııe koştu, itiz !ftjktll \C 

J&hardı: 

- 'l'anrını dört tarafı cehennem 

olıuı bu l'ennetlen .. akın bt'nl a) ır. 

mn. f knt bu cennetin ninıetlerln 

llcn dHha ııı-111.a faJ d.ı1anacağım gti. 

nr kııd ır rla bann ikinci bir U)J..u 

ha~tahğı ıutfotınel i ~lrgcmc! 

.KÖRKADI 

TAKVİM 
B El'LlJL 1912 

SALJ 
Al'fl - GÜN 251 - nızır 126 
ltU~ll 1~58 - AGUSTOS 26 
HiCRİ 1361 - SAll~N 26 

VAKiT ZEVALİ El.A~İ 
G UNEŞ 6.34 l ı.o 1 
ÖGLE 13.12 5.40 
İKİNDİ 16,48 9,17 
AKŞAM 19,31 12,00 
YATSI 21,07 1.34 
İMSAK 4,50 9,48 

ÖLCM 
Tasviri Efkar gazetesi yazı al. 

lesinden arkada§ımız Atıf Sakarın 
Beypar:. ısmindekl 3,5 aylık erkek 
çocıl,ğu vefat etmıştı.r. Arkad~şı· 
mı:ı:a ve kedNdid aUeslne taziyet· 
lerıınızl\ bıldtrir ve kalanlara bai 
saÇlıgı dileriz. 

s~rd:Jlyo ıskorosı 
~ li.n bir hııc;uk kilo ssrdaha 

l6JI halığı aldım. Gii.zel a)ıkladım. 
~Ilktarı kufi "OYan suyunu üı<'rl,.rlne 
ııiynh ' ı>+ r il11 tu7unu llıi.\ e ederek 
bir ka~ saat .ratırdını. Haı:lanmı~ 

a .. nıa yaıırakla rına iki'irr lkl';'er ııar. 

dıın. Giıı:el hir "kara yııptım. lntlire
ı·eğiııı ~ırada hol yapılımş harıfah 

ilın 6 eclPrl'k bıılıklann üzerine dök 
tU111. ,\z ate':t4' boğulaodmlım. O)lt 
nefi!; oldu ki, ~:ocuklar, yanına ilitl'e 
t'dllen lıir kın·wıla çok I~tllULlı ) edi-
161". 

E\' IL\DL'i l 



VATAN 

Askeri durum 

lbau"aziiöWll 
Mısır cephesinde: 

( 

1 

Süı ıerbank Umum 
Müdürünün beyanatı 

J Vişi Ameri- i 
ikayı protestol 

etti 
T

aarru.ı.:da nıquıffak olamı~an 

?\llh\'.-.r kunetforhıiın hııtıya 

dutru rkatl Hkır olmakla berabP.r 
cleHtm ediyor. l\JlhH~r ordu.,.u. büytik 
lmıntllf' taarruz:cbn e\'\'elkl hareket 
noktalarına dlinmn.,ıur. '1ııre,I 

Ronımel lngtlh; ol cenahını ezmek 
ıçin, Afrllia ordu 11 un\anını ~·~-an 

15. el. !!.5. rJ moNirlıi ttimP.nlerle D. cu 
hafif tümeni taarruuı :;C\ kctnılşti. 

Bunlann anuıında Jtal;,an kıtaları 

ılıt bulunu,,. ordu. Jo'akat bu A frlka 
ıırıtlJ!m, l>Utün ga;) retlerıne rağnır.n 

lnglllz müdafaa ıne\ zilcrine gireme. 
ıniş, ıD!ian ve ıııalz.emecc uğradı~ı 

aiır kayıplar netke inde ilk hareket 
nolctalarına doj'ru rlcat etmlştır. 

Rel9 Roose,·elt'ln ~hsi mümeı;sili 
\\ ilklr. )lısır ccııtır.ı;ini ziyaretten 
ıJonü'te. muharebe ı;ahaı;ıncta edindl
i't lntlbıdarı ~u cümlelerle canlandı. 
rıyor: 

cBatı çölünde mUhim bir muhare· 
be verilml(!Ur. lnUbaım şudur kı blL 
gün sözde Mısır'ı tehdit eden istilA 
tehllke9i ortadan kalkmıştır. Tablt 
Mihver kuvveUeri yolt cdllmış sayı
lamaz. Fakat son muharebe, \'aktllc 
Napolyonun hezimetilc neticelenen 
muharebesi kadar ehemmiyetlidir. 
Mt!ydan muharcbcsindel<l müşahedem. 
bu harp cophesıne daha razıa harp 
malzemesi gönderilmesine !Uzum gos.. 
teı·diğldir.> ı 

ır,,,.,-elce, Mlhn•r oretusu F.:lülcmln 
oııüne ~eldlğ'l ı-.aman, benim o za
manki ftkrlml garir bulanlar pek 
çoktu. Zira, .'\lııur'ııı kurtulacağnıdan 

Londrada bile Umit"keıollmişkcn, ~n 
F:l&ıcmln ilr. bataklık arasıııda i\lih_ 
, -er ordusunun durdurolAbileccğinl 

iddia edl) ordum. O Utman e11 ~·akın 

dtııttlanm hile bıuıa bıyık altından 

ı;dJmü~lerdi. 

Bu M'ff'r de aynı 'u..l~etlc karo:•· 
ıa,tını. Mlh,·er ordusu taarruı.a ba.~
la) ınca bana «artık ~lısır için kur
tuluş .~okJ> deılller. l'lne akı;i iddiada 
hıılunclum; yine !1~1f'l gillünısl"dilf'r. 

l;'iiJJh~fz kı-raıııct taı.lamıyorum. 

iki t·enahı kun·cut 'e aşılmaz ııılinl. 
le.' re ılayı&lr Jnglliz oıe\ z:Uerl bana 
araı:I tıakınıından id"81 ıne\·ıı olarak 

Fabrika 1 arımı zd a istihsali 
Sebep, Fronsız 
şehirkrinin 

~cmbolanması artf!rmak için tedbirler alınr;or 
Şchr mlzde le tkıklerdc bulunan j ~u toplantıııın ılk safhası:.da yün ı 

SOmerbank umum mudurii Hulki lü fabr kalarımız, UtUıcı sa!hıısında 
şerefini' dün sabah Fcshane fılbri· ı pamuklu fabrikalarımız ve en son 'l 
kasında bır ziya Cet \'erilmiş ve ôg-

1 
stı!hasında demir, çelik. se_ llüloz, de· ' 

Lhal, .... kerlb 
ıellrlaı lllldlr41 

ll'den sonra da fabrikayı gezen u· r•. kundura \'C fabrikalarımızın ta· Vlşl, 7 (A.A.) - Anıerıkanın vı. 
mum mudur alakadarlardan ızahat 1 tış işlerin• idare eden Yerli l\tallar şi hiıkümetı n<'zdlndeki işgüderi M. 
almı~tır. Saat 15 de de umum mil. 1 l\1üessescsi ve satın alma servisimiz Tuck'ü kabul eden Başvekil Laval, 
dlirün başk"nlıgı alunds !l42 l ılı- de dahil ulduğıı halde bütün tl'~kl. Fran.>ız şehirler in Amerikan ha· 

k t 1 t J va kuvvetleri tarafından bombıır· 
nın ı ıneı op an ısı ~aprlrnıştır. . lfıtımız temsıl cdılccek ve bu su· 

U .. J" k l dımaııını ~~detle protesto etmiştır. mum mu< ur, Pncl ı~'11c göriişcn retle fabrikalıınmızın umumt du· 
bir muharrlrlmlze tetkikleri haki;;ın runıları müştereken tesblt olunacak 
da şunları söyleınlştır: ve istihsallmlzi arttırmağa ve iyi· Piyasayı kontrol 

(Jla9l l ...... , ~ - Silıner Bank fabrıkalarının leştlrmcğc matur tedbirler, yine 
mliştcrckcn alınacaktır. 

istihsal vaziyetleri ile umumi ıJıtı· 

) açlarını büliin alAknJı fabrika mli· 

dürlerlle birlktc tetkik ederek gü· 

Bugünkü şartların bütün güçlük. 
!erine raı:mcn fabrikalarımızın iş· 
lctme vazıyetlerı umumıyetle nor
maldir. 

) ükscli~lcrlnc mani olacak tcşkilAt, 
işleri birbiri üzerine atmakla ve 
bugiin la)·ıkile b r kontrol yapıla. 

mamaktadır. 
ııün şartlarına ve icaplarına göre 

ger kli kararları almak üzere za. Sumer Bank, Cümhurlyet bükü· 
men zaman yapılmakta olan devre metinin kendisine tevdi ettiği v:ı. 
toplantılarımızdan Hl42 yılının ikin· ı.l!l'lerı bütün hızıyla ifa yolunda· 
cf toplantısını yapmoğa başlıyoruz. dır 

Di\n ögrcndlsimlzc göre, İstan· 
bul Ticaret odası Vekliletln •Gıda 
maddelerinin bugünkü vaziyeti ne· 
dlr?» diye sorduğu suale, anormal
dirı• cevabını vermiştir. Bugiin 150 
kuruşa çıkan pirinç, Tıcaret oda· 
sınca hangi ölçülere göre normal 
addediliyor? Bunu bilmiyoruz. Bll
dl~lıniz bir şey varsa, o da piyasa. 
ııın anormal denecek nisbette yiik· 
sclmesfdir. Bundan başka, bugün. 
fiyat murakabe i~lerl tamamen üze· 
rlne bırakılan Belediye İktısat mli. 

Gandi, serbest /Vilki bugün Hari
bırakı~acak mı'J . ciye Vekilim·z:~ 

' ' görütşecek 
Serbest brokılmosı için 
şartlar ileri sürülüyor 

1 
(Ba~ı 1 incide) = dürliJğü, kontrol işler nde çok gn-

cUcrın ;;a.zetecl1€'rı tarafından kar- 1 i bi k a 1 t 
"ilan t v· . . . r p r ar r a mı§ ır. 
, mış ır. ılkı h'-'uş bır yüzle İkt t .. d .. 1 u 1 ld b 
tayyareden inerek kcndlsını karşılı. , k - ısa _mu bur yde n nb _ al ısı 

1 
u 

.ranlarn tcşckkUr etıni;ı \'e cı;ki arıta- ararak gotre., .. un han 
1 

oy e. P
1
:a-

daş 1 A 'k i\ k bU "'k sanın on ro u. mu te if koııtro or. 
ı o an 111erı anm ... n ara yu *" · · b r k 1 l . lcr arasında taksim cdi!ccek ve her 

d"o"ıısının k e tıne bol unblu sanı tılnııyelle kontrolör kcndls ne tahsis edilen 
ayara o omo ı c nm ~ r. _ 
\'ilki insana bir bakışta emniyet sahayı ~cavuz e<!:mlyccektlr. Me· 

\'eren, rahat ve miklcli konuşan, yap_ s~~tı, .b r kc~lrolor, . yalnız pirine. 
macığı olmıyan, bulunduğu muhite dıg~.rı .~·ağ, bır diğeri de peynir kon 
şevk ve neı~e veren, hakıkaten canlı trohı~u yag<ıcaklardır. 
ve Til?'k'erln tfı.bırlle tam babacan Mlılga F ıyat murakabeden lktı· 
bir adanııJır. sat nıüdürlü1Wnc devrolunan kad. 

lngiliz 
uça klan 

Şimali Fransaya 
hücum etfi]er 

Vichy, 7 (A.A.) - lngıliz uçakla. 
:rmın dün saat 11.30 da Rouen'e yap. 
tığı akında tıcarethanelerln bulundu. 
ğu bölge ile işçı mahallelerine 100 
kadar bornha atıldıgı oğrenllmlşUr. 
Yaralıların sayısı, .şu ana kadar elde 
edılen haberlere ı;öre, 150 vi bulmuş. 
tur. Bunlann çoğunu kadınlar ve ı;o. 
cuklar teşkil l'tmekterlir. 

Uçaklar 3 • 4 bin metıe ytlksekten 
hlkıım dtlklrrl cihetle bombalar dıı. 
ğınık olıırnk muhtelıf yP.rJere dUşmliş 1 
\'(' geniş olçiide tııhrlhal y.ıpmıştır. l 

Londra. 7 (A.A.) - Tie.smen bildi· 
rildı~ine göre, Ing'ihz lıa\•a kuvvetle. 
ri, dfin gere Ruhr bölgesinde'! Luls
bıırg'da ,-e diğE'r ycrlcrd,,ki hedefle. 
re hllcıınılar vapnıışlardır. ~ekiz Jn
sııız uçağı geri donmemı,ur. 

Ziraat Vekili 
Arif iyede 

(Baı;ıı J lıı<'lde) ·/- 1 
bııledıyeyi ziyaretlerinden sonra Zon_ 
guldağı Koz}uya bıı.ğlıyacak nlan dr
nılryolu Uzerlnde açılmakta olan tU. , 
nell görmUşlerdlr. 

Sırrı Day lıııvza içinde kônıUr is· 
tlhsaıı ve amele l(lleri üzerlııdel<i t<:t_ 
klklerde bulıındııktan sonra hıı aı,. 

~·anı ŞPhrlmizdcıı ayrılacaktır. ı 

l\ta)at~"" 7 (/\.A.) - J\Hinaknlfıt 1 

Vekilı Amiral Fahri Ensir, c!Un 
şehrhnızc gelmlş ve başrla valı ol· 
mıık (izere, vilayet ve parti erkü· 
nı tarafınrlan karşılanmıştır. 

Münaknliıl vekili, re. mi ziyaret· 
!erden sonra bez fabrikalıırı ile de. 
mlryolları ş'ctml' serv1slermi lrt· 
kik etml!i v buradan şehre kad r 
uzatılması kararlaştırılmış bııluran I 
demlryolunun yapılmas1na bir an 
evvel başlanması için alfıkadarlnr:ı 

icap eden emirleri vermiştir. 
Malatyalılar. istasyon ile şehir H· 

rasıııclaki mUnakale güçlüklcrt"i er· 
tadan kaldıracak olan bu k:ırarı bü. 
yiik bir sevinçle karşılamışlnrdır 

, 
("VATAN,, IAZETECiLİB. " ve 

llATBAACILIK 
TOIK ANONİM ŞIBKITİ) 

Müessisi eri Heyetinden : 
Gazete, i'\lccrnua, Kitap vcsalr matbualar ne~rı, her turlü ter· 

tip ve tabı işlerı, Kağıt, l\Jürekkep \ c her turlu rnatb.!a ıevazı 
m~nın thal ve satı~ı ılc alakalı muıımclat ılc iı;L,gat ve 99 ~t-ne 
muddctlc devam etmek üzere bcherı elli lır.ı kıymctı c,de 20(10 
adet nama muharrer ve 1000 adet hAmilır.c ı:nuhr.rrer olmak 
üzere cem'an 3000 hisseye munkas m 150,000 (Yüz elli b n) 
lira scrmayelı 

( "V A T A N,, Gazetecilik ve Matbaacılık 
Türk Anonim Şirkeii) 

adUe bir anonim ~lrk..tı teşkili için Yük.ek İcra Vekılleri Heye• 
tının 15 7 942 tarih ve 2/J 8423 sa;> ılı kararma mustentdcn 'l'lea· 1 ı 
ret Vekaletinin 8 18 l!l42 tarih \'C 5999 sayılı vesikası ile mezu· r, 
n.yct istihsal edilmiş olduğu ve bu Şırketlıı lıasıltıtı sııfıyesind~n f~ 
,.,, 5 ihtiyat akçesine ve '"'" 70 ı ıtfa cdllml"mlş olan h ssc senet· t 
!erinin bedellerinin tesviyesine ve '~ 5 nlıı miicsslslt>rc, % ı 5 nin 
Meclisi İdare Azasına, r; 5 nfıı Mecllsi İdar nln tcsbıt edeeegl 
şekilde .kramlyc clarak memurine muhassas bulunduğu ve Tesis 
Umumi Heyetinin sermaye! şirketin tamamının taahhüt ve 
'' 25 n n tcdlycslfıden so.ıra 10 gün zarfında gazetelerle usu· 
lcıı yapılacak UAnda !!öslerllecck siin ve saatte İstanbul Cağaloğ· 
lunda Vatan Gazetesi idarehanesinde toplanacaçı ve bu lçtimadrı 
scrma) enir. Jaakal nısfı temsil edilmedikçe muzakcrelere başla
namıyacağı ve her hisse sab.bl ıln bir reye sahip ve ancak blr 
şahsın hisse mıktarı ne olursa olsun azami 10 reye malik olaca{:ı 
\'e knrarla~ın mevcut hissedarl:ırın çcığunlu#u ile verileceği ve • 
sermaycf şırketc iştirak arzusunda olanların Jl 9 1942 tarıhli 
Cuma günun~n itibaren 20 ı 111942 tarlhl.i Cuma günü akf&mı· 
n.a ka.dnr Ankarada Ttlrk Tlcaret Bankası İdare Merkc· 
zrne, lstanbulda Batıçckanıda Türk T cnı-et Bankası İstanbul 
Şııbesir.e muracaatla iki nusha l§tlrak taabhütnamesiııı usulu 
dairesinde tanzim ve imza ve taahhütlc• inln '~ 25 miktarında· 
ki bedel!ni ne derhal peşir.en ödemeleri lüzumunu mlibeyyln 
işbu Şirket Esas Mukayciesl hulAsasınrn 8. fi, ı ı ve Ticaret Ka· 
nununu .. 281, 283, 287 ve 288 fncl maddeleri hukümlerlne tcv
fıknn ilfın olunur. 

~-------~------------' ua-·------------= .............. ... "!\ 

Be:ediye intihap defterleri 
l ugün asıldı. 

l!;tanbu1 Vali ve Belediye 
Reisliğinden ~öriinii~·ortıu: lngllizlertn bunu nimet 

..a~ acaklarını \'C ınu\'affaklyetle mü
dafaa edeceklerini dü,ünöyordrım. 

1n!!8n ve malzeme ba.kmıından kU\'. 

'etim eli Mr zamankinden faı:la kit. 

Yeni Delhl, 7 (A.A.) - Mtıhatına 
Gandi'ye Hint hUk!lmctinln kendı i
ni hangi .şartlarla serbest bırakmıya 
haZlr bulunduğu blldfrilml~tlr. Me. 
ha.tına arzu ederse Wardha civarında 
bir yere iltica edebilecek ve kendisine, 
hUkCıınete karşı kütle halinde bil' ha
rekete geçmek tehdidini ;;"eri aldığı 

takdirde mUzakerelcre G"irmek ın\L 

saadesi de \"erilecek tir. Malıo lma bu 
teklıfl reddedecek olursa t::"nyri mu· 
ayyen bir mUddet. belki de harp so. 
mına kadar hnplste kalacaktır . 

Gıındi'nln sıhhııti. katfblnlıı olümii 
dotayısile son z:ımanlıuda çok 1ıarı1tl· 
mu' olmakla beraber memnunıyct ve_ 
rlcıdir. 

Nitekim yerlı ve yabancı s-az:ctecl· roda zıılen on mcmıır vardır. Bu 
leri saat l 7 de Amerfüa. elçilik blna. I on memur, r,n ışe . uıhsls edllincc, 
sında kabul edlncr. onun bu hususi· ı kendt brarşlarını alakadar eden ış· 
yetlerlni çok y:ıkından gördlik. !erde derl1aı tanınacak ve mesela 

Saat 17 deki gazctcdler toplantı., Balıkpaz.arına ı.dımını atan bir yağ 
sında Matbuat umum rnUdUrU Selim kontrolörü. muhtekir tüccarlar ta· 
Sarper. Matbuat mUdUrlerindeıı Şe· rafından derhal birbirine hober ve. 
kip F.:ngıneri de hazır bulunmakta rilecek ve c. konirolor. o gön piya, 
idı. Gazeteciler Vılkfye tekrar tak_ı sad:-ı hiç bir lş göremiyecektir. 

1 
A:::tooesconun ~utku' 

1 
Istanbul Umumi Meclisi lıza.lığı lçın ı TeşrinleV\'el 1942 tarı. 

Bükrcş. i (AA.) - Marl'şal An. itinde ba.şJıyacak olan seçimde rey \'ermek ve lı.za seçilmek hakkını 
tllncsco'nun iktidar mevklirc gc- haiz olanlar hakkmda Belediye şubelerinde mUteşekkil lntihap En· 

l"tratejı bakımından da ılılha g<'ri 
gldemez:lr.rdl. Rugün Milner taarru-

llşinln !~inci yıldonUmü munasebe- cUmenJerl tarafından ayrı ayn huırlanmış olan intihap defterleri 

Şımdi r~ men bl!dırlldığıne göre 
Hindıstandakl karışıklıklar azalmak
tadır. Yalnız bir eyalette vahim hA. 
dlseler cereyan elmiş Ye poll:s \'c as
kerl kıtalar bunlara. nihayet vermek 
için dddl tedbirler almakt.ad r. 

tile muh'm bir nutuk söyllycn M . bu g1ln saat (9) dn Istanbul şehir hududu dahilinde bulunan Adalar, 
7unun neticesi malümdur. Mlchcl A,.,toncsko bllhassa ~byle de· Bakırköy, Be-;ikto..ş. Beyoğlu. Beykoz, EminönU, EyUp, Fatih, Kadı. 

D ogu cephesinde dııil ctfılmışıcrdır. BundRn bıışka kurnaz muhtekir· miı>tlr: köy . .s&r.yf'r, Usküdar kar:aları nahiye, köy \'e mahallelerinde Kay-

Vllki'nln Tllrkıyedckı seyah.ı t prog-ı lcr bl'lkl o kontrolörün resmil'I de Romanyanın dış slyo:;ctl, milli m !kamlık, Nahil'e MUdilrlUğ{l, Köy Konakları ve polis karakollan 

ıo;talingrad me~ dan nıuharehe.o;i. 

ı\lınan • Ru harhlnln en çetin \'e en 
kanlı ısın .. şına lnkılfıp etınbjtir. ~la. 

r~aJ Thnoçenko, hlzlm tJefııatle tasa,· 
'ur ettiğimiz , .e lüzum gördüğümiiz 1 
ı:l'kildr. ı:lmahlr.n bir yan taarruımna 
ı;N,'mi!j H'! Stallngrad önllnde Alman 
taarruzunu ,imdilik <lurdurmu~tur. 

Ru-.ıarıu höylf: bir yan taarruzuna 
ıtlrlı;tiğini de r~.-nıi Alman tet>llfln
den öğren il oru7~ Alman tebliği, ş!.. 1 
nıaldeo gelf!n mütılnı Rus kun etle-, 
rlnln hua kuHetlcrloln ~-ardımlle 

tıuırruıa geçtiğini 'e hu Rus hamle_ 

ranu .şudur: bulduracaklar ve ne ~ckilde bir birlıgın ıerektırd:gi siyasettir. Bi. kapılarına. asılmıştır. Defterler 14 EylQl 1942 pazartesi gUnU 1aat 

Bu nkşam Amerika bil)1lk clçlllğl adanı c.ldıığunu bt>!lliyerck o gel. zm yaptığımız harp, ne bir tecavüz ( 18 ı e kadar asılı kalacak \'C bu saatten sonra askıdan indırilecek. 

Vllkı"ye \'e Amerikan ltolonisine scfa.
1 
ciığ • zaman hi~ bir sıırc_ı1e yanlış 

rethanede bir ziyafet veril miştlr ve malumat v~rm•j ecekleı·dır. 

harbidir, ne de mı11i bir harp. tir. Henı<;erilerln bu defterlerin asılı kaldığı bu mUddet içinde bu 

Libya cep h-e
sinde Mihver 

çekiliyor 

yarın akşam da. Hariciye Vekili Nu-1 Belcdıye İktısat Miidürlüğii tara
man Menenıencioğlu tarafından Çırt. fından tatbik edilen bu usul bele· 
lik gazinosunda lOi kişılik bir ziye.-ı dlyer.ln zabıta memurları tarafın. 
fel verilecektir. Çarşamba gUnU, In. dan piyasayı kontrolünü hatırlat
grıtere sefaretinde bir oğle ziyafeti maktadır. 

Bizim dış sıyaseliınlz mih\'er po- \ defterleri tetkik ederek isim ve hUviyeUerı deftere yanlış veya. 
litikasına istinat etmektedir. Fakat ınUkerrer yuz1lmış veya hiç yazılmamış bulunduğu takdırde 14 ey-

biz İsviçre, Türkye. Fransa, Da· l ı lı'.ıl 1912 pauırtesl gUnU saat 08) e kadar mensup oldukları kaza_ 
nimarka. Portekiz, F"nlanda. İsveç,! lo.nn BP.lediye şubelerinde mUteşekkll lntthap EncUmenlerıne mU· 
Bulgaristan. Hın·atistaıı ve Slovak· ncaııt et~elerı Jflzumu 15!!0 sayılı Belediye kanununun 35 n~I ~ad.. 
vn ile de çolt samimi münasebetler desine te\fıkr.n UAn olunur. .9ı63) 

verı'ecek ve Jnglllzleriıı kral ailesine işportacıları kontrol etmiye me· 
nıensup bir dUklin olmcsı dolayısile ınur bır zabıtayı belediye mcmu. 
ziyarette ln&'lllzlerden Ye Amcrkan ru Yüksckkaldırımın başından ha
mUme..~linden ba.şka kimse bulunmı- rcket ettiği zaman Yüksckkaldırı· 

idıııne etmekteyiz. .._ ı i"HC:l!JOMll: ...,. .;,,.-: w• - ·-,ımr1 

• !ilnln pfüıkürtUldUtilnü l>lldlmtl":tlr. 
Ru .. Jar akslnr. olarak bu taarruzla 

İ'k taarruz et' i'de?'i 
~a·ta ko::or çeki!di':r 

yacaktır. \'ilki zıyafeti müteakip An. 
karayı dolaşacaktır. Vllkf bugUn Ha
riciye Veklllınlzle görllşecekUr. 

Stalln•rad'm slmal hatısıııclıı bir "Ok Kahıre 7 (AA.) - Alnıan e· "' • " • Ankara, 7 (A.A.) - Şehrimiz.de 
nnktaları geri aldıklarını iddia edl- slrlerlnin fadele::;lıtc göre, ikinci bulunmakta olan Vandel Vilkl bu 
~ orlar. Alman zırhlı tiımenlne kumanda 

1 
altş:ı.m yemeğini Amerika bl\yük el. 

Bl«e ~taJlngradrrı kurtorılması, Alman zırhlı tümenine kumanda I çisi '\'e elçilik erlu\nı, Amerikan ko· 
.. imalden .ı\lnıan orıfufiu c•cnahııııı \f'. eden Gen ral vor. Blsmark ~on çöl 1 ·sı il blıl"kt 1 ti · • onı c · ı e yenı ş r. 
:'I ·' ~an 'ıı geri"i iı.tlka111rtlnde yı:ıpı- 1 muharebelerinde ulmtiştür. 
lan hu Ru taarrıı7.UlllJll stratejik ! Londra. 7 (A.A.) - Libyada ol. Novorosiskinin düş-
ı;aha<la inki~ar elme ine bağlıdır. diigu blldırllen General von Bls- . 

f~ker Rmılnr hu .\"an tıı.'lr.ruıunu 10: mark «Demir Şaııselcy11 ailcsire 1 tüg"' Ü dün teevy :id etti 
1 o tliıııenl<' ~ apı~·orlıırsa ·~ 1 lllr ııctı- mensup olup General Rom melin es- "' 
"e almaları lhtlnııtl dahilindedir. Rus. kı b.r d-0studur. (Ba.,ı l lndde) *0 

h'r e''"lre t>ö~·Jc hır hareket ~apnıa- Londra, 7 (A.A.) _ Bntı çölün· tahrip tdllmi~, 500 Alrnıın öldürul· 
dıkları için, "lllann ı.tratejik bir hatA de dogudan ve ş maiden ınüttefik müştür. 
i~ledlklrrlnl ,.öyleml~tlnı; fıtkat 3 a. kuvvetlerınııı sıkıştırmakla oldu Moskova, 7 (A.A.) - Moskova 
pıırııklarına ihtimal \l'rmlştiın. Anı- GU mıhver kuvvetleri elfııı serile: radyosu bu sabahki n"_,şrlyatına baş 
mıMta fikir değil. zaman farkı olmu':'. mcktcdır. Diışman bır harta evvel ı ıarkcn cephedeki .. muha~lplcrc hı. 
tıır. hareket ettiği noktaya varmış bu· taben aşaı;ıclakl sozlerl soylem!ş ve 

Stalingradın c-enup halısında da ıunmaktadır. kendilcrlri sonuna kadar muka· 
Alınan taarruzu ılurdurulrııu!j1ur. Reuter ajansının hususi mubııbl- vcmete davet etmiştir. 
Rm,Jar tankların himayesinde yaptı- rl m hver Jnıvvctlerlnfn bir !ki kc. Artık geri çekılmck için yerimiz 
k• bir ı)Cnah tnarrozu ile Alman pi. re taarruz: tc ebbüsündc bulunduk- kalmamıştır. Düşmanı durdurmak 
'ıulr.'llnln irtıhatını kl'ı.ınlı:lcr H: ~·eni ı !arını, fakat" bunların hepsinin ce· zamanı go>lmlşllr. Tek adım seri 
hlr Alınan yarıııatoını onlcınlşlcrdir. ri ııtıldıklarını bildirmektedir. !:~~memeli \'C milli topraklardan 

Görülüyor ki, Rıı lar ~talingradı Cenupta gerilemekle olan nıihnr dıış~ııı~R bir karı yer bile verınc· 
kurt.armak ''e muharflbt-~ ı sonunda kuvvctlcrını hava kuvvcllcrimlzl nıehslnız. Vatan, size. öliinceye ka-
kazanıııak ümldlle artık eeııah ,e durmadan hırpalamaktadır. oar dayanmanızı emrediyor. 
~-an taarruzlanna f'hemmlyP.t ,ert- Tobruk kalesi taarruza ıısranııc;· . Kızıl aı;kerler: İşitiyor nıusunıız? 
;\·l)rJar: repheden ;)•pıla!'Bk mukale. tır Çıkarılan yangınlar 160 kilo, Bır tek adım b11c geri g!tmlyccek. 
ıııetın kafi grhnly~eğlnl arılamı lar- , f d ~ 1 kl idı sin z. l\Tcmlekctın mukadderatı si· • me~rc mcsa c en svru me c · . 
dır. Alınanlar. Stallngrad '.'C\'reıılndc K h' 7 (A A ) 0 t k 1 zın clınlzdedr D(lc:manı mutlaka a ıre. . - r aşar n· . .. 
nıuazzam ıw..ton. 'e ıleınlr tahkJmat glliz tebliği: yenmciıyız. 
tıldutonu ııöyJlı~ orlarsa dl'I, bence 5 6 1 •1 1 1 ,. i- ,_ Londra 7 (A A ) Slalı'n d . ey u g cc~ . ş ma .. es .. .,... · · · - • gra 
orada atC'j '" çelık Jatmurun:ı fla~a. de ine:ıliz keşif kolları faaliyette istikaınelirde yapılm.ıktıı cılan Al· 
Ttan bu me,•hum tahkimat dl'Jll, ha- bulunmuştur. nıan taarruzu hem durdurulmuş. 
3~.tını ftioılne takan Ruıı a kcr1dlr. Cenup ke:ılmtnde seyyar kolla· hcnı de Ruslar şchrln şımal batı· 
Bo,·Je tahklnıaf olduğu fttrudll e hlle ' bl k oktal Al • . .. rımız ve topçumuz batıya doğru ı:ınde r ço n arı mania. 
onun göreceğı J,., ıııııdafllerln fe-da ı ' ı ı la dı _ • -, geri çekilen düşmanı lzoça devam rın el ndcn a mış r r. 
kfırlıı;ı llr mütcna~ır olıır. · (/\. A ) Al 

1 ,.. 
1 

etmiş ve mayin tarlaları bolges'nin Berlın, 7 · · - man or· 
Kafkaı.' ada Alman ar .,o, roı. ı.k ı l ı ~ b'ldi ı . · . ı doğuf.unda di.ı~aoın artçı müfrc duları Baş!<0mu an ıgı 1 r Yor: 

lıınanını ı".cal etını .. ıcrdlr. Bu şch~ln ı . · d · 'dd tli 
' ' ı zclcrıne hücum eylemişlerdir. Doğu l'rphesın ckı şı e savaş-

ı.aptıo•la Ruıııen l!IÜ\arl kıtalarının 1 . . 1 .· d d . t R 1 Muharebe bölgesi iizcrlndl' ha- !arda ılerı hareket cı ınc urma an 
mütılm hızmetı ılukunıııu>I" ur. us :ır d d Al k ı ı 1 1 
h il 

1 
ld t' 1 1 d' va faaliyeti hafi[ surette artmıştır. evam c en man ı a ar mıı. 

unu hen ı c~ e ıncnı ~ er ır. yıstıın 31 agustos l 942 ye kadar 
Bundan sonra Alınanların Karadenlı.I Rusyonı .. 1 ·-.k - . f cenu ccphesl.ndc 56 Sovyel tüme· 
!iahllı hn\'1&nca ileri hareı.:cte ıtcum n oun ,4 oyıo 1 p . . 

• (Ba nl ile 39 lıvavı vok etmlşlerdır. 
f'fml"leri ı;ok ınuhteınelıllr. şı ı lncidf'I) ).( ======· =·======== 

mın alt başır,dakl işportacılara ka. 
dar agızdan ağıza ya~ ılan: 
ı<- Pvlis gcllyor!n sadnsı. bun· 

dan boyle, Eıninönündcki yag, pey 
nir, pir ~ı: muhlcklrlcrl arasında 
yeııı bir parolaya kalbolunacak ve 
o sırııda kontrolden W\'CI oradan 
g"çıniş bulıınıı.ıılıır, dükkandan diik 
kana: 

- Kont rolor r;elıyor, ııadasındnn 
başka bir şe~· işltmiyeceklcrclir. 

Bclcri'yc İktıc:at ınüclürliiğiiniin 
ak•! crdlrcmcdigimlz bu sistemi. 
r. erc<lcn hulduj!uıııı ve hangi tesir 
!er altında tatbik ctmeec çalı~tıGını 
bir türlü anhyamadık. 

İstanbul ASllye J cı rrıcaret 

mahkemesinden: 942/Z22 
Etibank 1stanbul şubesinin İş 

Bankası İstanbul şubesi tarafın. 

dan Galııtada Fcrıneneciler cadde. 

sinde 70 numaralı mağazada Jak 

Krt'spi'yc ödenmek üzere verilmiş 

olan 1 ı.3.942 tarih ve l 633Z41 

~472 numaralı 755 lira 10 kuruş· 
hık çck'n zayi oldugundun bahisle 

iptaline karar vl'.'rilmcı::I Jak Kres· 

pi tarafından iddia edildiğinden lş. 

bu çrk n bulan tarafından 45 gün 

içinde mahkemeye getırllmesi ve 

getlrilmeiğl takdirde tptııl ne karar 

verileceği ilan olunur. (4375) 

T. ('. btanbul Belediyesi btimlak '.\lüdürlüfü ~ayı: 
29/8/912 o. 8887 - 12861 

BeyoA'Ju Beı:Iıtd Noterliğine 

J...Alellde Kenıalpaşıı M. CUmhurlyet caddcı;inde E. l I Y. 27J kapı 
913 ada 6 parsel ~o. hı odalı dtikkln islimlike llı.bı tutulmuş oldu· 
g-undan 2700 tnra istlmhik bedeli takdır edilmi,tir. 

Me.ı:kt\r yl'rın mutasıırrıfları Mustafa Rc,ıt. Huriye, Tcvfık, Şuk
rtl';vı-. multaddl'r b!'del 3710 No. 111 Belediye istimlak kanununun 11 ne! 
maddesi mucibince tebliğ edilmr.:k istenilmiş ise de 1193S yevmiye 
No . :<u talıtrııda te\'dl rdllen ıhparnamedeki tebliğ memurunun nu•.ş· 

ruhatınrı i5tlnaden Mt1ı;tafa Reşit, Huriye. Tevfik, ŞilkrU lkametgAhı 

tayin edllrmeıniş \'C bu suretle meçhul olduğundan Ihparnamc iade 
edllmı, oımasıııa binaen llAm tarihinden itibaren kanunt mUddeli zar. 
:fırtda takrire gelmediği \'eyıı mahkemeye mUracııat ctmedığl tak-
dlrde lııtim!AI< lcıınununıın 16 ve 18 ncf maddesi hlikUmlerinln tatbik 
olunar.ag-ınrn yin~ l11timlAk kanununun 10 ucu maddesi iktlzasıca teb. 
lığ makamına kaim olm•l< üzere iki yııvmı gazetede il!n ettirilmesi 
ve ilanı mııhlr.\'l gazetelerden lkL,er nüshasının gönderilmesini saygı-
larımla rica ederırn 

l 
işbu lllnname tall'p voc;nıle llAn edilmek 

leohğ olunur. 

lst. Vali ve B. Reisi N. 
lstlmlAk MUdUrtı 

Ali Ya\•cr Maz.ıl 
Jmza: A. :Mazal 

Ot~re Vatan gazetesine 

~yrığlıı ncşıııci Noteri 
Resmi milhUr \'e imza 

I>aha ıoarkta <irow\ ıl('trol ha\"Z&· I kişiyi bulduğunu söylemlftlr Serır rebc kabilıyetinl g-özlc gor:lnUr bir 
ııı ~akın' bir teJıllkc ~karı,ısındıı J<aL şımd'. nıUthi" hlr ku\"ı;ete malık olan şekilde azaltınaktadır. &ONGRE 
rnıttır. Alman zırhlı tiimenlerl, Rus Ingılız hava ordusunun gece gündUz Sefir ııunları ilave etmiştir: C H p, Mehmet Geylanı oeag~ ı ...... -~ 

Hailde Plfldn beraber 
· k .. 'J' k durmadan Almanya'yı bombalaması- · · • 

ll'ıud&faaf;ını u'"e·~endlrcn ere Esasen Amerlkalı'arın bıze yap. yıllık kongresinin bu akşam saat 
llelarlal cenuba ~mitler; 'e petrol' nı me~leketınln temenni ettlğlnl ila_ tıkları yardım sayesinde Ingiliı ve 18 de Ankara caddesinde Vilayet 
111.balanna dotru llerlernlye bqtamı11- ve ctınıştir. Çi1nkU l~tllz hava. kuv- Sovyet tayyarP.lerl Almıınya'yı bir- konalı karşısında c. H. P . Eminö· 
!arıtır. Almanlar bu suretle Bakü J o_ vetlerl tara!ından yapılın her hücu.l Jikle bombalıyaca.l<ları stın uzak de.. nii nahiye merkezinde yapılacatı ı 
hına ~mfla ~aJ1111orlar. mu Rus cephcslndckı Alman muha- l ğlldir 11 b al tı , • ıa er ınmıı r. 

H• aq&m A&t 21 buçukta Harbl-1• B&LVU b&bçeetnde alaturka 
IEmnmda bu poe 
HABİBE TE1'ZE 
VedYU • 1 • hrde 

""" ........................... _l•ı-~ - ..... - _ ........... .- - ' 
T. C. htanbul Beledi~ e"I 1-.t1mı~7ıiuıtu:·.ıgıl !Cajh 1 

29/8/l!)I!? U. 838:? l\IU. - 12861 
8f'~oğhı Bc'jlnei !'.'olerll~lnr 

Şclızadeba.,ı Kalcnderhnr e J\f. Aralık !'"lkağında E . 2 Y. 2 kapı 
651 oda ı parsel No. ıu arsa ıstımltıl<c tabı tutuımu~ olduğundan 972 
lira lstlmllık bedelı takdır edilmiştir. 

Mezkı'.ır yerin mutasamfları Ismall otlu Hnsan'a mukadder be. 
dtl 3710 No. lu Belediye lstımli'ık kanununun 11 ne! maddesi mucl· 
blnce tebliğ edilmek istenilmiş ise de l 1862 yevmıyı• No. su tahtında 
tevdi edilen ihparnamedekl tebliğ memurunun me.şruhatına istinaden 
Jamall oğlu Hasan lkıı.metgühr tayin edilememiş ve bu suretle meçhul 
oldu~ndan lhparnanıe iade edilmiş olmasına binaen llAn tarihinden 
itibaren kanuni mUddet zarfında takrire gelmediği veya mahkemeye 
mUracaat etmediği takdirde tstimllk kanununun 16 ve 18 ncı mad
dcsı hUklimlerinln tatbik olunacağının yınc lstımllk kanununun 10 ncu 
maddeel iktizasınca ublıt makamına kaim olmak Uzere ıkı yevmi 
gazetede ilan ettlrllme~ı ve lltını mul}tevı gazeteleıden ilet.er n~ha· 
-i'lının gönderilmesini s:ınılarımla rica ederim 

lst. Vali ve B. Re!.sl N. 
Isllmllk MildllrO 

Ali Yaver MazaJ 
Imza: A. Mazal 

Işbıı llAnnaıne talep ''CÇ!ııle illn edilmek üzere Vatan gazetesine 
tebliğ' olunur. 

Beyoğ'lu Beşinci Noteri 
Resmi mllhUr ve imza 

~--------------------------J 
T. O. Jııtanhul Be.ledi~-e ı lstlmllk Müdürlütil Sayı: 2Sl7 

29/8/1942 D. 3382 -
Beyoğlu ee.,ıncı :Soterllğlne 

12860 1 
Şelızadebaşı Kalenderhane M. Toprak okağında E. S Y. 18 kapı 

6M ada 6 parsel No. ıu arsa ı tımlAke t lbl tutulmuş olduğundan ıoso 
lıra istimlak bedeli takdir edUmlştlr. 

MezkOr yerln mutasarrıfları Şflkrti pa~a oğlu Hasan Fcthı ·~ e 
mukadder bedel 3710 No. Ju Belediye istimlAk kanununun 11 ncl med. 
desi mucibince tebliğ edilmek istenilmiş Jse de l1860 yevmiye No. ~u 
tahtında tı:vdi ediltn ihparnamedekl tebliğ me!Jlurunun meşruhatına 
istinaden Hasan Fethl'nln lkametgAbı tayin edilememiş ve bu suret
le meçhul olduğundan lhparnam-e Jade edilmiş olmaı;ına binaen i!An 
tarıhlnden itibaren kanunt müddeti zarfında takrirr. gclnıcdı~i \'cya 
mahkemeye mUracaat etmediği takdirde latlmltık kanununun ıs ,.e 
18 ncl maddesi hükümlerinin ta tblk olunacıı~ınııı yine istimlak kanu. 
nıınun 10 ncıı maddesi iktlzasını'a tebliğ malmmına kaim olmak Uıe
rc iki yc\'lnl gazett'd~ llAn ~ttlrllmesl ve llıını muhtevi gazetelerden 
ikişer nUsha.sınm göııderilmeslnl saygılarımla rica ederim. 

lııt. Vah ve B. Re~sı N. 
lstımlak MüdUrU 

All Ya\'er Mazal 
lm7.a: A. Mazal 

lfbu ilAnname talep vech11" ilki edilmPk u::ere Vatan gazetesine 
tebliğ olunur. 

Bcyo~lu Be.şınai Noteri 
Resmi milhUr 'e imza 



..... ~7~:'"~~ı 1~:-~:~···· . ... .. . 

Baş, diş, nezle, r~p, romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrı· Jrı derhal keser 

icabında günde •'l kaşe altnabilir. 

ilan ve beyan ederim ki : 
CiLD GIDASI OLAN 

BU BİOCEL CİDDEN 

ŞAYANI HAYRETTİR 
'
1.iltlin ıetnei iktitlar1nua 
ıld11/11rı:.1 ispat er/Jjor. 

Doktorum, bul 
hususi cild gı

dasında mevcut 
olan Biocel'ln bü- · 
yük bir itina ile 
seçilmiş ge"nç hay. 
vanlardan istih- Y-""---=~~-..J 
~al ed!ldlğlni si:>yledl. BloceJ Cll· 
din derinliklerine nıifuz ve genç, 
taze ve açık olmak için kendisine 
!Azım olan gıdayı temin eder. 
Meşhur blr Viyana üniversl~l 
profesörü tarafından keşfedilen 

,bu BİOCEL (pt'nbe renkteki) To· 
kalon Kremi terkibinde tam clld 
ensacını be&lemek lçln icap eden 
miktarda mevcuttur. Akşamlan 
yatmazdan evvel bu kremi ve sa
bahları da (beyaz renkteki) To· 
kalon Kremini kullanınız. Üç gün 
zarfında teninizin gayri saf mad· 
delerinden, yuzıinüzün ıayıflamı~ 
ve gevşemiş adalelerinden kur
tulmaga başladığını göreceksiniz. 
Viyana Üniversitesi hastaneleri• 
nln birinde Prof. Dr. SteJskal ta
rafından 55 ile 72 yaşlarındaki 
kadınlar üzerinde yapılan tecrü
beler neticesinde yuz buru~ukluk· 
lannın altı hafta zarfında kaybol
duğu sabit olmuştur 
__ .;;... _______________________ , 

r 
T. C. htanbul BeledlJe i ı tbnlfik !\liıdıırlU~u ""a~ı: 

29/l\/19t2 o. 8MZ - 12863 
Beyotlıı Be';'lnd ~ot.erliğine 

Şehı:aı:lrbaşı Kalenderlıarıe M. Cılcec;eşmesi S. eski 11 yeni 13 
kapı 6;;ı ada 7 parsel No ıu arsrı ıstlmliı.kc tabı tutulmuş olduğun· 

dan 342 tıra ıstlm ı\k bedeli takdır edilml~tır. 
Mezk(ır yerın muta.sarnfları Fadıl, Ulfet, Bedia, Mehmet Alı'ye 

mukadder bedel 3'10 :"'o. lu Bcledıye istımlli.k kanununun 11 nci mad. 
de.si mucibince tebliğ C'iilmek lstenilmış ıse de 1185S ye:nviye ~rı su 
tahtında tevdı edilen lhparnamedekı tebliğ memurunun meşruhatına 

istinaden Fadıl, Ulfet, Bet:lil, Mehmet Ali ıkametgahı tayin edllmemış 
ve bu suretle meçhul olduğundan ihparname iade edilmiş olmasına 

bınaen ılAn tarihinden itibaren kanunı müddet zarfında takrire seı

medığl veya mahkemeye müracaat etmed.ğı takdirde fstım"llk kırnu. 

nunun 16 \'e 18 nci maddesi hük!imlerının tatbık olunacağının yıne 

ıstlmlAk kanununun 10 uncu maddesi iktlzwıınca tebiığ makamına 

kalın olmak Uzere iki yevmi gazetede ıllln ettlrılmcsl ve il nı muhte
vi gazetelerden ıkışer nusha.bmtn ı;onderllnıesinl sayı;pJarımla rıca 

ederim. 
lst. Vali ve B. Reisi N. 

lstım!Ak MUdUrU 
Ali Yaver Mazal 
Imza: A. Mazal 

Ifbu ilAnname talep veçhlle ilAn edllmtk üzere Vatan gazetesine 
tebliğ olunur. 

. 

Beyoğlu Bcşıncı Noteri 
~esml mühur ve ımz:a. 

Kl:JDONLU · VADELi · ME\Jf1UAT 

VARLl61NIZI TE iN EDEP 

HER·AYJN · BIRINDE·PA~ANIN · FAiZi ·VERili~ 

İstanbul l' çün~ü icra !\lem urlu· ,;;;;;;;;,;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. l 
~undan: <942/104) rT. (', htıınbul Bcleıll~esl Istlmlak l\ludıirlıi~ıi ~aJı: 

29/8/ll'H'? O. S58'? - 1'!86'! 
Fatihte Fcvzipaşa caddesinde 22 

Beyof;lu Be,in<'i ?\ oterll~Jne 
numarada mukim ıken halen ika

metgtıhı meçhul Fahri Ardıç'a: 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. ş. 
Vekili İstanbul Bahçekapıda Taş 
Handa 28 - 31 numarada avukat 
Hayati Barbarosoğlu tara!ır.dan a-

leyhınlzde dairemlzın 942/104 sayılı 
dosyas le Şeker Fabrikaları Ano
nim şirketinin hesabı earlden ba· 

kiye borç olarak 120 lıra 47 ku· 
ruşun yüzde 7 faiz ve yüzde 10 
avukatlık ücreti ve lcra masrafa
rlle ve hac z yoluyla tahsili hak· 
kında yapmış olduğu takip ilze· 
rlne :namınıza tanzim kılınan öde-

.ne emri lkametgAhınızın meçhul 
bulunması dolayıslle tebliğ edileme_ 
mlş ve lst. İcra hfıklmllğince öde-

me emrinin bir ay müddetle ilanen 
tebliğine karar verilm:ştır. 

İşbu ilan tarihinden itibaren bir 
aY lçlı; de yazılı borcu ödemeniz ve 
ya borcun tamamına \'eya bir kıs 
mına itirazınız varsa şifahen ve· 
ya tahriren yine bu müddet için· 
de beyan etm~nlz ve İcra İ(liıs 
karununun 74 cil maddesi mu
elb nce mal beyanında bulunma
nız lAzımdır. Mal beyanında bu. 
lunmazsanız ~lacakhnın talebllc 
hapisle tazy•k olunacağınız ve 

hakikat hıllıfında beyanda bulunur
sanız hnp"sle cczalandırılacagıcız ve 

borcu ödemı~dlğinlz \•eya itiraz 
etmedlğ niz takdirde hakkınızda 

cebri icra yoluyla takibe devam 
olunacağı malum ve ödeme cm· 
rl yerine k&lm olmak üzere llAren 
tebliğ olunur. 

ZAYt 

941 - 942 yılı Fen fakillteslnden 

Şehzatlebaşında Kalenderhane :M. CUceçeşmesi S. 8 kapı 654 ada 
ı parsel No. ıu arsa istlmlt\ke tabi tutulmu~ olduğundan 216 lira is. 
tim!Ak bedell takdir edilmiştir. -

MezkO.r yerin mutasa.rrıflart Mustafa ve Ibrııhlm'e mukadder 
bedel 3710 No. Ilı Belediye istimlak kanununun 11 ncl maddesi mu· 
clblnce tebliğ edılmek istenilmiş ise de 11861 ye\mlye No. ııu tahtında 

te\'dl edilen lhbarnamedekl tebliğ memurunun nıcşruhatına istinaden 
Mustafa ve Ibrahlm ikametgahı tayin edilememiş ve bu suretle meç. 

hul olduğundan ihbarname iade edilmiş olmasına binaen llAn tarihin· 
den itibaren kanuni müddet zarfında takrire gelmediği veya mah. 
kemeye mUracaat etmediğ'ı takdirde uıtımlak kanununun 16 ve 18 ncl 
maddesi hUkUmlerlnln tatbik olunacağının yıne istlm!Ak kanununun 
10 uncu maddesi iktizasınca tebliğ makamına kaim olmak üzere iki 
yevmi gazetede ilan ettirilmesi \'e llflnı muhtevi gazetelerden ikişer 
nüshasının ı;onderllmcsini say:;ılarımla rica ederim. 

lst. Vali ve B. Reisi N . 
lstlml!lk Müdürü 

Iı;ıbu llfınname 

twoliğ olunur. 

Ali Yaver Mazal 
Imza: A. Mazaı 

talep vcı;hile llı\n edilmek Uzere Vatan gazete.sine 

Beyoğlu Be~fnci Noteri 
Resmi mühür ve imza 

Istanbul Nafıa Müdürlüğünden 
:?4 9.94:? perşembe günü saat 15 de fstanbulda Nafıa mildürlüğü 

eksiltme komls) onu oda ındn (1317,07) lira keşif bedelli Gelenbevl 
orta okulu tamiri açık cksıltmeyc konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayınoırjık işleri genci, hususi ve fcnn! 
şartnameleri, proje keşif hulfisııslle buna müteferri diğer e, rak 
dolrcsindc görülecektir. 

Muvakkat temınat 9_!! lira ':'8 kuruştur. 
lsleklllerln en az bir taahhütte 1000 liralık bu i~c benzer 1-i 

yaptığına dair ldarcler'ndcn almış olduğu vesikalara istinaden İs
tanbul vllayctlr.e muracaatıa ckslltme tarihinden tatil günleri hariç 

3 giin C\'vcl alınmış ehliyet ve 042 yılına alt Ticaret odası vesika· 
ları ile gelmeleri. (9718) 

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

BORSA 
7 EYLOL 1912 Oksürük ve Bronşit 

1 5.22 Sterlil) 
ıldığım 6323 No. hüviyet ve şebe- 100 

kemi zayi ettim. Yenilerini çıka· 100 

racağımdıın E:ilklslnin hükmü yok. 100 
lur. 

Dolar 32.20 
İsviçre frangı 30.363 
lsveç kronu 30.72 

ESRAl\I ve TAHVİLAT 

TUR AL 
Komprimeleri derhal ke~er. Her 
cczımede kutusu 35 kııruştur 

Vahit GÜLER Sıvas • Erzurum 2-7 20,-

Emlak alım 
satımı 

BURGAZ ADASINDA KIYMETLİ 
KÖŞlt 

5500 metre arazı ii7.erlnde çok 
kıymetli çam ve meyva agac;ları, 

muntazam bahçesi, sarnıçlaTı em
salsiz manzarası bulunan blTI on 
ıkl odalı. dığerl beş odRlı ıkl köşk 
<:atılıktır. Eminönü Reşadiye cad
desi 31 numara.da lstiratiye mUra
caat. Telefon: 20696 T 

SUADİYF.DF. YALI 

Suadlyede, mükemmel rıhtımı 

bulunan dörder odalı dort daireli 
her tilr!U konforu, sebze ve çiçek 
bahçe::ı, meyva ağaçları bulunRn 
bır yalı satılıktrr. Telefon: 52-36 T 

MOBİLYALI APARTMAN 

AltANIYOR 

Ecnebi bir aile ~ın Beyo~lu cı· 
varında konforlu ve mobl:y.ılı bır 

apartıman aranıyor. Istanbul 418 
poeta kutusuna S. P. adresın~ ya
zı Ue müraca.at. B 

APARTMAN ARANIYOR 
iki kl~ıli'lt bır aile için Tak!lım 

cıvannda 3 • 4 odRlı bir apartıman 
aranıyor. Yaz· ile Bf'yoğlıı rosta 
kutusu 254 a.dresır.e tafsılat verıl· 

meeı. B 

SATILIK APARTMAN 

Şi,lide Bomontınin lyı bır ınev· 

kilnde altı,ar odalı ve üç katlı ka
loriferli, tam konforlu . Mtlracaat: 
Bahçekap: Agopyan hanı No. 14 

B 

tşçt ARANIYOR 1 SATILIK: BİSİKLET 
BUkUmcU, bobmuracı, kordelA, Beker markalı: tamamen yeni 

"°nt ve potin bağı makinelerinde 

1 

denecek durumdadır. Her tUrl\1 te_ 
çalışabıle-cek ı~ilere ihtiyaç var_ terruatı tamamdır. Tllk!:<im Top~u 
dır. Ga.iata Kecati Bey c.ıı.d. 156 caddesi Uygun apart:ımanı l nu· 

_Y_a __ mu_nı._ca_a_t_. ________ a_ , maraya mUracaat. T 

yemek ve ev işıerıni ıyı bilen dil- Sahhk eşya 
Istanbulda Uç kiŞilik aile ıç•n 1 1 

rüst ve temız btr kadın aranıyor. 1 SATILIK OKSIR.N TAltl'!ın 
lstediklen aylık mıktarını mek· 
tup' a Po!!ta kutU!!U No 418 e mü- Demirkapı Do~ garajında Bay 
racaat. B Mehmed'e mtiracaat. Y 

Otomobil 
alım satımı 

37 ~lODELJ Bt:İK 

LAsttklert ıyl bir haldedir. Umu

mı durumu mükemmeldir. Ankara 

Posta kutusu 319 Telefon Ankara 
2749. T 

Kahve rengı (Poulain) k1lrk 
manto satılıktır. Görmek ftzere 
Ms<;kıı BMtan sokağı 11 No. Ayda 
apartıma.nının ı numarasına mU· 

racaat . N 

Gayet iyi halde bir Elektrolux 
elektrik süpürgesi uygun fiyatla 
satılıktır. Ankara ve Ista.nbuld& 
istimal olunabilir. Maçka Bostıın 

sokak Ayda apartımanın • nu.mL 
rasır.a müracaat. N PF:NDJKTF. 2500 METRE 

BAHÇELİ YAU 

ıo oöa, 2 sofa, bır .salon, bilytlk 
taşlıklı esmek nlı odası. 200 ka
dar meyva ve çam ağaı,;ları olan 
çok kıymetli bir yalı acele satılık· 
tır. Eminönü Reşadiye caddesi 31 
numara Tsliratlye müracaat. Te
lefon: 20696 T 

ŞİŞLIDE AP ARTMA~ 

Dort kat. bodrum ve bahçe. 
büyük, ferah baş ve dörder oda· 
lı dört daire. tam konfor, saf ha· :\li;S1'A~ll:L KAMYON, SATILIK ALMAN PİYANOSU 

Her gün 13 • 16 a.ra.sında Kızıl. 
toprak Hamdi bey S. 11 No. ya 
müracaat. V 

va. bol güneş, emsalsiz nnıırct, OTO:.\IOBİL 

fıval 50 bin liradır. Görmek ıçın Galatada Yilksekkaldırım yanır.-
Ştş1ide Nalbur Bay Fehmiye mü- ' da Ali Rıza Geb1.eli. En muvafık 
racaat. v. ~eraitıe kuilanılmış kamyon, oto-

BÜYÜKADADA 11 ODALI EV 

Çankaya caddesinde iskeleye iki 
dakika mesafededir. Içı ve dışı 

yağlı boyadır, denize fevkallde ne· 
zareti vardır. Eminönü Refadlye 
caddeııl 31 numaraya müracaat. 
Telefon: 20696 T 

AP ART:\IAN ARANIYOR 

Şişli, Maçl<a, Taksım eivarındıı 

be~ altı odalı, kaloı ift-rli bir apar· 
tıman aranıyor. Vatan gazetesi 
idare mildl\rlliğUnde M. R adre· 
sine yazı ile milr.:ıcaat. B 

ACELE SATILIK APARTl\IAN 

Fatihte 5 katlı bir apartman 
27 bın !ıraya satılıktır. Müraca
at Vatan Gaıetesi L. rumuııylc. 

Sultanahmette Sanatlar m('k· 
tebi sokagı Mehmet yoku
şunda 30 No. lı denize nazır ka 
gir 4 odalı ev !':atılıktır. Yanın

daki No. 12 ye müracaat cdıl

mesi. 

İşç1 aranıyor 1 

MUHASEBECİ ARANIYOR 

Ankarada bir ticarethane !çın 

tecrübeli bir muhasip aranıvor. Ya
zı ile Ankarada Posta caddesi 11 
numarada Reşit KAtıpoğluna mü. 
raceat. T 

BAHÇIVAN ARANIYOR 

Bu işte ihti1'ası olanların Bo· 
ğar.içi Lisc~l Müdürlüğüne mü· 
raca atları. 

- Gayrimenkul Satış ilanı - 1 

lst,._nbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden \ 
Bcglk ve Nubar Ceylan 29162 Hesap numarssile sandı~ımızdan 

aldıkları 350 lıraya. karşı Kadıköyünt!ie Caft'rağa mahallcsınıo Su
yolu sokağında eski 7 ve yeni 13 kapı numaralı ahşap evi birinci de-

recede ipotek etmişlerdir. . .. 
Dosyada mevcut tapu kaydı suretinde mc1kur g~yrı ~enkulun 

ayni semt, mahalle ve Leylek sokagır.da eski ve ycnı ayn: kPpı \'C 

140 ada, 12 parsel numaralı H7.75 metre murabbaı mıktarında ah· 
şap ev oldu~u btldirilmlştir. 

Dosyada mevcut ikraz senedi mucibince hududu şarkan y 2 parsel 
numaralı müfrez ev, şimalen eski Suyolu, şlmdl Leylek so~ogı ~arban 
Qhancıyan ve arsası cenuben evvelce Çerkeşyan şimdi Dımıtrı oğlu 
Nikola. 3Je mahduttur. 

İkraza esas olan muhammin raporu mucibince mezkür gayri men· 
kulün umum mesahRsı 150 metre murabbaı olup bundan 68 metre 
murabbaı kı!mı Uzerine ahşap eski boyalı ev yapılmıştır. 3 katlı mezkQr e-

vın yarım kat itibar olunan zemin katında: 1 oda, 1 matbah, 1 Ç!\ma
şırlık, 1 odunluk. Birinci katında: 2 oda, 1 sofa, 1 hela. İkinci katında: 
3 oda, 1 sofa, ı hela ve yarım kat itibar olunan çatı katınd~: 1 oda, 
1 sofa, 1 taraca ve umum binada elektrik, terkos, havagazı tesisatı 

vardır. 
vadesinde borcun verilmemesinden dolayı yapılan takip üzerine 

3202 numaralı kanunun 46 cı madde.sinin matufu 40 cı maddesine gö· 
re satılması icap eden yukarda yazılı ahşap evin tamamı bir bu<;~~ 
ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına go-

re yapılmaktadır. . . . 
Arttırmaya girınek lstlycn 375 lira pey akçesi vcrecektır: . Mı Ilı 

Bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Bırıkmlş 
bütün vergiler ve belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bc~clile 
tellallye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 8.9.942 tarıhln· 
den itibaren tetkik etmek istıyenlere Sandık hukuk isleri servisinde 
açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vcsair lüzumlu izahat ta şart
naAlcde ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar. bun· 
Jarı tetkik ederek satılığa çıkarılan gayri menkul hakkında her şe
yi öğrenmiş ad ve telakki olunur. 

Birinci arttırma 9.11.942 tarihine tesadüf eden pazartesi günü Ca· 
ğaloğlunda kain Sandıgımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacak· 
tır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin ter· 
cihan alınması icap eden gayri menkul mükel1eflyetlle Sandık alaca
ğını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak şartlle 25.l 1.942 tarihine müsadif çarşamba 
günü ayni mahalde ve ayni saatle son arttırması yapılacaktır. Bu 
arttırmada gayri menkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 
Hakları tapu slclllerile sabit olmıyan alakadarlar ve lrtıfak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife -~al~ iddia· 
!arını iJAn tarihinden tibaren 20 gün jçinde evrakı musbıtelerile 
beraber dairemize bildirmeleri laıımdrr. Bu suretle haklarını bildir· 
memlş olanlarla hakları tapu sl .. ~llerile sabit olmıyanlar satış bede· 
linin paylagmosından hariç kalırlar. Daha fazla maliımat atmak Is· 
tıyenlerln 941/568 dosya num1rasıle Sandığımız Hukuk İşleri servi
sine müracaat etmeleri lüzumu illin olunur. 

DlKKAT 
EMNİYI:.'T SANDIGI: Sandıktan alınan gayri menkulü ipotek 

göstermek istlycnlerc muhammlnlerimizin koymuş oldugu kıymet i n 
t;~ 40 nı tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç 
vermek surctilc kolaylık ıöstermektedlr. (9758) 

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

Tapu Sicil Muhafızlığından 
Kartalda. Me~eli Ayazma yolu üzerinde eski Türk mezarlığının 

ötedcnberi mezarJık halinde kullanılan bir kısmının belediye namına 
tescili istenmiş olup tapuda kaydı bulunamadığır.daıı senctsizden 0ıa
J'9.k muamele! tescilfyesl Jcra ktlınacağından bu yer üzerinde her 
hangi bir suretle olursa olsun hak ve alaka iddiasında bulunanlar 
varsa tarihi HAr.dan ttlbaren nihayet 15 gün zarfın.da tasarruf vesi· 
kalarile bizzat veya kanun! mümessilleri vasıtasile dairemize ve ya· 
hut ta 15 inci günü mahall.ine giderek memura müracaatları ilan 

olunur. (9723) 

Sahibi ve Neşriyat Hüdüril: Ahmet Emin l" ALMAN 
Vatan Nfıfrlyat Türk L td. ŞU. Vatan Matbaası 

mobıl alır, satar. T 

LASTİK TA~IİRATJ 
Otomobil ve kamyonlarınızırı 

J{l!<tiklerini en teminatlı bir ;ıekıl· 

de yaptırmak için Gaıatada Ylll<
sek:.Calciirım yanında Ali Rıza Geb· 
zell'te müracaat. T 

SATILIK KAMYON ARA~IYOR 
Ford. Do-~ veya Şevrole markalı 

kamyon aranıyor. Kamyonu olup 
da satmak istiyenlerin tekliOerlnl 
yazı ile Burıoada AtatUri< caddesi 
119 numarada Müfit Elbir'e oildfr_ 
mel eri. T 

TRANSMİSYON l\tİLİ ARANIYOR 
•.5, 5, 5.5 santimllk transmisyon 

mili aranıyor. Bursa AtatUrk cad· 
de~ı 119 a mufassal mektupla 
tekllt yapılmll!'!ı. T 

Vıyana modeli mükemmel bir 
piyano satılıktır. İstiyenlcrln 
24468 telefon numarasına (Yıl· 
d•z) ismine müracaatları. 

iş Aranıyor 

Mektepten mezun diploma! 
bir bayan terzi iş arıyor. Vataı 
Gazet~sine N. G. rümuzuyla mİif 
racaat. 

Lüzumsuz 
eşyalar 

Kullanı!mı~ ve size lüzumu kal· 
mamış olan e1'yalarınızı aatmak 
için müsait zamandır, salı gtlnleri 
Vatan'ın Küçük IIA.n sütununu 
sız de bir tecrübe edi.niz. B 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 
r:ıdi tahriş etmez. 

cildi yumuş3tıı 
Her yerde 

P OKEE 
Tra' bıçaklarını a.rayıruz 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Cinli Mlktan 

-------~ --
Külçe ku11un .uoo Kilo 
Kazma sapt 500 Adet 
Poııta ktlreğı 100 > 
Kepçe kürek 300 > 
Çamur kUreği <topra.Jr ıÇin> 100 > 

Pazarlıfm • 
~ü eaatl 

15.9.912 salı 9.SO 
> > > 9.(0 
> > > 9.30 

Pirinç tel kafes 21 Metre > > > 10.-
1 - Yukarıda cins ve miktarları yazılı altı kalem malzeme pazar· 

Iıkla satın alınacaktır. 

2 - Paza.rlrk hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kabata.şta. leva 
zan ve şubesindeki merkez alım komilıyonunda yapılacaktır. 

3 - Posta, kepçe ve çamur küreklerinin resimlerile pirinç tel ka 
fes nümune.'li her gtin öğleden sonra sözU geçen şubede görUlebillr. 

( - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gtin ve saatlerde teklif 
edecekleri tiyat üzerinden % 7.5 &1lvenme paraslyle birllkte mezko.r 

komisyona müracaatları. c931h 

Çevalye Satın Alınacak 
Münakalat Vekaleti Devlet Limanları 

İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Yıllık ihtiyaç olarak 15000 adet Eretıı, 5000 adet kok, 3000 adet ort. 

pasa. ve 1000 adet kUçUk pasa çevalyesl satın alınacaktır. 

Taliplerin 1:>.9.91.2 akşamına kadar nUmunelerlle birlikte etene sa. 
rılmak suretile takviye edllmil} çevalye teklifieri tercihan tetkik edile. 
cektir.> Tekliflerini idare merkezindeki Levazım mUdürlUğünc tevdi et 
meleri illln olunur. (9703) 

Kız ve Erkek lıu unları 

BOÖAZİÇI LİSELER_i 
flna sımfı İlk Orta Use 

Yatılı ve yatı.ııız talebe kaydına ve eski talebenin kaydının 
yenilenmesıne başlanmıştır. 

ARNAVUDKÖY ÇiFTESARAYLAR - Telefon: 36·210 

Ist. Lv. Amirliğinden: 
72 lik Harlson tipi mUceddet veya mUstamel çorap makinesi alına

caktır. Bu makineleri satmak arzu edenlerin mufassal teklif mektupla_ 
rını bir hatta. zarfında Tophanede Ist. Levazım D.mlrllğlne vermeleri. 

(9633) 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanlan 
işletme Umum Müdürlüğünden: 

KaptBn, çarkçı, şoför, yağcı, gemici, at~çl alınacaktır. Mat!Qp fl 
raitı haız olanlar!n Ga:atada idar• 1W111rkczindeki baş enspektör!U.b mU
raca.aUarı il&n olunur. (9599) 


