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JAPONLAR 
müdafaaya mı 
taarruza mı 
hazırlanıyor ? 

HiNDiSTAN 
müdafaasına 

gelince •• 

BREZI L YA
DAN SONRA 

Arjantin de 
dünya harbi-

• • ne gırıgor mu 
• 

Amerika Bahriye 
Nazırı Brezilya 
hükumet merke:ıi-

ne gitti 

. 

YENi ŞEHiR MECLiSİ 
SEÇiMiNE YARIN 

SAAT 9 DA BAŞLANIYOR 
intihap sandıkları hazırlandı ve Kazalarda 

seçim kontrol heyetleri teşkil edildi 

Hindistan ve Avustral
ya yerli yerinde kaldıkça 
japonların bir baıka 
hedefe adım abnalarına 
imkan yoktur. 

ETEM iZZET BENiCE 

ıstalingrad'da du
rum çok ciddileşti 

Londra, 30 (A.A.) - •B.B. 
c.. & sabahın crl;;eu ı;ııatle
riııde Arjantiııden alınan bir 
habere göre Arjantin ıneb 'u· 
san meclisi, Mihverle müna.se
batın kesilmesi lehinde rey 
\'ermişfu. 
AMERİKA BA.lll:İ YE NA7 .. IRI 

BREZİLYAYA GİTl'İ 

Bakkallara 1 ,. 
gıda maddesi 
tevziatı art-

hrılacak 
Cemiyet kilosu 130 
kuruştan satılmak 
üzere 1500 teneke 

Japon Başvekili Tojo'non nutku 
guoün badi.st:leri arasında dikkati 
çekmek bakıınından hayli önemli 
olmasına raemen daha yakın sa
t:blara atı mevzular bu önemin 
teharüı ettirilmesini gedktirmiş-
1.ir. 

Tojo Japoulara Asyada harbin 
bundan öteye başlıyacağını, 1.n
giliı: ve Amerikan hazırlıklarının 
k•yıt,,..Jıkla karşılaoanııyacağmı, 
fedakarlık, feragat, zafer bll'Sl ile 
ileri mücadelelere karşı hazır bu
lunmak gerektiii.ni milletine ha
ber verirken hiç fiiphe yok ki is
ti~erek ve istemiyerek Japonya
naı i~iade bulu:nduğu durumu, 
io;tıkbale matuf harp ıayelerinin 
de sez.ilme "ne fırsat brrakmış 

bulunuyor. 
llerşe)·in başında anlaşıhy<>r ki, 

J•punya iki ay içinde kavuştuğu 
11 "metlerdı>n istila de etmek, bu 
aimelhıri elden kaçırmamaJ<, on
lara sahip kalmak emelindedir, 
Yıllar boyunca ve bütün varlığı 
pahası.na kazanamıyacağı hıılı a
lar na h:ıkikat halinde birdenbi
rt' lı:avu u,·eren Japonya bunun 
idndi.r ı.~ her türlü ınacera hare
ı."rtiıııden ve hamles'oden uzak bir 
tedafüi durum yaratmak karann· 
dadır. Ancak, bu tedafüi dorumu 
yaratabilmek için de başarması 
gereken dalıa iki büyük ve muaz· 
unı mücadeleleri da\iet edici he
de{ urdır. Bunun biri llindistan, 
iibiırü de Arnstral3 adır. Tojo A
vustralya • Amerika muusala ve 
müoakıılesinin kesilememiş bulun
masından adeta muztariptir n bu 
u.t;rabıın dimağında yarattığı 

korkunç endişelerin burkuntusu- ~ 
nu kalbinde hissetmektedir. Yine 
Hindistanın İu~liz İmparatorluğu 
elinde kalması en büyük fuküntü 
mcvıuudur. A ,·ustralyanın o ilk 
yağına unlannda bir &ilrüllü)e 
g><t.irilip istila edilememesi, Hin-
d 'stanın Birmnnyanın işgali sıza· 
Lırında Japon istilisına müsait bir 
dıtluını> girememesi Japonlann 
planlarını o!tüst etm~ ve mütte
fiklere buralarda kuvvetlenmek, 
J: p<ın taarnı.zunu yenmek bakı
m.odan zaman k87anmak fırsatını 
nrm'ıtir. Ha.tta General Vavel'in 
son beyanatı bıı bakımdan çok 
kııvvotli, çok vaitkirdır. Vavel, 
Japonlann Hinılistana taarruz e
dem.iyttekleriııi, bilakis İngilizle
rm Birman ayı ıeri almak iç'n 
haıırlı ·ta bulunduklarını aöyle-

(Ile>amı Sa. 3, Sü; 3 del 

YENİ 
TEFRiKAMIZ 

OkUYı.JCUl.arı.mı-zın W:\"tr \~ a.16-
tta ı1e talk'p ett»ı:;rrıne f'ITAn ol-
0\tğumtız •Ehli Sali\>e Kat111 Kıl~ 
An;}ıa11> ti'fı karru2ın ~ ncı kl.tr)ı1-

na b aJlıak i.nerr_yıı., 

Yinr M. Sami Karayel'io ka
leminden •kuyatağmız 

Ehli Salibe Karşı 
Osmanlı Türkleri 

' mini ta ı}acak olan bu yeni 
frfrikamızı da &Jni zevk ve 
he) t-canla takip edeceksiniz. 

akında 

Yeni takviye getiren Almanlar 
şehrin şimalinden de ilerliyor 

Novorosisk'te son beş günde 7.000 
Rumen askeri öldürüldü 

J.nn~ 30 (A.A.)- Sı:ilingra

dın vaziyeti gün geçtikçe ciddileş
ınekledir. Şehrin Ş'mal bat· va

roşı.aruıda muharebe çok şiddet
lidir. Alınanlar bu kesime yeni-

den 30 bin kişilik bır kuvvet v.e 
150 tank getimrişlerse de, biicum 
:ı.a., akim bıraktı .. ilnıştır. 

Rushır esas mevz.ileriııde t 'd
detle mukavemet ediyorı.ır. Dün 
1500 nazi öldürülmüş, 2!i tank 
tahTip edilmiştir. 

M06kova radyosu bazı yaşlı 

Ruslann, yQ] göstermek, mayn
lerin yer.k>r ni haber \'ermek su

(De-vamı Sa: 3, Sü: 5 de) 

Gureba Hastahanesinde Bir Hadise ! 

Eli tabancalı, 
hf ddetli nişanlı! 

Baıtabalncılık Japaa nlşaalııının doktor
la servis odaııalla oldaklarıaı görlace .•• 

Dün Gurt'ba ıtastMıar.~e ~r.c- 1 
san b.ir v.;.ık'a olmuştur: 

F11 1hi i&n1inclr h'r gerıÇ b>.ı bo!'ttaha
nede hastab;ı'i<ıcılk yapan F3.tma a<lıln-1 
d'a b.r lıoı:~ b'T 111Udd~ evvel pJtfl.nk:ı:n-
mı~ır. N~J!!;ını sik g.k ziy:ır{>t.(l grlen ı 

Fetıh i dün de Falmo.yı gllnn;ye gJtım .ş ı 
ta.Kal; ıı;r duktocla tıor """"' oda.;ındo 

kapo.t-lı olard.k çalı,tiklarını öirenm.iş

tir. Buna lı·vkaiadr klUln aeıabl deli
kanlı servi.ti odasının 'kaJ>!Slfll VUTmll$, 

,t.çıerlden Sl"S ç•k.n.1yınca ıabancas1nı çe
ken k bir kaç el ateş etm;şt•r. GiWü!

tUye kOf"D J:T""hlıar>e müstalx!ernleri 
e1i tabancalı hidd<'tli n:şaru~ yakınla
mı.slar, pol!oe ı..wm et'l'işltt<lir. 

Çekmece • Florya Yolunda 

Çok Feci Bir Kaza Oldu 

Londrıı, 3Q (A.A.l - cB.B.C:> 
A.'1:ı.cnk& B4·leş.ilı: De'let'leri :S-.h
riye :rtaz.M"ı A:ıbs.y Kndks tayyare 
ile Clün B~zilya hükl.ımet meı1tezi 
Rio c!ö janeyro'ya gitm<;tir. Ame
r~kan Bahriye Nazırı gazetec:lıerE 
bı>y..anatroda Amerika ıktt'as;n1n 

At~antik sahilJ. iisl<'r;:ı.tn müdafaa
sırtdı..tn meınnun kaYdığını ve mü
dafaa lıarın G:ırtıt yo: rı:n tı:ılirt" için 
tem bir emoiyet tp~il ettiğini 
oöylcmiştir. 

Turyağı tevzi etti 
Bakka!Lar cemiyeti azalarına 

gıda maddel.eri ie\"Ziatım arttıır
mağa karar verm:şlir. Cemi~t 

bakkallara bu kffe 1500 ten.eke 
tur yağı tevzi etmiştir. Bakkal-

• 

lar bu ya.ğl-an halka kHosu yüz Yeni Daın%eilerden mimar Yesıi nBllU'etlt'Nlen mühendis 

Vı•şı• hu•• kuA metı• otuz kuruştan fazlaya satamıya- Zeki Sayar Ragıp Dencs 
caklardır. Paıhalı satanlar hakkuı-

yeni Şehir Meclisi Ulıklan iıçİll saya tebliğ edilmŞı.i:r. Okuyucu• 

Dekara ı·hraç da bem iiıt:kiır takilbah yapıla- villlyetimizin her kazasında ymııı lM'ım• bu lsteyi ilı:inrl saJıiftmrz• 
cak ve hem de 'bir da.ha gıda mad- d.e bnla.caklardır. 
~- tı d ı ıabah saat dokuzdan itil>ann ıs&-

1 d ...,si te-vzia n an istifade ettiri - Dün de yazdığuruz gibi eski 

Yapı mas 1 n an miy~ek_t_ir_. ---- çime başlanacak ve vatandaşlar •-]a-'-n vmn•isı' namzet ı:,ıe-
reyleriııi vereceklerdir. ,._ ....., ·--

endişe ediyor Yazıhane ve diik·ı==Par=-=· =in=n=anue=t=li='st=es:ı=· her==ka=-====(D=P=va=mı=S=a:=3.=Su=· :=4 ""de""') 

Londra 30 (A.A.)- B.B.C: Da
ka:dak\ FranBız w.l.isi bu mınta
k:ıdaki tekmil Avrupalı kadın ve 
çocukların bir sayıma tabi tutul
ma•ını kararalşhrınıştir. B .rden 
azla çocuğu olan aileleri \'ali 
mcmlıeketlerine gönderecektir. 

Vişi Fransası Dakara bir tııar
nız hareket.inden korkmaktadır. 

Madagaskar da 
ki son limanda 
• 
Ingilizlere geç-

mek üzere 

• 
kanlara .Kömür 

verilmiyecek 

Evlere tevziat 
günleri yakında 
gazetelerle .ilin 

edilecek 

Müddeiumumtlik bir ölüme sebe

biyet iddiasını tahkik ediyor 

Eczahanede yapılan 
şırınga zehirli migd.i 

z.ıiııta ve Aif',rye ıup'hc!ô b>l' il'.oüsn 
ikalıtna e I lro,.nıışlur'. 
İ~ M21M'a,, Ruır<;hhGannde o

turan ve fleT!at balıloc;ılı.k yıı.pan Bo9-
lllllt M- .,,,,.ndı> biı' 4 cün evv~I 

Kok kömürü t<"vzıot. hakkın.. 
da İktısat Vekalet nden gıonc!Eri
len )'eni bir emırk ~imdiuk ma. 
ğaza, d'ükkan ve yazıiıarıelere 

İki Amerikan petrol 
tasfiyehanesi Rusya

ya gönderiliyor 
kömür verilmemesi, yalnız evle- bir sıtma lıırizi gı-çJm;iş ve ccııohane,e 

miiracaat etmiştir. Kend;.ine e=ıha- Londnı 30 (A.A.)- B.B.C; Tdt 
re verilmesi bildinlsniştir. ned• bir rnjelo&iyon yapı:nıış, ratoat;,,. ı;asta 'bu!Ul'Jan iki petrol 1:ısil-

Londra 3() (A.A.)- B.B.C: Ma- d (Devamı Sa: 3, Sü: 5 •> tırabı dlrıe<eği y>el'de arterllt •l'IE&i yehanesi sökülerek Ru yaya par-
dagaskar adasında Fraıı.s.ı.ıUaa-ın ---..--

1 eatıa11 :&ıoıııf Hastabanesıoc tııaldıırıl- ça pa""a naklolunacakt:r. Bu tos-
elinde kalmış en son iman olan YENi GiNEDE 1JU1ili• da ef..ce öln~r. Ai~ :MM- -~ 
~enupta Tulea,,.a dün İngilizler · fiyelıaneler büyük olup kmıla-
~ detun-.urnlliğoe müraca Ca JKmC...ı.an 
yeni bir 9'lılıil çıkarması yapmış- K!d' ~1 ~ ceııe• mor-- ma ve ödünç verme kan".ınu mu-
1.arc!ır. Adada şarktan ve garptan PQR MQRESBİ :~;;~~,;. ., r. cibince, nak!ıolunacaktır _ 

~=r~{n~~ ~o;ı~~a~:;~:e~~::. pey- • • k • d •• • •••• • ••• • ••• • • • ••il• il•••. 
Benzl .. n yu•• klu•• bı·r l Britanya1ıı.ar gayet hafif bir ıstı ametın e. ÇERÇEVE _ 

mukav~ınetle karşılaşmllktadır- J ı 
• • ıar. a p on a r ger ı 

kamyon devrıldı, MÜTHİŞ BİR · atılıyor Dostluk ~~!~~K~!LREI• 
d O•• rt 8 m e 1 e o·· 1 d u·· AİLE FACİASI niL~7~;~e~~ <~~!ıefı~~~;r~,e~ 

---ı• mütemadiyen nk ~a< etme.kt«lir. 
Müttefik km'Vetku üren Soon-

.., Üç amelede agır surette yaralı! 
Bir tüccar; karısı, 
kızı, yeğeni ve uşağı 
tarafından öldürüldü 

ley daglarında > üksck b'r mev
zi: işgal etn1i,lerd;r. Japcrılar şi
male do[:ru ~kilmış'.erd'r. Müt
tdıklerın 1'erleyişi devam et
mektedir. 

Dün aJ<,;am Florya i~e Çe!ıme- 1 
ce arasındakı asfalt t.ıı müessif bir 
kaza olmuştur: Çekmecede bir 
ben2inci dük1ldfınına 'ben:ain gö-
tü .. mekte olan bir kamyon Fl-Or
ya - Çekmece asfaltından geçer
ken kaaen d'@\Tilm ş ve J:ıu su
.etle birden-bire benzin varilleri 
iştial etmiştir. Neticede kamy<ın
da bulunan 7 ame~den oord'ü 
yanarak frci b.r şekilde ölmüş-

Bu sabah ve 
dün Adliye 
9 e verilen 
nıuhtekirler 
Dün ve J:ıu sabah yeniden bazı 

tüccarlar llıt.ikar idd .• sile milli 
lrorunma rnahkemesıne verilmiş
lerdir: Bunlardan Adapazarlı 

Melı.ı:ıııet Ali Çeltikçi pirinç fiatı-
(Devan>ı Sa: 3, Sü; 4 de) 

lcrdir. D.gerleri de "ğıır yaralı 

olar< k en yakın hast~neye .kal
dırılmışlard r. 

Talı'ıikata müdd~iumumi mu

avin\erind n Orl.ar. Köni elkoy

muş ve bu sQiba.lı h:ıdi,;., yerine 
giderek gerek]; tahkikata irlin 
verilml.şt:r. 

Parçalanan ceset bu
ıuııunca kız da ildi Ekmek Fi atı 

Si\•astan bi\dirıldiğine göre 
roütıh:ş bir aile fac'ası olmuştur: 
25 yıldanberi Si\•asta bulunan 

(Devamı Sa: 3, Sil; 3 de) 

Atinada Faşist ere 
Karşı Suikast 

Bir çok kimseler öldü, 2.000 kişi 
tevkif edildi, 13 kişi kurşuna dizildi 

Londra 30 (A.A.)- B.B.C: Pa
zar günü At.inada f,;ı;;st t.oplon

tısı )'apıl,a.n bir e ·<le bir infil5k 
olmuştur. Neticede m<:rd;venlcr 
tutuşmuş ve t-vckk !erden ·b;r~o-

ğu ölmüştür. Buna karşılık ol
mak ücere 2000 kışi tcvk;:f edil

m;ş, 3 reh:r.c kurşc:r.a d.z.lınlş;<ı 
de .nfilfıka .seb~p oian~r..r bL 'u
n~rr., n .. ,tır. 

Manisada da 
60 kuruşa mı 

çıkıyor? 
Mun.sadan bildirild.ğ.n.e gfue; 

600 gram ekmek !iab orada 25 
kuru<a çıkmıştır. Yine bu habe
re göre; yarından ihbaren Mani
s< t~rak mahsulleri of.sin.n un
cu'~r birli6ine hıç un verm1ye
rrk un temini işinin mahalli be
lecLyes:re b:ralulacağı ve karne
nin kaldırılacağı söylenmektedir. 

Bu takdırde seı11ıest buğdaylar 

p~h>ılı satıldığından 600 gramlık 
ekmeğin elli - altmııı kuru§a ka
dar çıkacagından endi~e edilerek 
karr.encn kald>rılmaması Mani
sal.ıl~rca temenni olunmaktadır. 

K arika.türüu bir güı.e~ ~·~t 
şubesi ve :yazı ız bir fikir 

terkibi olduğunu bilenler ~ en
fes bir Amerikan karikatürü gör-
düııı: 

7 milleti temsil eden 'l adam, 
birbi:riniıı omu7.ba uıa &ı.ralaııarak 
bir daire teşkil etıniş. .. Herkes 
önündekini işarol ediyor ve: 

- İşte benim do tum! 
Diye gösteriyor. 
Anıerilaının dostu fngı1tere, 

lngilterenin dostu Türkı'ye, Tür· 
kiyenin dostu Almanya, AJman

yanııt dostu Japoı;ya, Japonyaum. 

dostu Rıısya, Rusyanın dostu Çin, 
Çinin do,tu Amerika; ve daire 
tamam ... 

Ualbuki bu adamlar arasında, 
Türkiye müstesna, birbirine kanlı 
bıçaklı dü~man olm ı) an yok. .. 

Hendesenin meşhur mütearifc
sine göre, ayrı ayrı başka bir şe
ye müsavi olan iki şey birbirine 
de müsavidir. 

Fakat bu harp, birçok şe); ifliis 
ettirdiği gibi, selim akla dayunan 
hendesi mütearifeleri de değiştir· 
miştir: 

Başka bir şeye ayrı a)rı müsa\~ · 
olaıı i.ki şey birbirine asla müsan 

değildir. 
• •• 

Anıcnka De. !et Rei,innı (Va-
·ugton) dan {. lo,ko•aha kadar 

uzanan ;ıölge>i (Vil:Jhe gör<, za
nıaıı, deınokra~) aların artık müt .. 
tefiki değil, dii ıııan ıdır 

l\1ekfinsız zaınan la~a\·\·uru .}Gk· 

tc;r amm" bugüne kadar deınok
rasl·alar bli liin mekan haklarıru 

Mih\ere terkeder.keıı l•lnız za· 
mania miiUefik olduklarına gıı

venm'şlerdi Şimdi bu •özü söyle
dıklerine bakılırsa , artık RusJa
d::ı ne zanıan, ne mek3n kat .. 
dığı, binamaleyh mekanla bera
ber zamanı Avrupa kıt'asında a· 
ramaoın vakti geldi!{i hlikınüne 
varmış olsalar gerek ... 

İ~in en doil'rıı \'c en güzel tarafı 
şudur ki, zamanı, yukarıdaki do~t
lıık halkas .nın ta nıerk.rzine otur
tup """ şu sii;ıleri söyletnH·k la
zım: 

- Bütün solıte d1>stlar \e lı•· 
kihi düşmanlar, büıiin hakiki ılü 
nıanlar ve sahte dostlar irin ta in 
eti'ğiın \·adelcr bitın" tir! Bun~ 
dan h<iylc bana gii\.cııcn, toprak 
»ltıııc1a t:htdiyt•t U) hu~un:ı d'a1a· 
cağınılan cıniu ol~ıın: Artık Jıtr· 
keo; i~in llü ... tur, )'a lıtıul'n, )'a hıç 
bir '•kiıt'-r: 
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Yeni Şehir Meclisinin 
Asli ve Y edekAzaları 
Partinin bu sabah ilun edilen 
namzet listesinde kimler var? 

C. H. P. intihop ~okbma ta1:
o:.atfiU.!llıt'Sİ hi.ikÜHnleı"ine u.yula·rak 
(J lı k:ı oda yapılan yoJı,kmalar 
9'>nunda İstarıbul Umuıru M.,.,lısi 
4 u cü iutnhop devresi i~~n asli ve 
~·edek [ızal•klara seçilmiş o.lan 
adlan ve >anları aşağıda yazılı 
erk::.daşbrı C. H. Parti.si nıınızedi 
o1ar:.ıa sayın seçicilere bildiririm. 

C.11.P. htanbul VilfıJcıi 
idare ile~ "eti l!eisi 
Kayseri l\leb'usıı 

S. H. Ürgüplü 
AD.\LAR KAZASI 

Asli fı.ııalar: Avni Yağız Uınwni 
·~IeLl.İıs aıası, 

Yedc-k ., • .,,,Jar: Muhıddin Önder
oğlu e~kli deniz bin'ba~:sı, 

BAKIRKÖY KAZASI 
ruli az.ılar: Mehmet Sip;.ılı·ioğlu 

Un.u:ni Meclis azası, Hilmi Naili 
ilarlo umumi meclis azası, Tevfilk 
Uraz Bek-diye teftiş hey'eti reis
liğ;ıııden emekli., Selim Bilıol U
mumi !\keli.> azası. 

Yedek fız:ıl:ır: Abdülkadir Er
doğan avıikat, Şükıime Ekiıtlt 
av-.rloat, ~layri lt 1·, ı.c.oğlu mat
baacı, A.Wufüıh Ecemen avu'kat. 

6ESIKTAŞ KAZASI 
A'li 5z~laır: Ahmet Ari{ İyicil 

Umumi • leclis azası, Ferit Ba:bur 
Umumi Meclis a:oası, Abdülkadtr 
Karamürsel Umumi l\foelıs iwa.o;ı, 
ihsn Namık F'Qroy Umumi Mecli~ 
azası. 

Yedek azal:ır: Yusuf Zİo/a Dra
man a\·uk~t, F .ılırettin Fehmi Be
len çocuk dç~o!..;,... Dursun A!klbay 
tü.ccar, Suleymım Recep Taiçıı<>ğlu 

l.;· 1\le<."!t. B:t.a.sı, T'·vli.k Ot'L·ç U
rta! 1 i \Iec ü.t.ası, l\iehha Avııı Süzt•n 
Un: .ııni ~fPc\ıe ~ta,ı, Ahmet I-fatlt Y3-
;raı,,g, u lJmuwi 1\.l"CJ s a7.ı&sl, Zahit O
ral Uınu i l\l~li.s A.z..wtı, Va&!ı Akt.i.n 
tliccM.r, H, ındi Sanal t•czeet. 

Yedtk ciza!ar: Sırrı Enver .B.atur tıb
bi n.-~tat.z.ar:ııt C\'İ snh'O,, İbrah1ın Gül
t.an tüccar. Sudi Odyakmaz aı.::kt!ri te
ka(;t, Abeullah T~ktaş Yed;:cuıe H>
vagazi tabrika.:>ı J..tüdürü, nıza Pal'ei 
hesap ırıUtehııs:;J.\l, Müçtcba 0<' Ş'~ 
Hi:lyr·iye .ııu.ha.srbe Müdüı ~1ua\'iru, 
J;!"u.LL ... i Ç4talcalı Çonlp Fi.ibı·ik'.ıst Mü
dürü, Hasan l\taahar Gürdil şehrrmi
oi I-ia~~evi Reisi, C"'lilf•t\tn Feyyaz a
vıı:kat, It hnııe-t Çe1:jn f md<:li bnhriye 
ya bayt, R•>'I Avd.ar Emniyet sandıgı 
Ml:r.:.u:·u, ?ılchmt'.l E.ın.'.n .Feneı de tıUc-

car. 
KADIKÖY KAZASI 

Asli a7...a:ı.a"": Naci Ati Mora!ı UGtumt 
~lt•clis ~t. Reşat B ... ~ya Urr.uım.t 
~IccUs c.ı~~ı. Haydar t!zel Umumi l\.1ec
lı.s ilza:.ı, Cemil Cem Um\lfl1l MC'clt. 
üz.ası. 

Yt>dc'tt [lzal.ar: Ketrtal Erel bakk.'.11, 
Jl'iuammer Şenöz eml:'..k s;:h>b, H•hl 
Fikri 'l'o!on l"mıe-k.li albay, Rebii Rt:r4t 
Gorbcm n~imar. 

SABiYE& ltAZASI 
.A. [i Aza'llr: Dr. Ali Tuman Utouml 

Mec.io Azası, Sa<!! Öııden Umu:ni Mrc
l<s lrz:>st, Tt vN< Am<a Umumi Meo
l!s 5ı.ası, Ferit Hamal Umum! Mecls 
A"""1. 

Yrdek. ;l.7.alar: Arif Şa:rjan mütealWt, 
Y. Miıoor, Y~u.f Mard!n Ko!l.ej KJ.tibl 
Umı.ın:isi, i~na:l 1-lnkJkı Cantürk emek
li ıubay, Nimet Güooydtn C. H. P, .E
mfrglln ocağı İ. H. aze..ı. 

V~KÜDAR KAZASI 
Asli balar: F•ru:k Derell Umum4 

Mt ci .3 67. sı !\fuha rcrn Nai1i Akdoğ 
Umumt l\Iecvs Az.ası, Kamil N~yınw:ı 
Umumi ~1rclis ~ı. 

Yed iıza!ar: Vahdet Pekel rnf.iteah
h:t, Cel 1 K:x:acr av>k.ıt, S:..aTi S»-

BE\'KOZ KAZASI ''.f'n emekli a'bay, &'t Aktan c. H. P. 

Asli azalar: Mehmet Ali QOk,. ı-K_"_"'_',_N_•h.!_'_ .. e_ R_Cla.._· _· ------
çen Umr..ımi Meclis azası, Fent E
rır><.l Umcsni Mec1is az~ı, Aıbdul
lah Vo.:ıdi kıındW"acılar cem:~cti 
reisi. 

Yedek t.zalar: Atıf Tiryailoğlu 
IJ'aliyeden mtitekact, İbratıWı A
rın A. lfoar halat fabri'i<a.;ı sahip
Jc-riııden, Hüse);n Köktürk Beykm 
1kd•~z naıhiyesi reisi. 

BLYGLU KAZASI 
ASil 6'za1".·: E:trem Tu:!' Uıruml Mec-

1 s t'ıc t, T.f·\~rJt 'I'Ut(•gu.o U..nıxl"!i Mc.c
lııs ~u.ası, IL .... J: •. ye .E:ın n K ıral Uımumt 
M•di<> az,.ı, Ha>an Hu Own Umu- J 
mi 1\-! •cli.:r {rast, Mıtaı Neml1 lTmı..rrrt 

M .. '.S ~ı. F~·de !·!ser.dal UnıwrJ 
l'ıılf· ~ s Aı.a.sı. ?wlura.t For n Umuır.ıi 

Ml'C ıs J-;. MüSıaı:ı Fnlk A';kın U
mu..:! Meclıs bası, Musla!a Şr\iket 
Y nt Umu :'Ü n.ıeclıs ~zl ı, N<ıız1f Kfı. 

z.m Eı:o.t U numt Mccl>s ~~ soıı 0ı
ruy . >kı.ı Vı:: J:, Hayri Aktruz na ki.iye. 
c1 R ,. p D 1 vre-9 mütı-end~. mütea.hhtt, 
Dr. S".lt G.ı Qo;<.lı<:r, Dr Semıramls Te· 

1 cı :ete , ı....,ryın Bektaş ROOert 
Kol cı Müodu•leronden, Mehml>t Ali 
.1'.!'ltY, Ziraat Bankaıı MLidılrü,. ismet 
Son.le?' ecr.acı, llai.ı.s Kayir.U' ~ Ba~ı 
ı.~urı.1.. 

Yed k ınlar: N•ll SC7J'Clom eco:oeı, 
C '.J Sa t L· ltr ıwukat. Pertev Etıll 
Eh yet Sar.<! ~· Mtı!ıasebe MUıd.uru, 
Su~' Tu._,a t~a.~, Sa ilhatt n Pul.at 
B; er Ş"r~'1ıl M<llnurn MUdillrü, N-t 
JI ~ ' ... \tay U 1 a,, G:ı.z tesı . ta•b"..ıl rr;u.

b.abı.ri, Esat coma l1aker ...,ı:n.ekli h.:iı ,_ 

cıye ıne:.r..:J.ru.. !\lt»tata llakkı. Nalçacı 
kln yagrr, Edlp Özk2o,rnak t1 rr.C'·kıi icra 
mc nuru, Cel:lte F~k:-et Onura'.p Bayan, 
~. J\!33har P-•mh- doktor, Niyazi Yü
cel en"4tu Evkaf l\!Uldürü, Feyzi Cın 
eczacı, ?\'!ahu A)ı:en B:-:ryan. Suat Ka
r ... ,,sman tı.ocea.r, Fc.ıtiına A.k;yo{ Bayan, 
Ha;--n Çavdar :rwıoda teıı hanesi &ah..bl, 
ıı...uü Gurtan ""nc"l• P<ı<.ta Il!lııdürü, 
Hilsnjl Oicay emr'dl v.ıı. 

Dt:i.~ONtl KAZMll 
As'I tz~lar: İbratıım Sabir Yllcesoy 

tim.mi Mecl!s azası, Rcfü; Alın.et Se· 
vtnı~: Urt1!rnl Meclis :iı.ası, Rcc ·p Hav
ruou U'nıumi Mec:ti azası, Atıt üaül U
muımi Mec ıs lzaıst, \r.lkıf Ç~nur Em
ntyet Saudı.gı ~I-0.dür n.tuavlni, Zeki 
Say•r M =~. Dr. sac:,..e Erol F<l'ıcte 
OOk' ·>rtı, Sadi ~r Me•ioez Bank•sı 

Mudürü. 
Yedek t.za!ar: SelAmi 5,,d~s <MJhar

r "· l.Ah.ka Manya. ltı>uli l\l~as ~ 
Mı..lısın Erg n l(urtlkapı Nah :Ye.! Ilt tsı, 
Dr ıı-n 5.laıi Garan kUııyager, Yek
ta Ra i=P Ouen mu.1-ı:ırr.ir, ~'Iustata Ra
gtp L rr r, Şevki Sungıır e
rıı :\lı A ay, Dr. Ortıan Tabs~n dtıık-
to· 

EYİJP KAZASI 

r ~uri D::ığd-e!cn UınLJmt 
s 1, Lıilli G ~a UmtLT,! l\!cc-

' 1-. kı To:ıc:·r UT11U11ni M°'clis 
De""S.ln U~1ı 

•· M ut . · 1 Ayvan-
v t 1 F ı, ~! rr , Şıban 

b ık f'v p• T ğla Fabrık ... 1 sa
h b A f B r Ey pi' eczacı, Kemal 
Ü<:er Dy.op•e d;ş w..:otoru. 

FATİU KAZASI 

As • ft-_ ır: Cvtlet i lkr>y Umumi 
M"<:l>s Au>ı, B'oon B3ğcıoğ:u Umun• 
ec .. s ~z~ı. San11 Sönmez Uı. ~:-r.I Mec
lis Azası, Comal<!ttln Fatt. E ıen Umu
rr.i t«i<s ·"""'· lillil !!Jnıi U7Cwıeı" · 

Kimlerden asker aile· 
lerine yardım parası 

kesilecek? 
Dahl!;y \"r;,ııle\l pohal:l'k zommı 

ilt· b:rı ... ;.,,; aylıkl~n SG i,... .. xı gcçt•n-
1erden de 3 1 askt·r &ilelerıoe ya .. dım 
~~m.rısi l:\zım geldiğ.nl ala,o;JC:a:-lara 
W<Lrmlşf •. 

---<>--

Şehir tiyatrom yarın 
açılıyor fakat ... 

Şe!:ir t,yatrosu yarın akşam
oan it>baren yen yıl tems:lleri
ne ·başlıyacaktır Temsillerin h.af
tada •bir veya iki kere İstanbul 
cihetinde verilmesi imkı:11nı tet
k.k olunmaktadır, 

Eski Asri sin~aya nakledilmiş 
olan •komedi kısm • da yarın 
akşam a<,;ıfocaktır. Fokat maruf 
san';ıtkarlanmızdan Haz m K-':n
rü l:ıçü r ~r.ı.swı ı cr.ünasebetile 
hasta~ecre bulund .. ı.mdan ve 
Mı::.rr.mer Karaca d& Akhi.nda 
revt;.sünde oyr:adğı iç'1• k..ımed. 
kısmı bu yıl, iki değerli uı:vun

dan mahrum ol~k temsillere 
b~laın. ktadı.r. 

Çınarcık, Alemdar ve Samat
ya nahiyderi Parti kongreleri 

öbür gün yapdıyor 

Parti nahiye kongrelerine ya
rın 'başlanılacaktır. Öbür gün de 

saat 14 de Yalovada Ç.ı.ııa!X!ık, 

Eminönünde Alemdar, Fatih ka

zasının Samatya, Silivri ka;ası
nın Çanta ve Sinekli nahiyeloerı• 
nin kongreleri icra olun2eaktır. 

Şimdiden dlşl.nfll
mesl ıaıım bir dortl 

Orta mekteplerl.e liselerin açıl
ma zamanı yakl~tığ: şu günler
de ehemmiyetle dlrjünüleeek ve 
şimd den tedbor alınılacak bır 

mesele vardır: Tramvay derı:L ... 
Tramvayların mahşeri kakba

lığından büyükler:n b:le itile, ka
kıla oor sokulabud.klcri ara.ba- • 
lara çocuklarım<Z nasıl b:necek
ler?. 
Eğer tramvay idares. saClah ve 

ak';am tal !er için hususi tram
vaylar ~!etmezse uzak y<?rlerde 
oluran kız ve erkck·cr;n mek
teplerine gid;p gelmeleri hakiki 
bir ıztırap ve müşkülat seyahati 
olacaktır. 

İdarenin bu işi hemen hallet-
mesini bekliyoruz. , 

rtllRHAN CEVAT, 

Şekerli aslılt 
Bir gazetede dkuduım. Kimada 

şeker, !alı.te1bahir korkusundan 
ilıraç eıfüernedi{ıi ıçin şekeri •ar
fcdecek yer aramışlar Ye ~a

yet bulmuşlar: ŞekNi a.o;faltla ka
rL::ıtırarak ,.e erimeınesi için kü
klirt asidi ilıh-e ederek )'Qllara 
dö.l<m~kr.. şekerden asfalt yol 
yapmı,,ıar. Bu yollar hem hara
rete, heın yuke karşı bild;gi.miz 
asfalt yollardan çok mukaveme'lli 
imiş. 
Yağcının yağı çok olursa başı

na ııiirerm~ Şimdi, öyle başına 
sür~k y:.ğ<!ı da l<:a\w.adı ya! 
ş:rnml<ıi yağcılar, yağı çok olu.rsa 
başıı:ı:a >üreceğ'ne yüzde üç yüz 
karıştırara'k piyasaya sürer. Her 
l!Cy~e .. Kübada şekeri bol bu>!.nıuş
lar .. yol yı:pıyorlar. Burada, biz o 
kadar bol bulsa•k, reçel, şuıup, 
kmrpostıo, tatlı yapar, bol bol yer, 
içııriz. 

Fa.kôit onu bırakın da, ben şu
nu d~ııily<>rum: Yarm öbür gün 
'bu uısı.ıl taammüm eder de burada 
da şekerli asfalt yapıl>rsa ve şe· 
ker fiatları bugüNkü halini mullıa
faza ederse, bana öy~ ge~r ki, 
çoğumuz bu asfalt yola yüzillro
yun yırtıp yalanuya başlarız ve o 
yük'<! ve hararete mukavemet e
den şekerli, asfalt hlzim bu hara
retli yalamamıza tiıbii.veri mıJka
•·cmet olamıyarak tertemıiz olur. 

R. SABiT 

Yeni Maarif 
kadroları 

İlk mekkplerin birinci kac!rtısu 
dün tasdik edilerek Maarf Ve
kı'iletiPd.en gelmişt.r. Bir çak de-

i:l' ;kl'kleri iljtı,a ~-den c~adro 
maar;f me~ r Lkları \'asıtasile 

mektepleıe t.ebLğ edilm:ştir. Bu 
de~i§'klik1erde daha ziyade bazı 

muallimlerin sılıJıi sebepleri ve 
idari mülfılıaza:.ır am;J olmuştur. 
Diğer taraftan Lse ve orta mek

teplerin kadroları da Vekaletten 
peyderpey gelmektedir, 

Lokantalarda pilav liatları 
arttırıldı 

Pirinç fiatlarının çok pahalı
l~ması üzerine •bazı lokantalar
da pirinç p .. avı yerine •J>cilates 
böreği• yapıLmağa başlanmJ1\ır. 

Birçok lokantac;lar da cpılilv• 

fiatlarını 5 kuruş arttırm'.Ş>archr. 

Bu suretle 3 üncü snıf lokanta

Jard3 bır tabak pilav yirmı ku
ruşa, ikinc· sınıflarda :J(}..35 ku
ruşa, birınei sımf Lok·antalarda ise 
40-5-0 kuruşa verilmektedır. 

latanbul köylüleri mahsul 
borc:ınu tamamen ofise 

te•lim ettiler 
t.t~ı:':ıul vil.'\vetı dahil ndeki 

lıcbubat ist hsal ede-:ı Wiyi.,ler'n 
lıiıkUmete .borçlandırıld•K.:arı 

huğd:ıyları teslım i'Cl!l verilip b.
lt..1are temcit olunan mudd t bu 
ak. m nihayet bulmu/ur Tek
mıl müstahsiller b<>rçlarım tama
men teslim etmişlerdir . 

Eski ltalyan sefarethanesi 
bina ve arsası bir milyon 

liraya •atılıyor 
Maçkadaki eski, natamam İtal

yan sefarehhanesi b:na ve arsası 

Emlak ve Eytam Bankası tara

fından 'bir milyon yüz el-Oksan 
dokuz lb!n 4.38 liray~ satılığa çı

karılmıştır. Kapalı zar! usulile 

satış teşrinievvelin yirmi •biri>nci 

çarşamba günü saat 14 de icra 
olunaoo ktır. 

Yeni len fakültesi ve Aksaray 
aantrallarının temelatma 

me;·asir11leri 
Yeni fen ve edebiyat fakülte

ler> binalar:nm ve Aksarayda 

inşa olunacak telefon santralının 

teme!Jtma meras.nıi Cumhuri

yet !bayramında icra olunaeak:ır. 
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H v i . M4!1K/:'ıl/:LERı l 
ar P a z i ~~- -! ! Ayağını denk ; 

Doğu cephesinde kış harbinin / a 1 hapishane .. 
alametleri artık beliriyor yi boylarsın! 

(Yazan: 1. S. Eski Bükrcş Ate~emiliteri) 
DOCU OEPHESİNDE KlŞ 

HARBİ ALA.METLERi: 
Sovyetler Birliği, m!ıasul al

mak ve halk ile orduyu 'besle
mek hususunda 'büyük gayretler 
ve fedakar!rkLıı.r ·göstermesine 
rağmen. bir iaşe buhranı ile kar
şıleşmıştır. 

Pravda gazetesi Rusyadaki u
mumi manzarayı şu cümlelerle 
tasvir etmiştir: 

•- Rusyatla kı~ yaklaşmakta
dır. Stalin.grad civarındakı kır

lar, Voroneç çevresindeki orman 
tar ve Leningradın parklan snn
lbehar yapraklarile örtülmüo.:tür. 
Ordu ve millet çeneler kenetlen
miş, yumruklar sıkılmış o'arak 
kinci bir kış harbi geçirmiye ha
zır bulunuyor. Bu kı~ maJırumi
yetierle dolu olacak, fakat zaferi 
getırecektir .• 

İşte Rusya kışı böyle bekliyor. 
C...çıhelerden gel.en haıberlerin ço
ğu da, Rusları oiraz olsun fero.h
latacak mahiyette değil .Lor.dra 
,.e Mo<kovadan gelen llıaberlen 
d•kkatle okuyarak sıraya koyduk. 
Bir tanesi Ru.slann lehinde, öte
kiLerin iıepsi onların aley(ı.inde. 
Bunları huliisa ediyoruz; 

1- :Merkez cep.hesinın Rjev 
kesimınde Alman mevzileri ya
rılmış. 25 meskun yer geri alın
mıştır. işe Rusların yüreğine 
biraz su serpecek tek haber bu
dvr. Büyük Almrn taanuzundan 
'b~h~dcr.lere, bugünkü Alman 
ttbLğini de okumalarını tavsiye 
ederiz. Alman ordusu merkez 
cephesinde esasen müdafaa ha
lirdedir. 
ş;mdi Rusların al<'yh.rde olan 

hroberlere geliyoruz: 
2- Stali:ııgrad şehrinde mu~ 

zan~ fabrikaların içinde ve Volga 
boyunca me,·cut deniz teııgiıhla
rında şiddetli savaşlar devam et
mektedir. Demek, Ruslıırın Ve>l
ga üzennden irtilbat ve muvasa
lası kesilmek üzeredir. 

3- StaÜIJ€radın şimalinde Al-

• IJ'ar.lar 2 tümen ve 150 tankla 
t•...rruza geçmişlerdir. Şıdoetli 
muılıarebelerden sonra bir grup 
tar.k amele mahallesine girm .ş
tir. Şiındi orada şiddetli m uJıa
rebeler oluyor. Bu haber bir ev
ve:.ltı haıberi tamamlıyor. Demek 
~ırin şimal mahalleleo.nde Rus 
!arın vaziyeti iyi değil. Merkeze 
doğru geriliyorlar. 

4 - Stalmgrad'da Alm<lnlar 
karJı sokaık muharebeleri esna
sında birçok naktalarda ara>ıi kay
betmiş olmlanna rağmen şehir 

ıçindeki loonlroller genişl>emekte
dir. Bu haıberde, şehir içinde Rus 
nıüdafaasınm zayıtlama'kta oldu
ğunu g;;,'t~rmekt.edir. 

5 - Mare~al Tiomoı;enı.'roııun şeh-ı 
tin h&tı. ·rr.a1inıde ya.ptığı şa~ırt- 1 
ma (ikurt.ans desek daha OO;}ru 1 
olacatk) muk.:ıfbil taarruzu bir par- ( 
ça ağırl~c~t>r. Bu haber Ruslar 
için h<;p.lliıden fena. Çünk.ü Sta
lingrad'ın ak•bet4 bu taarrurı:la

rın \·er'eel'gi iyi veya fena nı:,Lice 

ile çok ahlk:txlardır. 
KaJ!kasyaıda harekat haklkında 

yme Mo.<i<ıO\'a şunları bildiı::m<ştlr: 
6 - Moı:dok mınbaıkasında (Groz

ny pelıml s:ııhası) Almanlar şid
detli ·bir t:ı:ırrı.ızla meskün bir ye
ri zaptetmiye muvaffak olmuş
lardır. 

7 - Na11o:ro..'\"isl<'in cenup doğu
sur.da ş'.ddetli mulıareılıeler ol
rn alııtaıd ır. 

Görülüyor ki, Ka!.kasyda Groz
ny petrol sahasına ve Tuaqıse li
mıın;na karşı yeni bir Alman 
mamlesi yardır. Alman h~-a kwv
vet!eri Tu<:pse limanı mm takasını 
yine bomtıal1lllr.ışlardır. Herhak!e, 
sahil yıolile ve dağ boğazlımndan 
aşmaık s1.1retıile çifte bir harekıete 
gi~lderi anlaıphnakıtadır, 1 ci 
Tcşıin ayı zarfında Grozıııy pet
rol saha.mu, Tı.ııaıpse limanını al
mıya ve belkıi de Kafikas dağları
nın en :nüılııim geçitlerini Gür
cilst.an i9tl<.a.metinde aşmzya gay-

cnı-vaml. Sa~ 3, Sü: 5 de) 

O.avacı da, ma.z.nı...a da, eayet (ı'.Lı 
.:u·ıı-.:n.ı::'.:t, y~e.ıc. so~yeteye uıellbt.4,l 

hi.<si vt·r'tn ik.i kaciı.ndı. Davacı .ıter-
ci.;tJ~· anltaU' 

- Gü.fam t>mlm l>acanag:mrlır. 
D•n!-eytoi,t·r .arasında tebe9sünıl~r ... 
Daviıl e<li!en CüJf~rr.. 
- BJc:aıcı.k ertot•k oluır .•• Ayu!, b'-2; 

BeDioJt' eJ.Ly·r.. 
Dedı.. 11.:ık•111 oou susturdu. .l.ı'erda

nt>Ye, 
- Yani, netıiz"! Ot'<ii •. ferda.ne. 
- Biz, iki erktt:. ka.f'dt:'şin karılt-

r..,ıı.. Dt.'di. İşte, (lti ııri:tiz. Ben şa
llrd.lm_ 

- E\'l't, t-0t1ra?-
- Een ~kısk'lıll'Ç bir -kadırurn. Koca-

mı ÇOk: k-. ·anırı.m. GUltam dl", ko
caınti.. pek l..t.:b .. iı, pt k wkt fıkı. Ken
d•uc kaç k~·re r'.<..-a ett·nlL c.Bu. haıınGzi 
bı ğen:nıy\lrum ... Ku:tt.l:ıı GlllCan1, bu 
k~a.r liı:ühah okna~. ded~n Y.iue din
l6mi.)"Oc. JJLl'fl a~; .. şam t' nba bir scıttak
ta karşı~t . Ben ;>"ine r:ca ettim, 
Jkou QU-.·c.iü: &.ıvacıyLffl'. 

OJ:·f~n,'tn a'\·ı.Awatı öz aldı. Gü1-
fa:ı: ·n onu C ;, el vncın.

0

in GU~faını 
dövtıü;;-ıınlı, 1': ca\"f.tt<" l.aıvz tcalı.nca 

:ı G\11 aının ınuk· bı·le mt-cbu1'ye
yl"'I ede ok Jdı~.nı. fCykcti. 

Gi1.f:ı: ru n a·.ukatı söı ~t.e.ii, .. Aya
t°.l ik:ni;cıp d <ii ı..ı: 

- 1\-t'.lM,;t:.Cl"u!Tl, yükı;e-k syetı>ye 
ITY'n-;.ı. p h~,. ke:dınt'l.ır. Gerti ""-ar...ın 

tt· \V.iz eo.ec<'g:z.. F.:k.ıt, bu kanırl• 

bı.' aber şu kararlırı da lttihaz1nı r:c:ı. 

tde1'l.l1\. !Ht;e.iS.i~e:n l\.tü.:,ı•rrlr değil

o.r ... B•, •lk maıı:ru:ıı:.ı-clidir. Markil
n-,ıyet tt• b: aydan f;;aıla deofI. B:r'lli.
eoıaleyh, CPza Kant'llUnUn 21 inci. 

macM.r-.. ı !nı1cib~nce crza"mln e\•iı:ıde 

çc':ttiri.lm~ ıı..• kara~ verilmr-sini r!c& 
edt ?"im_. 

1\fabk<\r.f' icabın, dü ündü. Gülfa
mın ceza ·ut!Il e\•lllde çel·t. iln-ıWn~ 
de kar.ır \'CJ'ti-. 

Mah'lren•eden çıkınca, d3A"3.C"ı Fer
<.ı.'an~. 

- B ne bıÇlfll lş kt.wzuın?. Djyor
du. Evde h pıs olur mu? O hapis1 hiç 
'\'"ermcsoleı· daha iyi.. 81'."n onu hapip 
hanrde yat1 m-,adıltla.n sonra, I1€tfe 
yarar ki? • 

Bu !'3.lık, avukatı da Gu1tarn•a na
&ha t vr r1yordu: 

- Şirndi teıny\z ed-eC{'ğim ... F.dece
ıı;m amma, bel~! t,.my;z d~ ta.Olk e
der; cez:ıyı kilı-·t.arann2yız. Amma, yine 
:yı ak;11na :;i':ldi... Ct"'Z'aYL evde C('k
'lH nıe ılcarar a.:dım. Bir da.ha co~ğını 
d~ık al. Tekrar bt:r ·ş çdnnıan, ha
J>'-'1ı.aneyi boylarsın. Ona göre d~ 
Ul.şwı! 

HÜSEYİN BEHÇET 

--~- TARİH SOHBETLERİ J 
Eski Gedikli Meyhaneler l*J 

Kap,ya asdan hasırtJ binlik -Tezgah başı - Cam •brikler ve 
kabaklar - Tahta sofraEar, at:aç tuzluklar ve toprak şam
danlar - F~çıhlar ve küplüler - Sardaiya fıçısı - Kol çıngrağı 

Bugün .artık tarihin mzlı olmuş 
bu:unan İstarlbulun eski büy•ıl't 
gedikli me)~anclcrinin kaıpıları 

üstünde, alamete farika olarak, 
uzun b:r demir çengele asılmış 
bir hasırlı 'binlik bulunurdu. Bu
nun yan.nc>a da bazan tı:ıhtadan 
yahut bakır veya pirinçten ya
pılmış .bir hançer, bir kule, :bir 
kayık, bir kelepçe, heıfuaı>gi b:r 
şey 'bul.unurdu ki, ekseriya, mej'
hanenin adı olurdu: B::Iıkpaza
rındaki Hançerli, Samatyadaki 
Kelepçe, Fenerdeki GümüŞıal
kalı gil\ıi. Gedikli meytlıanelerin 
'bir kısmı da semtlerine, içinde 
bulunduklıarı hanlara, vak'a çı· 
.karmış, yahut nekreliği ile ün 
salmış me)11ıanecilere, yahut 
'hüsnüanı ile bir zamanlar dilbe 
destan olmuş nevcivan bir saki
nin ı.dı ile .;; nılırlardı: Zindan ka
pısındaki .salebci., Asmaltında
kı Çavuşbaşı., Tavukpazar:nda
kı cSaraçhoanu, Llngadaki cMer
ımer~ , Aıtımerme.deki cSün.
lbıiiliı Te>pkaıpıdaki .Xaragözı., 
Loncadaki c Yuvaşko., Defterdar 
dak: cSak<Zlı•, Cıbalidekı cAn.as
t:ış• il hı ... 

Kaı-, fan giriEnce, ya sağda, 
yahut so'.da .rezgah• bulunurdu. 
Tezgah, bazan dıa, me)Jıanenin 
d.'bmue. kapıya karşı da olurdu. 

Te·t~iihın uzcriı:.e, ayakta bao 
ikt teK at·p gıc!.·cek yoıcu!ar içm 
iıa ... • a.,mı..ş ıı-"!.u J.::ıde:1 1.leri, ş:ı
rap .bardak!arı, içınde fasulye pi
yazl. lahana haşlaması ve '.oble
bi g lbi mezeler bulur.an tabak
lar dızJirdi., 

Gedik! !erin te~gi>lıba~ı müşte
rileri. ekseriyetle cDörtkaştı. ta
·bir edilen esnaf kalfaları, genç 
kalem efendileri idi, ne keseleri, 
ne ya,:;lorı ak§a.mcıllğa elvoerirdi: 

v~zan: 
Reşat Ekrem OÇU 

d~kanlar ve kalemler ezanda 
kapanır, eye dönerken, yol üze
rindeki 'bir gediki.ı>"e şöyle <bir 
uğranırdı; cksrisi de yeni evli 
bulunurdu; kafes ardınC:..·n kö
şe başı göz!.iyen, cEr> i b'.raz ge
cikse baygınlıklar geç ren karı

larını bekleteme:ter, moahalleli· 
nin dil.ne düşüp altın adlarını ba
kıra çıkaramazlardi. İstallbul ak
'§amcları. ununu eleyip eleğini 

du\·ar.a asmış, çoluk çocuk, da
mat ve gelin sa.hibi e>lmuş k.mse
lıerle, yani te:ogahbaş< devrini ge
çirmiş olanlarla, ak.<amctlıkla di
le dü:şmüş, kendi mahallesile ci
v•Hda kız bu.Jamayınca en az ye
d. maha!Je aşırı yerden bir kız a
larak zavallının başını ateşe yak
mış ·bıçkınlar idi. Çoğu da cbe
karlık sulb:ınlıko diyen ve han 
odalarında oturan işi tık;.rında 

esnaf bek.iirlarıydı. 

Teı.ı;-.'.thn arkasına düşen duvar
da, oyma raflar bulunurdu, bu 
raflara rakı ve şarap 'binlikleri 
diz;.ırdi; ker:arındak ~-ivilere de, 
camdar. yapılmış kulp'u r·k, ve 

~aran ibr !deri asııırdı; müşteri
lere ıçk.ı bu >briklerle suPulurdu; 
e'I esk: g.,d;külerdc, cam .brik 
yer ne kaJak ku1la ılırd,. 

l\Ieyhar:en.in etrafına d-a tahta 
se>fralar (alçak mn• alar) ve kısa 
'bac~klı hasırlı iskemleler dızilir
d. Her sofra'l:n ortasında da, kü
tükten oyma lbir tuzluk bulunur
du Bazı gedıklilerde devamlı ve 
fübarlı müşteder için \bir kaç 
'ba~amısk merdivenle çıkılan bal
iwııJar •Şirvan.. lar bulunurdu; 

•bazısır.n da bır üst katı ve bu 
• 3t katta mı: ıC ~ne~ d~ .... rt"" ş 

odalar bulunurdu. Bu oda!.sra 
İo;anlbı.l.un azılı zorba arı; kaba
dayıları tarafındın c;van kapa
t 'd:ğı söylcnirdı. 

l\!ey'lıanenin 'bir duvarı boyun
ca gayet büyük ve içler nde cins 
cins şarap ve rakı bulunan fıç:
lar dizilirdi; öyle ki bu fıçıl~rm 
.kocaman tahta lü'.elerine merdi
venle çıkılır ve kol gibi <fışkıran 
içk'ye çanak, bardak falan değil, 
kocaman kovalar tutulurdu. 

Bazılarında fıçı yerine büyük 
kupler bulunurdu; o zamanlarda 
o me)11ıaneler cKüplü. diye anı
lırdı. Kü~.ü me~Uıanelerin en 
namlılarınd,an !biri Gal.atada idi 
ki, son zamanlara kadar gelmiş 
ve artık, bir hll§arat yatıağı tıali
nı almıştı. 

istanbulun gedikli mey'lıanele
ri, mutfaklarının temizLiğt ve ah
çılar1J1ın, biYıassa balık \'e et 
yemekkrir>deki hü:ner!erı ile meş 
hurdu; gcdıkl:leri.n kü:lbast.sı i'.e 
kebaph yaz tiirh' 'C.\OÜ konak ve 
saray ahçıları yapamazl.:ırc.ı. 

Godikhlerin gen;, tavanları, 
elc;criyetJe dıcckicrlc tutt.ırul
~u~ bu1 ı.;nurdL; 'cd"'•ı lcrin hu-, 
s1 si\ tt !' ~~· ~ b '"; d bu (1 re <ler· 

' ,e ortı d"CJ:.P dibındc duran bil· 
'YÜk b r sardz '.ya • çısı idi. 

Bu sardalyalar va Ma~ adan, 
yahut Yunnn ada, r nd .. n gc~r
d... Direk'.erden b·rınde de hü
y;:.kçe bir çın,..rak bulur.urdu; 
kapanına saati ge·,p de al<ra=ı
lar d·ğılmadı mı, 'tleyh~nede 
sakilik eden çocuklardan biri ka
pıyP gQ7.CÜ dikilird;, kol gezen 
2albit uzaklan göriinünce çocuk 
çıngırağın ipini çeker, müıtteri· 

!er sesi keser, me)'lıaneliİ:tll kanı 

Aaglo-Sakson alemi 
ve Papahk •• 

Yazan: Ali Kemal Sunmatt 
Papanın yan n la Amerikadan 

gelmiş bir mümc;'Sol buıundıı~u 
mal(ımdur. Reis Ruz,·elt Vutikan 

ile iy i 'b r surette tesis cWg' nıü
n·a~c·belerini ckYnm ettirmek ıÜ

zere Papa Onikinci Pi'n'n vanına 
şahsi b.r .mümess. l gönd~rmeyi 
U)lgun görmüşW. Malumdur. ki 
Amerikalı mümessil ~-oktan.beri 

Vatikanda •bulunuyor. Bugünler
de cie müıness:lin Vatikanda ye

nid<'n ten:aslara ve müzakerelere 
gir.şt.ği öğrenilmektedir. Harbin 

b3şlanırcınrla \ıncrika har'cive 
müsteşarı Avrupsy::ı gelerek n;u
harôp tarafların devlet adamla
rile temas c~mis ve o zaman da

lıa harbe gir'tlem'ş buı.unan İtal
yadan geçerken de Papa taraf<n
dan kabul edılınişt . 

Yine meset.a hanpten iki sene 
e\•vel İngiliz Başvekili Çeıııber

layn ile Hariciye Nazırı Lord Ha
l.faks Romaya gittikleri za.man 
İta~ya Başvekil, ile uzun uzad<

ya görü,;eınemişler, fakst o za
manki Papa onbirinci Pi tarafın
dan kffbul ediln-i.şlerdi. Katnlk 

killiesi.nin en büyük reisi Anga
likaı• Ingiliz devlet a<kmlar.IA! 
etraflı b'r surette göriişmü~:ü. 

Geçen umumi harple İngiliz 

diplomatları Vatikan ile İngilte

re arasında münasebatı i'.::rlcl
meyi b.lh:;ssa faydalı buklular. 
İrlan<İanın cenu·bı.mdak.i katolik
leri o zaman İngiliz davasına kar
şı aykırı ·bırakmam; k lazımdı. 
Sonra İngilteredeki, Kanadadaki 
katoUkleri de memnun etrııek 
gerekti. Daha buna benzer müla
haz:larla Londra hüktlmet' tara
fından o zamanki Papa Onlbeşinci 
Benoanın ne~diııe bir elçi gön.
derildiği zaman kato'.ik dünyasıı 
az hoışnut o>mam.ştı. Alm.anya
daki katolikler, Almanya ve A
vusturya - Macar.stan İmpara

torluklarının milyonltrca katoli:ı: 
nüfusu val'dı. 

ıBununla beraber Vatikanın o 
zamanki vaziyeti pek söz götürür 
gibi e>ldu: 

Çünkil Avusturya - Macaristan 
İmparatorluğu kal'olikti. Alman
ya milyonlarca katol.k vardı. Da
ha sonra katolik İtalya da İngıı~ 
tere tar.:.fına geçerek ha~be il''" 
mişti. İngiltere ile müttefik olan 
Fransa da katolikti. Vatikan, dc
yorlardı, acaba muharipler1en 
hangisine kaT<ı daha teYeccüh .ı;ös 
tcriyor?, Vatikan diplomatlan 
gerçi son derece bitaraf bır va
z yet a\ın şlar, her iki mı;'::ırip 
taraftaki katoliklerin zaten Pa
panın nazarında birbirinden a
y rdcd lmiyen evl.iUar oldt unu 
1ı.r V'ts,le ile anlatmak L.· -n·.,.-
1.crdir. Ancak harbin ortnsu:da 

Papa Onbcşivci Benoa taraf·n
dm Yaki sulh tck:.r, Almanyanı 
lL'hiı~de b r teşe-lr.~ü;; gilbı sayıl
maktan kurtul•mamı.ştır. O zı:.
m~n dendi ki; 

- Harbin ortasında henhangi 
bir sulh ve tavassut teklifi Al
.m::nyan.n lehinedir. Çünkü Kayr 
zer Al.manyası ooyle tekMleole 
ımı.iııakerelerle İıı.giltere, Frans 
ve Rusı::a g:.bi müttefiklerin h 
gayretini gevşetmek istiyor. Ha 
'buki müttefikler hazıdanara 
hoı1bi kazanmadan sulh imkiin 
!arı görünür g bi değildir .. g.·b' 

Bu seferki harpte Vatikanı 

aldığı vaziyet geçen harpteki il 
mukayese edilince ş>md' ne k 
dar büyük b:r ;htiyatkiirhk gö 
teriki<ği anlaşılıyor. Reis Ruzv 
tin Vatıkan rez.d nde şahsi b. 
mümessili oldu.;J gubi İngil\er 
ııir de daha bıı harpten ev·yd 
rnya tay n edil.m!§ bir ser r' va 
der. Papal.kla Anglosakso, al 
m. arasınd.ki onünaschetler a 

mı dere.ede nez3kctlc ve ka 
Jık,ı hn'ır saymakla dc,·am e 
yor. 

kepenkleri, ·ne rllird·; kol gq 
cc çm.gırak tekr .. r çekilir, k 
.ıçil r, alem t ,ki reng l' 
Kol ı:ezcn zabit:.r ~ır{! rak s 
!erin !sifr, bunu ckenılı<·n~ 

kanuna göslerılen b r sn.Y'J(l> 
!ar k kabı.! eder ıçerisiniıı 

ter 'erte dolu olduğunu b '.'' 
halde me;'l'ıaneye gir p ~kşzı 
]arın keyfini 't\,'>zmazdı. 

• (*) B'"'itıoi yaı.ı bir müddet 

""' r<:.'°"' 
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Hitler 

LondraJa ~ı'k.an •Ta>~'1lı'5, gllfle
•U'~ı .zar~ stTate:fi.9i• ba~lti:ı al
tında neıreWğ'i bir y'32ıda Vilki· 
ninik n<:' cephe h~kkındaki sö:o
lerine tc-m:ııs ederek bilhassa d.i
J.'Or ki: cFilhakika zamanı bit· rnüt.

1 

tMlk glbi değ>], fakat l>lr düş· 
man g J1 telıftk,kii etm.,k gerekıliği 
hz.t•k "d .. ki loıinaetinde Villti hak- ı 
hdı r. Almanlar i.k;i oep'lıroe dö-
' .. ı f'k roruooa bırakllmıalıdır.. 1 

iro'il'Z radvıosımda beyanatta 
bu "nn r İngilirz. generali de şun
!~ rı söı- k ·ı . ~t ır: 

• ~r' t ! 1~ler yr.ıkında A vrupada 
ve g l°p bır ıhtimalle Fraroada 
ta~ıTt"'<l geçeceklerdir. İnı;rili2 
donsr.rr:a~ı ve hava kuvvet1cri 
ır..::rter,.·Jere m:üe<sir bir yaroım
da buk<ıacaklardır. Alunan.Jarı 
rr.ağ'h'.ıp edeceı;»mize em:n e>ldu
ğumUCl gün, taarrUZ3. geçeceğiz. 

Fı-~ns~ millctiıııi va.ktirnle h~r
dnr elrr:ck hususuııdak.ı vadimi'Zi 

Suih Muammer ALii.TUR 

kadar geçen zaman zarfında Sov
yetlıeni:n 964 uçaiıı diişiiriiıimüşbü:r. 
Ayni müddet zarfında Alman ha
va kuıvv<!tleri OOğu ceph~nde 77 
uçaık k!ayootn:nişlerdir. 

Sovyet t.clıl:iğlerine göre. Sta I>n
gı:ada Volgad&n akııı:ı akın tal~viyc 

gelmektedir. Hücum eden 200 
to.r.k booguna uğratılıını;,tır. Şeh

rin şimal batısında Roo kuwetleri 
!biraz ilerlemişler ve düşmaiı.uı 
müıcfafaa. hatlarına girmişlerdir. 

20 te>p alınmıştır. 

Röyler rnuhalbiri, Stalingradda 
vaziyetin bu derece vahim bir 
şekil almamış olduğunu bildiri
yor. Almanlar kıaıh gaU'P, kiıih 
mağlllp b.r halde kanlı sokak 
muharC'belerine devam ediyorlar 
ve §ehir içindıeki 1'ontrollerini 
genişletiyorLar. Timoçcnkonun 
Ş'('hrin ş·mal batısındak'i şaşırt;. 

ma taarruzu ağırlaşmıştır. 

HİTLER YARIN KIŞ HARBİNE yeı-ir.e g~tireceğiz .• 

CEPHELERDEKİ VAZİYET 
Alman te'bliğlerme göre, Kaf

kas,ı ada Terek cenubund:ıı'ki Al
<ran kuvn·tl~ri sarp ormanlık ve 
dJglik araııfile kuYvetle taJıD<im 
c:l.iıır.Cş ve inatla müdofaa edil
me' 'e bulunmuş düşır.an me,·zi
kr 'lİ ele geçirmi~tir. 

DAİR BİR NUTUK SÖYLlY.OCEK 

Karadcrı.:.ıcle Tua.pse hmanı 
borr.lxıL'.ı mış, orta tonajda iki 
gemi ha..;~ra uğratılmıştır. 

sı .. ...ngr:ıcl'da şehrin şima'l kıs-
11'" dEJki topmklard:ııkıi taarruzlar
da )elli birçok gecli<kler açılmıştır. 

Cephenin merkez kcsinııinde 
du,.nanın taarrınları püsküıriül

tr.ii.ştür. Ey !Cıl~n 15 i.rx!en 28 ine 
• 

Hitlerin yarın bir nutuk söy
liyerek, kış yardımı mevsimiııô' 
cçacağı bild'rilmektedir. 
.Moı;kova gazcteieri Rusyada 

kışın artık gelip çattığını yazı

yorlar. Stalingrad d1:1iaylarmda 
k:r yağmaktadır. Vore>neç ve Le
nıngrad ormanları, parklar son
b~ar yaprakları ile örtülmiiştür. 
:Bu gazeteler şöyle diye>r: cOrdu 
ve millet çeneler k.,retlenmi:ş, 

yumruklar sıkılınşı olduğu hal.de 
kl'j hat.bini geç·mıcğe hazır bu
lunuyorlar. Bu kış mahrumiyet
lerle d-0lu olacak, fakat zaferi ge
tirecektir.• 

Kartal, Şile ve Silivride yarın 
ekmek karnesi kalkıyor; fa at •• 

H" ç bir belediye harice buğday v~rmediğin
c' en ve Ofis de unu kestiğinden buralardaki 

halk müşkül durumda mı kalacak ? 
Yarın Jon ili haren vilayetimizin 

oel<d;ye hudııllan haricinde im· 
lunan yerlerine yfıni Şile, Kartal, 
Çatalca .-e Silivri kazalarına Toı>
rak Mahsulleri Ofisi tarafından 
cl>mcklik buğday veri\nıiyecektir. 
Ilııralarda yarından itibaren ek· 
mck karnesi kalkaca!< , . ., mahalli 
hel diyeler kendi kazalarının 

buı;daylarıoı kendileri lemin ede
ceklerdir. Şile Belediyesi kısmen 
bııı:da) nıübaya:ı.:.ına mm affak 
olmuştur. 

ICART ALDAKİ VAZİYET 
Diğer kazalar ise henüz buğ .. 

day bulamamışlardır. Ezcümle 
Kartal Belediyesi Eskl~ehir ve ci
varına buğday rnübayaa'11 irin 
he)• etler göndermişt.ir. Fakat hiç 
bir beledi)·enin mıntakası harid
ne buğday çLlı:armadıjıını ı:örerek 
bunlar boş olarak dönnıü~lerdir •• 
OC:S de esasen azalmış olduğu unu 
)nrmdan itibaren verıniyecektir. 

Kartal Belediyesi bu sabah da Vi· 
!ayete ve yüksek makamlal:6 mü· 
rncaat ed~rek yann karnenin kalk· 
ıııa ı icap ettiğini fakat unlan o\. 
madığını, satın alma imkiını da 
bulunmadığını bildirmiş ve hal
kın ekıncksiz kalmatnasının tenıi· 

u:nı i:.temi~tir. 
1 

l:K.\IEK 27 Kl'RUŞı\. l\ll SATILACAK? 
Korta Kaza& h;ç be~ i>!ilıoal e

den bir yer olmad.gtı,d:ın fk·rn~klik:: 

u h.ariıçtPn teımın.e mecburdur. 
B 7 k pıy .. .saya gilı'e buğday temin 
t ğ' ıakd rde 600 g,,.,.. <~/O( gin 

a s:ı t •• nası icap ede--c:Pği he-

,.._r yı ek ma.k.am J.f'ln bug ın 
bu ş &a:r' e h&lled erkleri kıwv t!e 

.akladır. 

&0Ç01l BABERLIR 
;\lÜTEFERRİIC: * Ş .ıı:et.i Hayr.ye 'e Ada ar, Ya
lova \il.pur!-JrınLn K~ tar11-e e. ıı.~n t.z.t.. 
b:'lk. o!unrruıstna ya:-ın. b ş anılacakt.r. 

+ 1940 yuı.nıd ır.e"l'JL;. 1,,,, tını z<iekl 
"!".apicbane ere mahiilm v ltl \'lit..._ o
l'"ra k yU.z. on b ~ bin ı.iç yuz >~~ :n beş 
ıkı g ,,n-ş Ye Y'ı.t: il~ iJ n yOOı yil%. bir 
k ,, uıe çlll;x ı~"'l.1 :·. 

+ Hubı.:.tı3.t a.ımmm ta~mi. için 
Dıh !•ye V,<k!Jlet.n<le b;r l>Crn kunu
ıı:o:uştlC'. * s ttıklan m:ıJ:ara ct,kcı k<>ymı.
yan 125 f6l1llll dün m.ahk<.111eyQ v...:rıl

m .;.t.1.r. * Ga;atada Bamcal<ır cacld"'-"~ 45 
mwnıarac:la eı~·&trıık. ma1zeın..."'tiJ. ve &a.i.re 
ticarethan?Si s<..hibl ol!ln ~:>n Kasa.p 
oğluoon j;;et .iıbtokarındıan Milli Ko
runm.ı Mahkonesine verıld:g:int y~ 

~lı:. M-eme mevlı:ufrn muhue
mesi<ıe lüzum göreı-!'ic .A.nd<ın x .. ap 
oklunu te\-ltif o'1nŞl.r. * 1936 ıevellfrltü oocı*laroan bin
:reH>ıi ı:&terişfl olamırın ela i!kmek
t<>plere k:ıbul.Jıer;ne başlam\mışiır, * Geç.en ders :rılıocı.. t.alt>belerden. 
toptanan ~~·ta.plar bu yJ a:'kot.:e d1!ren
!t<k-te c'<li:<Lktcn •onra ncafiY"t f"1tı ıı
zerin.ı,,n l.:ılebelere sottlac.oktır, * Şcw;,""2xlelı:• ~m.il o 1'ımtktep. 
l-er v liseler yarın açı~acaklardır. 
+ Knd~oy· Halkevi B riye<kfci 

D'$ı>aruı~l'de 150 fakır~ >=k ye~ 
'eı·nork üzere dün bir cA,.'1-ıa • aç
n1J,7Lır. 

+ Dün ~Mat 21 i 10 gr>çe Be
yazıt EJ<>l,.->trı!<; Santrolındıı vırkoo ge
len kü'Çiik. bır yang·n neticesindle is
tanbuıl ta.ralının hemen hPr s.emiln<le
ve bu mcrk(zıe bağ~ı Kartal iJ.e Ada
l arın laar.amında, KatlııköyOnün !* 
k oımn<'a r 1 d<tr'Jd er on ıla.k 'dul ırrucı,. 
eUe o&ımf 

ANK RA V AL!LIGiNDEN 
l 

chı ) 
at 1 ' 
ko J 

E.ı ı" - - F.<kiş•:'ıir - Ank:ıı a :rotunun S'vri.hôsar haumatı~ kıeaıın... 
._ lı: .ıt ~ n ihalesi 1/10/942 tarihine ""5Lla""'1 Flete~mbe günll sa

c Nal ' Kom cyoranda :r•P•lmalı: Wıere kapalı zarf asu1;7ı. eıkslltırl('ye 
~...ır. 

~ - h~i! bedel! t20300• !in ve mu~t tıern!nab 1529 lira 25 lruruıt<ır. 

f 3 - İ>'ekE eı'in muvaı.Icat teminat ml'kluJ> vey-a mıı.lcbuzu T;caret Odası 
Vt'9 ı ve bu ite ait olmı:ı.k üızec-e .NaLa ~üdü.rlüğünd-en alacaklan thtı,.et ve
.,;:.Jnryle blr!Jcte sôzü ııeçen gün ve saatte ~a Komisyonuna gelm.eleri. 

4 - B""" ait keıif ve şlrtnıaaı(yi her ıün Na!i.a :n.tüdürluıi:ü.-ıdq ı:örebi-
1• ' ri. t7n5> clOOIO• 

Berlin 3-0 (Radyo)- Atlıntik-

te asker naklederken batırılan üç 
bi>yü k Anglosakson vapurunda 

haqı rtıalzeınesile beraber 13,000 
kadar Amerikan askeri de vardı. 

Binaenaleyh bir Amerikan tüme-

ni ootırıl.m;ş e>luyor demektir. 

Müthiş bir facia 
Ka!'!'lı Şevki Daşdan isminde "55 
yaşlarında maruf lbir tüccar Ol"

tadan ka~'bolmuştur. Zabıta ev
veJ.a bunu sattığı mallarının be
de!Jni almak üzere kıöylere ç•k
mı.ş zannetmişse de bilahare şe
hircie tahkikat yı;:pmış ve uşağı 
Nazım sıkııştırlinca; Şevkinin ni
kahsız altır.cı kansı ve kız> He 
Ji>e ncezunu olan yeğeni Turan 
tarafından kend:~:ne Se\·kiyi öl
dürmek için 1000 lira tekli! edil
ciiğ ni söyLiyerek demi.şt;r ki: 

•- Bir gün Şevkiyi karısı boş 
.ıı:r ckma gönderdi. İçeriye girin· 
ce saklanmış olan Turan Balta ile 
hücum ederek pat>Çaladı. Cesedi 
boş damın arkasına gömdük. 
Sonr'i b.ior duvar ördük!.. 

Ceset gömüldüğü yerden çı.ka
rılmış. suçluların hepsi yakalan
mıştır. Cinayetin intikam hıırsile 
iş'endiği anla~ılmı.ştır. Maktulün 
18 ya;;ındaki kızı yak~lanınca te
e6sürden fenalık geçirmiş ve öl
müştür. AımC'si de yaralanaıak 
hastaneye kaldırılmıştır • 

JAPONLAR 
müdafaaya mı, 
taarruza mı 
hazırlanıyor? 

CBaş:nakalt d~n !Jevaml 

rnektedir. Fillıak:ka, bütün bun
lar ba~lıyacak herhangi bir mü· 
cadclenin sc3 rine ve neticesine 
fiilen hakim olacak sözler değil
dir. Vavel, Felemenk H:ndistanı· 
nı11 da Japonlara ınezar olacağını 
sö.>·leıniş, fakat, Jap-c.11 taarruzu 
başlayınca hayatını \'c ~l'litn1etini 
bir tayyareye atlıyarak llindls
tanda aranııya k1:1yulnrnştu. An
cak, re de olsa Japc.nların gerek 
A' ııstralya, gerek ff ndistan mev
zuu kar~ı. ında vakit kaybeltik
lcri, bund~tı öteye buralarda l>ir 
hareket yaıımak için çok büylik 
kunetlere muhlaç bulıuıdukları 
b:r lıakikatıir. Bu hakikat kadar 
Japonyanın zaman ilerledikçe bu 
üslerden kendi.ine gelecek taar
ruzların vahiın neticelerinden ür
kiintü ve korku duyduğu da bir 
hakikatıir. 

Nihayet Amerikan •anayiioin 
ba~ dtndürUrü verimi,. gemi in· 
şaatı, harp gayreti kuşısında Ja
ponya kendisini bekliyen i\lı.ıbetin 
ne olabileceğini t:ıs:ovvuzdan iıciz 
deği.ldlr. Bu itibarla, Japonya bun· 
dan öteye kuvvellerini, harp mal· 
zeme ve vasıtalarını tliketmemek, 
herhangi bi.r maceraya girmemek 
karan içinded;r. Sovyet Rusya
ya taarruzu ihtimali de bu karar 
içindedir. Fakat, Japonya, Hin· 
dbtana karşı da ayni tedafüi ka
rarı muhafaza etmek emelinde 
midir"?, İşte, bu nokta biraz, hatta 
bir hayli şüphelidir. Hiınciktan 
içindeki kargaşalıklardan, İngiliz 
hazırlıklarının henüz tamamlan
mamış bulunmasından ümide dü
şerek ve Almanyanın Orta Şarka 
iueceğinden cesaret bularak· Ja· 
ponla~ın kendilerine karşı en bil· 
yük tehdit ve tehlike kaynağı o• 
lan llindistana laarruı ederek bu 
noktada ciir'et \·e talihlerini tec
rübe etmeleri ,-e bu hamleli te
dafiii durumlarını sağlamak için 
yapmaları galip ihtimal dahilin
dedir. Hiııd.istanı istila takdirinde 
Japonlar ileride yalnız Avustral
ya ve Atıskadan gelerek taarruz
lar karşısında belki kendilerini 
kornyab:lirler ve bunun çare , . ., 
tedbirlerini arıyabilirler. Aksi 
halde, Japon zaferi bir sabun kö
püği.liıü andırmaktan ibaret kala
caktır va Tojo cndişelerlııdı> hak
lıdır. 

'n'E:\I İZZET B~CE 

Adliyeye verilen 
muhtekirler 

(1 inci Sahifede" Dc'V&m) 

nın yükselmes.ne seix'p olmuş, 
Fahrı Umur pil'iııç sat _ında fa,. 
tura harici fiat istemiş, Maıara
kis Agatangelos ve Gedikp:ışa 
lbok.ka!larından Mehmet Alı fil
•hiş fiatla pirinç satmış, Vez.r ha
nında Kasım Civan da pirinç sat
maktan ımtina etmıştir. 

Balık'!>azannda Aftat Diya
anand:oğlu, Emınönii.nde Bakla
cıoğlu, Dimitri Sarı, Lllel< pazan 
bakkaliyesi mağazası, Beyoglun
da Pmşteroda zeytinyağım fazla 
fiatla satmaktan, Balıkıı:ıazannda 
Vesil ile yine Aıftat D•yamandı
C>ğlu. peynir vuvguncuıuğu yap
maktan, önsel 'bakkaliyesi sahi
bi de 60 kilo buğday saklamaktan 
mılli korunma mchkeır.esıne ve
rilmioşkrdir. --

Yeni Şehir Meclisi 
11 inf'i ı:;ı·,)•ifl"dC\n Dı•\.•aml 

sine alınmıyarak bunların yerle
ı-ine yenileri get:rihnI~tir. Nüfus 
ç<ğaldığmd:m yeni Şehir lltecli
sindc 4 (azlasile aza bulunacak· 
tır. J{a1.alarda intihap sandıklan 
hazırlanmış ve seç'.mi kontrol hey
etleri tc~ekkül etmi~tir. 

PARTİ REİSİ:\IS Bl-.Y.°\Nı\.TI 
C il P İi;tt:ıbul İ HeY°'<'ti R•if< 

Ka~ ı l\!eb'ı.ıs · SU d H yn ürgupıü 
00 ·h . • ;;t:ıı ·1 soyle..-n r: 

c-. ı-taılbul thn: nl M c "'! 4 iıru:J 
;nı;ı,ap >vresl a?<: :- · rı iç ı Parti 
naraz.{, e-lm:.Z saşın lıtailbuı ba~ 
ol.an l !_"fl iş'l'r. 

i tonbul Vil.'.ıye"n• teınall g;ı,i şer<f4 
bir va.L'.feyi. kaz:ınmış olan. bu &lika
daşlan,. <!ört yıllık içtima <l<'Vresintl'e 
me::>'ul icra ~laru·~a yapacakları 
kurucu Gı;ı0ruyucu ve bulucu yard:ırrr 
l.arl.a v;l~yt:ıt.:n her gü.Q antan d-erd[eri
ne çaretcr w!acaklarına eminim. 

Yeni Mf:cliıl arkada-$larunızdan Pa.r
tin•n beklrdli:·, yalnız toplar.tı E:S•''''",._ 
da.ki dar faaı.:yete nı.mhasu- k:ı!mryan 
ve bU9iinün an.a derdif.'>rtni teŞ~il edıen. 
iafe, paıhahlık.. o....hruCta.t, nıunakale, 
tetr.:z.lik, sağlılt g'l>i ~lenie her n ar
tan, faydalı ve ardı. l«'s:k,,_~z ın<!l;aod<r. 

Sayın Valilik v~ Be]t'd;yenin ırutımı 
mes'ul ıı ıarılGrının bu isleri da-ha iyıiye 
ve i!ıeriye göti.irınek .için ne güç şartlar 
içicıde ne kadar çalı~tiitlarlll..ı görü
;roruz. Bu feragıttli ottradıış4ıra en mü

.,.:r ''" mımntr yardımı yapmak başla 
İ~Wulun az!z halkı uLınıak i:'.Z-f're on
tinn mümeSSi~ierin.!n a'D.& va~ff leridır. 

Bura-da bu şeret.i vazifeyi fienelerce 
yapmış otan ve yerJ.erinl gtnıc Part.iım1.· 
z~n k:yrr:etıi 5z.as~na devı "Lmiş b ... -u
n~n e!kı iit'k,:ıdaş?arı s:;ygı '1e anarız. 
Yrnı Mccle ıoaz:ınd ğı (20) ı: ne, e

nerJ«, :.gun. bL~gl it'\'"\ e- i yU:. k tec
ru.belı nrkdci&Ş,a. büyl.Wk tehir derdk?;. lr.i 
lr.ııJ.edccP'k kada.l' k..rvvetl· n.11 'ır. Bu 
a k ia , .. a y p 1 cak s ·ı t na.star, 
ya cı.ca l t st .. nl·~rde \'e go t "'tıce.k:
lt'n :,- hK.z o· n <! ~ ve a tQ., 

Partı ve h !ıktn rr he 4. 'e 
ahP ı brr bt:l .şn e ul L..l ycr.ıl-
m>yec<k ıı:ıva görmüyoruz., 
ç~ I! h:l k ~ m:: 

ve yurcl:ı ba.tlı e e ı · 
&ahasuııa grtıren de le yr.ı 

yo da a. tan y nla • a müs-
taı;r.ı d tıl>z. Il ,d.ri.,; çal,,.m:ala ı anı

sında y rdırr.c b•r r<kı a &<>' e~celden 
t~r ~ .k.a.d.ar kt,ymetlı o .c ktır. 

En ağır harp vaziyeıLen ço.<:re ..,lı 

Hiller geni 
Subaylara bir 
nutuk söyledi 
Berlin 30 (Radyo)- B. !Iitler 

yenı subJylara h tabcn iradetti
ği nutukta, Alman ordusunun 
büylik an 'a-nesiıı ve dün;yan!.n 
en büyük ordu6una kll!!landa e
den Alman subavlarmın daima 
bu sn'anelere sad k kaldıkl:ınm 
ve nihai zakr için Alman savaş 
kun·etıer;ne hü,·ük emnivet ve 
itimad~nı belirt~'st. r. • 
Hıtler,n bu nutkuna ce,·ap ve

ren l\Iarc~;.l Göring, Alman su
baylarile askerlerinin Führerle
r:ne büyük bir sadakatle bagh 
oidı;kı.eı.r!nl sö,>·lem ,ştır. 

Dükkanlar akşamları 
bir saart 

erken kapanacak 
Elektrikten ve kömürden tasar· 

ruf temini için şehrimizdeki ak
şamları saat 19 da kapana.o dük· 
kanların saat 18 de, saat 21 de ka
pananların da saat 20 de kapatıl
maları ve sinemaların '"at 22 de 
talil yapmaları muvaf..k göriil
müştür. Vapur, tren ve lcamvay 
seferleri de saat 22 den sonra ya
pılınıyacaklır. 

Staringrad'da 
(1 iccı Sah.ifı•df.>..n Devam) 

retHe yaptıkları yard:mı anlat
mıştır. 

T:moçenkonun taarruzu Don 
kıyılarına varmışt1r. Bir Rus ciJ
ı:ü üıç günde 2000 A'.nıan öldür
müştür. 

Kafkasyada J'.fo.zdok oolgc<in
de karşı turruzlarla Aimanlar
dan mW:ı m bir mevzl g 'ri alın
mıştır. 

Novoro.s skte Rumen da~:cıLarı
na dğır zay;at verJirilm~tır. Al
manlar !burada son lx>ş gün.de 
7000 kişı kaybetm;,,ı .. rd ı r 
Kar<ıdeniz donanrnas;~a men

sup uçaklar iki dÜ\--.nan gemisini 
ve lbir torpitosunu a!e>e verm ş.. 
°terdir. · 

ŞEHRİN Şİ1.'IAL 
MAHALLELERİNDE 

Visi 30 (A.A.)- İyic~ hazırlan 
dıktan sonra yapılan bir taarruz 
r.ct.ces.nde A".man kun·etleri 
!Stalin~radın :; malinde bulunan 
şçi mahallel.erinde dcrinlıgıne 

r..Ufuz etm ~lerd:r. 
EÜY0K BİR FABRİKA 

ZAPT.EDİLDI 
Vişi 30 (Aj\.)- Aomanlar Sta

lingradda en büyük harp ma
l ii fS'br k sı 0 1.an Or:tıdbr ır hri
kasini hücumla zı:,ptetmislcrdir. 
~ 

Yazıhane ve 
dükkanlara 

Cl .!ııc:i Sahifeden D""amı 
Bunların da bey nDamc fi~ ve 

numaraları pek yakında g ze~
lerle ilan olunarak ne günleri 
tevziat yapılacağı bildirilecektir. 
Maamaf.h tevziatın önümüzdeki 
ha!-ta haşlaması çok muhtemel
dir. 

Maden 1.-ümürü naklellll<'k is
teyen tüccarlar büyük gemi ve 
vapur kiralıyamadıklarından an
cak mobörleile maden kıömürü 
getirilmektedir. 
Diğer taraftan Karabükte yüz 

elJi bin tona yakrn ke>k mevcut 
oldııığu, 'boL vesa'·t temin olu
nursa şcllrimiıze daha fazla kıö

mür gelece-ği anl&§ılınaktadır. 

Harp vaziyeti 
'{2 inci Sahiteden Devam) 

ret o eceklerdir. 
Stalingrad dü-ştü1:ten •'"-"= da 

-0 mmtakada bCıyük muharebeler 
cereyan etmesi ır.ı...'htcmddlr. Kış
lamak zaruretile Almanlar Sta
lingratl'ın ~lınal ve cenUbunda 
Volga boyuna biraz daha yayıl
mak mecburi:yetinded!rler. Bu 
ar:?da merkez cep.'ı.esinde Masko
vaya karşı buyuı< hır taarruz yap- 1 
mak cıp ~e z;.;ırr-11na uht.açtır. ı 

On..uı 11<.'in hı.mu ;ındil.ı.ı< variıd 

görmüyoruz. 
Ön~eki ocy içiıııde ne ola

c&ksa, KaLka>yada olacak. Tua.psc 
liıruı;ru \ e Groz~y şimdilik be-def 
olarak gôsterilebil r, 

şartıa~ını idame ettirmenin (::tX'tZewıi ZATt - 44 üncii ılkokı..rMa.n bu se-
g119!eren rşsiz Şeı.n:z.n em:•ru!e ve ne aldığım şebııdrınıme:vı k..,.betıtrm. 
etra.!!nd'a "bam blt" bıriik halınde yapı- 1teni tJl alıaıca.tlmdan eskii:ın.g_ hük:mCİi 

lan lyl ve ara6:-ı: ç•!'l'l'D" h ç b'1' ııün yuk:luır. 
tıedr.r olrr..:>ın!,:>t.ır ve o!mıya.c Oitu·,> _ L, ilenıA GlLSW 
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ZAPTED[LİR, VOLGA 

AL ELİNE GEÇ RSE ••• 

SOVYETLERIN 
vaziyeti ne olacak? 

·~ -
Siberya yolu - Rusyaya yardım yolunun 
en uzunu - Amerika gemileri Viladivos· 
toka yanaşamıyor Viladivostokt.an 

Moskov•ya 7000 Kilometre 
Bundan evvelki iki yazıda, An· 

ı;lo . Saksonlarla Rusynnın ilıi ir
.tibat ve yardım yolunu, l\lur
mansk ile iran yollarını anlattık. 

Bu iki yoldan, Munuansk de· 
mir yolu, Alman tan are bombıı
larıoın tehdit!eri altında bulun
duğu hnl~e, deniz \eyahatlerinin 
uzunluğu ,-e nakli) at gii~lüğii 
karşısında bulunan İran yollann
dan ziy~de, hem de pek ziyade 
Rusyaya yardım temiu etmekte
dir; faka·t Stal.iııgrad dü~liiltten 
sonra, Almanlar, lltoskova'yı mu
h~ara altına alırları.a, llturmansk 
demiryolunun temiıı elliği fa3 da 
da 8""1mış, belki de hiçe i'ıımiş 
bulunur. 

Bu bal de, Rusların Anglo - Sak
sonlarla irtibat.ı, 3 alnız İrau yolu
na münlısır kalır; çiinkii ortada 
kalan Si'1irya • Vl:idi,·o;tok yolu, 
Rıısyanın Anglo • Saksonlnrla ir· 
tibatını temin edememektedir. 
Amerikanın, Uzak Şark üzerin

den, So\·3·et Rusyaya yapab.lece
ği yard,m, Rusların o cihetlerdeki 
liman• Vladivostok y<>lu ile ola
bilir. Bu yol i>e, çok uzundur. At· 
lant:k ;ahilindcki Anıerlka Jiınan
Jarından ~·iik alacak o-lan A111crl
ka gemileri, en elıi Panama ka
nalını geçf p diğer denize gitmek 
mecburiyeti Je uzun bir seyahate 
giri~ccekler, Pasifik den.iı.lnde, 
180 nci tul dairesini takip cderok, 
eu ya.kın bir Rus limanı o.lan Vliı
dh·o;tok"a gidecektir. Bu ise, 
7,000 kil~metre uzunluğunda bir 
yolculuktur. 

Bu nıii~külfit göze ahnsa b:.Ie, 
Amerika gemilerinin Vliidivos
tok'a yanaşmalarının imkanı yok
tur; çilıı.kü Japonya - Amerika 
harbindenberi, Japonlar, bütüu 
Pa;iük denizini kontorllcri altın
da bulundurmaktadır. Rusların 

'-1adfrostok limanı ise, Japon de>
mınına .-e tayyarelerinin göz hap
si alhndadtr. 

Amerika, Vlıidivo tok"a harp 
malzemesi çıkarabilse b'le, btt· 
nnn Ru•yaya, ,;mendiferle na.kli 
pek kiiçüktür. Vlüdivostok ile 
1\10-,ko.-a arasındaki hattın uzun
luğu 7,000 kilometredir. 

Harpten evvel, S!bir)·a demi;: 
yolunda, birtaroftan diğer tarafa 
seyahat, ancak 8 günde l apılnbi
li3·ordu. Şimdi i e, y<>llara iyi ha· 
kılamama ı ,.e birçok noksanlar 

( \'aaaa: ~ 

~· Rasim cl~e~_) 
yüzünden, Sibir)a lıattında!.;.i y<>l
culuk çok uzanmıştır. Vliıdivos
tok'daıı Ural mıııtakasına gelebil
mek iı;:n, trenler 15 ile 25 ı:iinliill 
vakit kaybediyorlar. 

Bu -.öylcdildcriınizdcn, Ruslao 
rın, Sibirya dem.İz)ollarmdıı. 

Anı:lo • Saksoıı )·ardımı hususun• 
da, h'çbir fayda görmi3 ecekkri 
kolayca anlaşılır. 

Vladivostok limawna gelince: 
Burası llturınan k limanından 

büsbütün başka bir ınanzıı.ra u
zetmekleılir. 

u:uv\·etli bir suretle tahkim e
d:Jıniş olan l\lurmansk, 1923 sene· 
slııde, 6,000 nüfuslu küçücük bir 
kasaba idi. Bu nüfus, 193.5 sen°" .. 
sinde 100,000 e çıktı. Şimıli iso 
200,000 i bulmuştur. 

llturmansk halkı, bu {87.la bii
yüyen şehirde, kızıla boyanııılJ 
ahşap binalard, en a'ağı on kişi 
bir e>dada oturuı·lar. Şehrn etra. 
fına dağılmış olan kulubelerdo 
de, binlerce işçi sakindir. 

l\formansk'ın yolları ranıur 

i~indedir. Havada, dalml bir ba
lina bahğı kokusu vard1r. 

Şehrlıı, yalnız )İman kısmı mun• 
(azamdır. Kışın da donmıyan bu 
limana, en biiyük gemile.r girel>i· 
liyor. 

l\lurn1an.. .. k, bir ınenf.i)-·a ben
z~r; çünkü dünJanın sineması, 

çalgılı kalı vesi, hatta kadını ol
m1yan yegine ]İılnan1 burasıdır • 
Burasını, Alman tayyareleri de, 

sık s.k bnmbaladığı için, Mur
mınısk'd°l yaşanılan hayatı, şöy· 

lo hl: hayalden geçirmek Ufidir. 

Vliıdivostok ise Murmansk'ın 

ak•ine, canlı, bayat dolu bir şe
hirdir. Nüfusu, 500,000 kadardır. 
l\fukemmel otelleri, dunsingleri, 
li.ah\·eleri, gazino ,.e me)-·hane-leri1 

seyahat acenteleri boldur. Ameri
kan usulünde, yük,..,k binalar, gü· 
zel .:addclerle de süslüdür. 

Vladivostok, u,ak Şarkın, bü
tün havadislerin'n merkezldir \'O 

burada, dün) anın bütiin paraları 
geçer; çünkıi içind~, her millete 
nıt:nsup insanlar oturur. 

l\L Riıs"m öze~· 

~ BU AKŞAM 

1 TEPEBAŞII BELEDİYE 
BAHÇESİN'DE 

ALA BAN o A Revüsünün 
99 cu Yaz meniıninin S O N GECESi 

Mimase.betile VEDA GALASI ÇOK ZENGİN b4' progımınla 

·---•KUTLANACAKTIR. Teleiion: 42690 ----ıl 

ş Sinemasının Rekorları • 
A 1940 da • ARABACININ KIZI 
R 

• 

1941 de • BALIKÇININ KARISI 
K 

• 

1942 de • (BU CUMA) • 

K 1 s M E 1 ( HEINRICH GEORGE ) 
,.--mı-----...~ 

~~ 

Çenberlitaş Sinemasında ~ l 
B•ıgün matinelerda itibaren • 

BECK STREET ~ • ~ 

1 
! CHARLES BOYER lltARGARET SULLA VAN' 

~' • 
~ KARTAL PENÇESi ~ 

ROBERT JUNE ROBERT 
Levingston Trnis Arm~lrO!lf ·J ?ta sa:ss::ım~:ı: : -rıı1ı1111ısa St~ Tel: 22513 



<&-SON TELGRAF- :10 IM..CL ıtn 

L • 
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1 HASAN 

YASI 
KOLON 
ÇIKTI 

A.rupa n Am .. riJ;ada bile emsaline tesadüf rdileıuİ)ece:. derttede nctı• !Hl ıkrtte limon çiç.Cleı-l HASAN kolo-:ı~·a51 büyük foclakôrlıklar netic"6i islihzıwma mU\:aUak olnıu~lur. HASAN Depo~u ve şubelerinde <"il §İ!esi 50. 1/16 80 • 
1/8 150 - 1/3 3CMI - 1/2 475 - 1 kiJ.o 900 kurıı~a satılığa çıkarılmıştır. NESRİN limon çiçekleri dalıi çıktı. 

1
·---- Tarihi Tefrika: 161 ----... 

Ehlisalibe Karşı Kıl:ç Arslan 
\. Yazan: M. Sami Karayel _J 

Osmanlt Türklerinin yerleştiği yerler 
tam Anadolunun geçit kapıları idi 
Z.l1!en bu Eh lisalıip kuvvetleri 

h.9hir vakit Türk lnıvvetleri ö
n~e dikıış tu1ıtıuraanaıruşla<rdı. 

Ktiçi!< Tüıık k1JVVetleri hile Ana
dohzyu ve Suriyeyi Ehlıisal.llie 

ıme~ar yapmışlardı. 

Eh.C;ahp akınlarına kaıt'Şl A
raplnr, ik.i yüz sene seyircı ""'hat
'tıa mUınaşa<tkar kaldılar. Müshi
manlığı, hır'.stiyıın!ığa karşı Tu~

ler can vererek ıniiıdafaa etıbiler. 

Türkler y a:lnız Ehlıisalip lle çaa-pış
rr..ad<la kal;nadı!ar. İst"'1bul Rum 
Iarıparatxırluğile, Ehli<;alip ile, A

.-apl.arlıı da mütemad.:;cn cenU<le,
ti.Jer. Bu üç m~ Jnrvvet Tur'k.. 
Jıui Anadohıdan atmak, hait.i 

Horasana kad aa- gidip kölcl erini 
Jı.-,JrOOk ı.çin yüz biaılcrce Jaişi.llk 
c.rdularile han$ete geçtilerse de 

her defas.ı:ıı.da Tüırar. azmi, Tünk ba
ba')'iğ\t.ıiği önünde kıır.ılara!k mah
ıııoklu !ar. 

Türkler, bu:güne kadar hiçl:frr 
·vaılcit iıstıJ"kliil!eıiııi bir ba;lkası e
line vermediler. Ve hiçbi.- vaMdt 
d~ Anaddluy a lrinıııe hakim ola
madı. 'J'üı1kler, oo. zayıf ...ananla
rında bile şaıhlanarıık en bü•yü.k 
lnrvvetlere kaışı An~olll(}·u mü
tda!aa ettıiler. Ve bu muaz:zam 
dWıy a b'f'Çlidiıı..i d üşrnanlanna tııka

d ılaır. Bu geçit, 'J'ürk düşmanları 
ıçın her vakit mez.aır alıınuştur. 
fürçok asır lardanberi tarilı bunu 
böyle kaydetlegehı~tir. Bu.gün 
lıüe c.:ban ateş için<ic yar.ark.en ,.e 
Tür.c ü Uresı Anadolu, at eş çemıberi 
1r,-mde buluıı.ın1ker ge;'t veıımez 
~;z Tiirl< baıbaY:ği tleıi cl..".Y a

r ıd .r. Tar.il:ıin ~aşnaz bu mulkad
oekr varlığını her Türk dii.,"JJ!aru
nın b.Jıınesi limmdır. Ve biduı.iır 

d"··· 
• •• 

Biı~ ii'k Cengiz aJnnmclan ~mıra 

Anadolu Selçuk hnparııtorluığunun 
ılıakayasının da ortaJan yok ol

dıuğunu görürüz. Osmanlı TiiPk

lerir.ııı, Cengiz Han akmkırile ta 
Söğü.t ovı:a:na Dan-r.n.iç yaıylala

rına kadar geldiği gQ>'Ülür ... Cen

giz oroulan önüne gelenıi 9Üriip 

iterek gelirken Osmanlı Tü'I'klc

rinin ecdadı Ka,yı Hanlılaır da ric
at edip geliyorlarıdı. Bu kuwetle

rin bir kl611ll Musul ve djğer ta
raflara yürüyüş yaparken bi<' 
&ısmı da Bursa \aerlerıne dıoğru 
y erleşmiı; bulıtIJUtY<YI la rd ı . 

Osiruınlı Türklerınin yerJ.eşViği 

yeler tam Ana.dolunun geçit ka
pıları idi. Ve, Rumlarla karşı !ka·r
şııya 'bOr meni almış bulunu)"Cld'
lardı. 

Ve bu tarihten itffoaren EbJLı;a. 
Jıi.b,n Osmanl> Til~klerine kmşı o
lan atkınlıarı ooşLı.r. Ve mummam 
Türk dzya.rını.n uç bey~ri olan 
Os=ı.nlı!.:>rm görühnem"i bir kud

retle Ehlisal!lbe kıarşı knydukları 

görülilr ... O Ehlisalip ki, bir va
&tlcr Ant.ıi~<ı;-ıııya, İzr.iğc, Kudıüse, 
Urfa vesaı.r y.c·rlerc kadar u:oanmı'l 

iken şimdi Osmamlı Tü~Jaleri ö
nünrlc geriliyordu. 

Kudü9lc mütırlea edilen ve kral
lıkla;r tesis eden Avrupa hırist.i> 

yanları, Osmanlı Tii.rkleriııln zu
hurun.dan ~ra yüzlerce muhe.

rebelerden sonra da Türk leni Av
ruparun ml'!'keııinde gördüler. 

Osmanlı Türlolerinın Ehıllnlibe 

karşı olan muharebeleri fevikada

de müdıim s:ıfhalar =eder. Bu 
ımuh<ı.rebele1'i bımıfan oon.ra'kl tef
r' .kooıda okuıy acaJlrsınız .• 

BİTTİ 

( Ceılet renizyo!iarı i~letme U. Müdürlüğü ilanları ı 
Adalar - Anadolu - Yalova hatb 

Kış proğramı 
AchrJar - A.nado1u - Yalow tıaıtında lıBirincit~ •n/ltl42 

ntn.ıt>n tıba.ren KIŞ procra;nı taıtıbık oltı!lıaC:a.k.ıt~r. Ye-n> progran 
mış ve c.,., uusııaları dG g;ı>e,erde satJF, çbrılmışl;r. (251) 

1LK - ORTA - LİSE 

K ı :ı: 

Erkek İSTİKLAL LİSESİ 

Pt• ştmbe gü-
5'tclcJere aııtı... 

l'•tılı 

Yalısı., 

' 
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SOLDAN SACA: 

1 - Korlik. agacı, M~ıe. 2 -
Temi anıt, 3 - Dinlı~nınl-l~k, 4 - SO· 
llll'm! T ih\\'f•siyle z~n~enJ göt,-terır, 

Ciğer, 5 - Birinci sall-Ct'f'Oie:oe ya:ıı 
yaz.an b:r muhal'rir~;iı.i1ı is:nıin.tn baş 

harfleri, Çin1en, 6 - Tat.h ciegil. Sİ'tl\ 
1 - ÜSctkklr ö:ıündt·ki kri.i((Jk ad:ı, 
8 - Gönıci.ıcrmek. 9 - B:T i~, Te-rsi 
Arap eılf.b .. :nnnıo ilk ıhıarfi. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 

l - Tes:f<J, İt"&d. 2 - Ağıı.. 3 -
:htit!e\bttab.iye, t. - Bayağı, Te-r
si bir ınillelm sızyµ, 5 - Bütf\lk. bir 
mHlel, 6 - Kalın çulı~, Tersi talie 
balGmak, 7 - Denizci, 8 - TPf'9İ jşit

me ıı.a.-..:ı&. 9 - S<ılçalı. İ.sle.llbul <> 
varında bi.r kaza. 

Dünkü bulmacanın halledilmiı 
§Ck1i: 

1 
7 
3 
4 
5 

' 7 
8 

' 
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30 Eyh'.JJ 194'.l 
18.C>O Prqıram '"" J.f<mleket suı 

Ayan. 

18.03 MU:ı: k: Fasıl llcy'eti. 
18 4~ Mlı.tıı•k: R•ıf;ıoo D:ıı• Orkes

traf>ı. (ŞPf: N.had F.E~nııin). 

19 ~o Mıem1"""' s.at ~n ve A
JAnS Haberleri. 

19,45 

20.15 

20.45 

Alitzıi.k: Yurtıtıan Ses!Er. 
R.ş.c!yo Gazetegj. 

Mil.<k: Btr Halk Tür'"ilsü Öi:-
reniyo:uı:. 

21.00 Korııı.~ıııa (Evi~ S.aii). 

21.ıs 

21.30 

:ııi.Wk: Bir ve İki Pıan.o ile 
Caz Parçalan. (Pl.) 

Tem•il - Komgd Aiies<. 
21.50 Miııu!l<: Rlya.aeticı:mtı.,.- Ban.. 

00.U. (Şet: İihsan K~l'r). 
22.30 Mar.l<keı Saat Ayan. 

SÜMER 

Yerli Mallar 
BANK 

Pazarları 
Müdürlüğünden: 

İsparta Mahsulu Gül Suyu 
SATIŞA ÇJKARILDJ 

İspıart.a Gt;l)•,.ğı Fallmilkasınm 942 st"nesi mah.,ulü halis gül 
sulan An.1<:aro, istarıbw ve İzmir Yerli ~.fallar Fla.z:ırlarn:da şişe
ler ııı;inde sartışa çtkarılml\'tır. 

250 gN'mltlc beher şOışenin !iatı 5ô 
500 

1000 
• 
• 

• 
> 

• • 80 
> • 

-- -------
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soN TErNir vE YursE~ 
EVSAFI HAİZ' 1942 MODELİ 
ŞEFFAr; IGNE U'LU ISTİLOLA~ 

GELMİŞTİR 

iŞ ADAMLA~ININ AYRILMAZ 

YAPDIMCISl•OKUL TALı;sı;u;_ 
RININ [;N SADIK A~KADAS 

OLAN BU k'.AL[;MLı;;~ 
BÜTÜN DÜNYADA 
rı;;~ch.ıı;;N zı;vl:.'Lı; 

İSTİLO 

lstanbul Defterdarhthndan : 
~aNo. Cinsi Muharıın1ıen 

Brod 

51112/62 Bry<lğ!:u Sü!Jiı<:e matıa!lcoi lm:·"oor _._ 
ğında eski ve yeni 50-52 No.lu 18528 metre 

ır.ııralılb8ı an;a. 12W6 930 
Y~-fatnda yazılı g.ayı' ıurrıkul 28/9/942 tarirb~e kapalı zart usuliyl~ artt:r

maya ~ıkarılm_9 ise Qe taJLp zuhur ı=tınıPdlğindrn b'r ay !çimJe paz..trlığa bıro-
kılmı,Ur. • 

DEMİR SATIŞI 
~ Be,.,ğlu Dördünru Sulh Hul<nAc Hliıl<>mliğmdaı: &40/13 
, Torııi<.eslne mru.kemcce ellronulup _.,.....,., lıarar ver'1en Ol>ü 
' Vahit Aı<ıpak.a ait :r.ıtanbul Eminönü ~ye~ GUını1it Hall lıd:re
~ -unda bulunan Çııbık ve dört k:öşe ve sı4' demirl~r açık art1ımt.'.l su
~ rptjy)e M•hkem~m>z tara!Kıdan 8/10/9(2 l.aritiDe ınUsad;f ~e ~ü 

sa&t 14 dıe oal.ılooakbr. istı>.ld'Jerin yUk:aı"lda göıotenlen ııiilı ve matıte mtı-
~ m.!Jinde hazıı· bulwımal•n ilan olunur. (5492) 

,,,,,. 2 mı:::coı.:m 211!1! - 7 :ıs:~ 

Adalar Sulh Mahkemesinden : 
942/24 

Yankı:> Teo<kıridis. Yoryl, Uottida, ldaey;ı, NJlııo, Fomi, Kalyopt, Ra.u, T& 
opula, P("}Gyiya, Katin&, NeıLcli, Panayot.a~ Apostol ve .l>et«>ina 11.e şol)'ian ve nnit). 

t"' ~"" mu!asa.rnf bulunduıkla.n Heybeliada, Kuyulıatı sokak, a& 56, parsel 2'1. 
lmpc 48 mımaralı evin izalri ıuyu ourriiyle 0<1tılma.;1D11 karar v<>ıilmiş olduğun• 
dan açık artııırrn:ıY1 loonulm~u~. 

Ga\Yrıi menloul'ii:n evsafı: Kapıdnn girildncte zemini toprak biı· tu'3lıık tiZerinı.. 
de sağda atışap on ba6ana~ harapça bi.r merdiven. Merd;venin yarundıa!ki m.a 
kıapıd;,ın geçilerı·k mut.cötk: k:-- \;1ınıa. ei.rlLrnekıle·d.!r, Muııtaık o1arak lruLlanılan N 

ma.ha 1lin köş('Stoo.e etrafı ,açık bir he!A. çu'kuru vaırdır. Bu Qtlkurun ör. kıs.'.:rlını.. 
<lakı ı;i.ıllt b>r kapıdan ark:ıda dar bir ara lığa çıkılmakloıdır. On ba,;<lllı.a.klı mer

c!ıiv~nden yunrı l<ata çıkıldıkta küçük bir eo!a ü:zErillılc sağda aralı'"' bnkJn 
urı<ı'k bir oda, solda ca<ldeyt• naztr keza bir otta vardır, Ev t.:ımamen nhşa.p v& 

harap blr halde okıp tamire mubtaçtıl'. Kıyı.ır . .et: m\•·)iı~nımPnesı 6~ J1..r&C'ır. Rr~ 
ml del.<ihye. ilialc pulu ve 20 sent·llk taviz bedı li m{işterıyl' a:ttıı•. Vergi ve Be• 
!edişe rtib-umu brdeli rnt.!zaıyedrdıen tenzil olunur. Birinct arıtte~n·ıa, 23/10/942 't<.1 .. 

rttJin-e miksadif Cuma günü saat 14 trn 143 y:: kadar mahkt"!llll"(}:f· ıcra o!\H'lı<ic&.k• 

hr. MU'h.ammen kıymetinin yüzde ye-t.ıoiş'bf"Şln bul'm3.22Sa en çıok artıttranın t3'1h
hii<!ü bı:loi kalmak ü:ııere ikinci arttırma. 9/11/942 ıaothmı• müaad•I PazartC<ıl eü
nü ayni m.a.h.al ve !ra.;l.>tıt.e icra oluna<.Wcı ve en çdt a.rttır.a11a ıooı-eı kat'iyesi ya.. 
pılacaktır. 

İp.>tltL saO:bi aJacaklı~arla diğer alQkadarJa.rın ve irtl!a.!<. hıaıkkı sah.p!crinin 
eatY-t>i menkul üzermdeıki ha-usl'J'le fl'l3Q"a.f ve sair~ dair olan iddialarını h'

rakı ml.Q>i.teleı'iy!e bi'rliık.te UAn. tariıinden itfuaren on bf·ş gün :ıar-!ındii bildir

meleri lazımdır. Aksi ta.kdJrde balklan tapu sicilli ile sabit olaı·ıyanıa:- sa.tış 
b f'd.elinin p.<ıylaşmaı;mdan hariç ll:Qılırlar. !:klha !Q:zla melümat alnwk iffi.iyt•ndel"ın, 

herkP~in görebihn<Ml için açılt bulundıurulac::ık artt1rma şartna.rPf6· il-e 94:.'/24 ıa-
yılı dosytld&ki ve-~ki gör:ebil"'C'ekleri ilan ol1Jıu.1r. c5498) 

fÇiizia &BANIYOR ~j ( HALK SÜTUNU ) 
D<•ır1r ve Boya lş!erın-;le çalı- ~~\ (I. ·st · 1 · 

~ t: .... ~<: çırak aranıyor; Ish:klile- ~ ! ~ an.ya.n, t§Ç_ı 1 tye-tı ,~nn 
~~ r;n Sirkeci Sal.lsırr.söğ"°"t,> Kar- ~~ me1ctupla1'1 im sutuaula pa•'<= 
J~ J.O!·a ve Mad-erıt .EŞ'.Yn f'abrik1Uiına ~~ ! olarak 1t€§'i·, fu?1'ur ve yer tn.U."'tl.i.t , 

:yl'\racootları. ~ bu!ımdukça btr kaç defa tc:krar 
~ " ediür. Ayrıoo dileklere, ır.ü.şi<;iil-

lle>re de ce't'<IP verilir.) 

J, arıyor 

Saç hakıını güzelliğin e.ıı 

bi.J'inci şartıdır. 

TALEBE ıtATDI İÇİN llERGÜN MÜRACAAT J.DiLFBİLİR. Haberıiert ve Bo!"Ealar. 

ŞEJJZADEBAŞJ POLIS KARAKOLU ARKASI TELEFON: !Z534 22 45/22.50 Yarı<>]ıj Pnıııram 

İsteid~Jerin rr:.uva-kkat terr.inat makbııbu~arı ve nüfus hilviyet cüoo.anJariyJc 
ve birlikte blr ay zarfında h~!t.anın Parınrtesi ve Çarş.aımba ,c:ünlcri 11aat 14 den 16 Petrol Nizam 

Orta derecede tahsili olan ya
zısı dfrzgün, hesabı ku'VV<>tl; 17 
y:ış:nda bir kı«m. Hayat şa·rtla.
rı-nın ağırlığı ve geçimi'll zo.rlaş

ması; mütevazı ail~mizin va·rida .. 
tını biraz olsun arttirm;·k: ;ıı;ın 

!beni de çalışmıya mecbur ·bırak
tığından iş arıyorum. Bana vazı

fe vermek lütfunda bu luiıacak 
nim alicenap 'ş sa'1'p!erinı'l lut
fen Son Telgı-d Halk >iltunu~da 
B. K. rumu2una yazma'arn ı hUır 

melle dilerim. 
Ka.pıır. :Ş. 

lf SARAÇBANEBAŞI JJORHOR CADDfl_,iJo.'DE: HUSUSİ , 

1 KA:; ~J~~k HA YRiYE LİSELERİ v?ı~ı',•_-;;:ı:ız 
1 Talebe cay.ı- <ie\'•m ed~md<tediı'. Es:ıl t&;ei>mon taats.ı.erıni )'l!t.ır.ır..ıc loay;:!oırıru ~ni!~mrlt rı l!iı.Jmdır 

Müracıaııu~ Her CÜJl 10 u n 17 ye ka.dıa.Nhr. Ecnebi JAr,ını J ıc: sır.ı:flardaon bao r. Gi.ıındU~.ü t.alt>-be meltıırbin husu.s1' 

lf. """"it.y]E "'"1o~!ir. Telffoo· 20530 ~ 

( Zabıta Romanı No. 114 "\ 

1 Sen mi Öldürdün ? 1 l Yazan: EDGAR VALLAS Çeviieo: MUAMi\IER ALATUR J 

z...maıu da çok yı:klaşmış:t.ı. 1 
- Mooam, dedi, siz Vimbel-

t:Or.'a dö~~sen:, .=ederim, çok 
ıy , ed ers: ruz. B1'1!lrn burada şo
fo r" .I; bıilcn iki üç adanuınıız var. 1 
Mu sa<. de ederseniz, bi>ıisi sille re
faoh-.ı.t etsin. 

Brril bir an düşü ııodü ve dedi 
kL 

- Evet, ,.,-e d3nmek herhalde 
iyi b:ir şey olacak. Ki~bil!iT, l.ıoeni 
§ll dakııika ne kadar anyorJ.ar? 

Frld zile bastı, hademey·i çağ:r
lt. !Bminj verdiği biriıSJini iste-ttı. 

Az roıı!"a, kırnı12ı 'krvırcık saçlı 
i;,. ge~ geldi. Bc·ril'e dedi iti: 

- ;\!.adam, bu çocuık. da Viıın
be\<kın taraflarında oturuıyor. Yol
ları zy; hı lir. Ot.Mr.-Oıbil JmııUa.n.. 
n ~ ını bilır. !llü.saooe ederseruı, 
brrnber gidi!li7-

13cril hi<; ıstemiyerek a:Yağa 

kalktı. 

Ya:zı iş:lera müdürünün, bu <.'i
nayetten ancak gazeksınin j6'fj,. 

fadl'Wıi dıüşündüğımü anladı. 

İzdivacı, kıoc<l6ımn ölümü, Con 
Lelıi'nıin te\<kı>f edilmesı ... Büfon 
bunl.ar bu g3'2leteci içi.n ancak gti
nün en meraklı bır hıidiıscsirulen 

iDacetti. 

Benil titredi. Yazı ~!eri müdü
rWı e, gelen çocuğa ha.tta biraız da 
nefretle baktı 

Bir insanın içhıi anla:ınaik ne 
ıın~lciiil! Gelen çocuık g'10e'tenin 
spor muharriri imi~. Yoldıa hep 
muhtelif İngiliz t.a.k.mLannın 
sporculuk oobmından kı~vneLle

rinı an.tatıyor, en iyi fu:hoılcülenn 
kimler oJdu.ğunu ooylÜyGr, geçm"j 
l>e)<.'CaJ!lı :ır.oçlaırm t<>fsilahıu an.
la.t.ı ocdu. 

Benıl'in kıafası nerede? Bu ç0-
cuğun spor hikayeleri nerede? 

Otomdbi1 Vimbeldon'a varıp e
vin kapısı önün& durunca, hiz
melçi içerrjm .kıoşup karşılııd.ı. 

- Ah, 11a.tmaze l. siı. misiniz? 
Mö;-yö Fıidınan geldı. Si~ nasıl 
uyuya kaldığınızı kend.i,ine söy
ledim. Sonra ·Megafon. ga:ııete

ısir.rlcn telefon ettiler, dahe son
ra ... 

Beril hi2ırnct.;lyi dinlemeden, 
sal~na knştu. Fridman ay11C~ta, 
dirset,~ni şörmncnin memııerine 

dayamış, başını eline cla~a'llıış, 
Oii,ünüyor<lu. Kapının açıJdığım 
işitin~ döndü. Beril bu karlar kı
sa zaman içinde Fridman'ın heliın
dek; büyük dcğiışiıkliğe dild<at et

mi~t:i. Daha ondan ayrılalı biri<.aç 
saat gt-çm<:<l;ği halde, Fridmıın 

sall>~i binkôç sene birden iMiyar
lamıştı. 

Bertl'i göriince hemen ona dcğ
ru d<'rle , ,·e kı:zıı k<ılfannın arac 
sıı.a aklı: 

(D<v;.mı Var} 

ya kadar Milli E.nl.l:k :P.födürliltune müraca tlan. (248) 

,_ YUCA ÜLKÜ LİSESİ " 

1 
Mlüdıü.r1tiğüntlen: Derslere l/X/1942 Prl"Şel'nbe günü baş.lanacağın

dan engele }cıalmış ol:ınlaTın bu smav]aJ1.nı en oorı 7/X/1942 tarihine 
kadar bitirmeif'ri gerektir. Eng~1Ji ö~rr.nci!erİ.:nl;tjn gl1ı1Jeı·ini Oğ!'Cmnek 
üı.rre hemen okula geltr.eJt<lı:·)t''"' 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Hastahane
sine bir Eczacı alınacak 

M{'ırsinde b\ lı:nz.n Df'n ı. ha;p ok~~u ve Liseıc'i hastaiı&n"Psine bir f'cmrı ah

nacaktır. KE!')(}.._<f'nt- 2650 sayılı kar.un hükilm:ermr göre 140 lirgy3 k.ıdar ucret 
v~r;lt:'cektir. ısttkl,le:-Jn Dt n!z }.Iiiı:;ttı~arJığına rr.Uraca.atJan. c8246 - 10401J 

rSADULLa'"'ii~ 4AK~TAR~ w; fhEKaAs=ı~ 
1 l\lahrı.\kııt Deposundan: 

Köm1'r ~tış ,.e te\· ı m\ll"'< e e- 'ndıın bayılt ·e köır.tir verilmiycccğ; ~ 

~ ti'lıl·~ edilerek tl'\·cl etı ğ«ı •z 1 e '11'1C ne;c .ade edilmi§tir. Biz de be- ~ 
yannamesi ollln muh.tere.m mı! erHer!mJ-z:r. drpoımuıza m'Ü!J'acaatla be- • 

yannaııneler;nt a!nıaları rica olunur reye•~~ 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 

Her ecııaoede satılır. 

'· 
~ Dr. İbrahim Denker ~ , 

~ ~I 
ı B..ılık.Jı Hasla.nesi Do.hiliye Müte- ~ . 
~ ha~ı..t::ı. Hrr gün s:\at 15 den son- ~ 

~1 ra Beyoğlu - Ağac<lmii, Sakız- ~" 
agacı ca.d.dPsi. Çöpl\.\kçl'şme sokak ~ 

0 No 13. Trlcfono 42468. } 

'1 ~"'~ i 
Kartal Sulh Hukuk Uakimli

l:inden: 942/230 

Müddeiler Zişan ve Muaımez ta
ra.fından müddeaakyıhler Pakıiıro 
ve;ıa.,re ale~1hine ııçmııı olklu<k.ları 

Başıl>üyük Dalyan'lıurn.u mevkiıin• 

de 75 ada. '"' 4, 6 parsel numaralı 
tarlanın Ş'l>iYUunuır izaılcsi dıaMasın

da: Hissedarlar arasında i1mmct
gahı meçhul bulunduğu biıldıirileıı 

İzzet Paşaya ilıincn tebligaıt iıcra· 
sm a !Mıra r veııikliğinden bernıu• 
ciibi karor tz.zeı PaşanıL Kartal 
Sulh Hukuk Hakimliğine duruır 
ma günü o}an 21/10/942 ç:uşaır.Jb.o 

,iôaat 9 da bYı:mt gelmesi vıeya bi" 
vekil göndermesi ilan olunur. 

(5502} 

İŞ VERENLER VE GELEN iŞ 
VERl\tE MEKTUPLARI 

Daktilo ile yazabilen ve oklwk
ça i:ml.ası dıoj:,<ru, Araıp harflenru 
de doğruca cık.uyup yazabilen hır 
ibayan aranıyor. Taliplerin BakJr
köy - Cevirzlik Su1h Hukuk M2ih· 
kemesi tivarında Foto _ DaıMil<ı: 
S. Yıld>rınıa müracaatları. 

K. B. - Na.mmi!Za bir ~~ veran~ 

mektuıbu gelmiştir. Acele alınıa
nız ınercudur. 

İŞ . -Bir iş verme mektuibınııız• 
vardır. Acele aldırmanız men::u
dur. 

Zubreı·iye ve Cildiye ~!ütebas'::ıı 

Dr. Bayrı Cmer 
Ög'edeıı sonra Beyoğ:u Ağa ca
mıi karsısı Hasan Apart No. 133. 

fa•••• Tel: 4S~R• ----· 

Stat·.,, ve Ba:,muh1rriri Etem izzet 
B~ı rP - Neşriyat Dirı·ktörU 

Cevdrt KAHA.BİLGİN 
SON Tl:LGRAF MATBAASI 

l 
Hı·ybrliödada Kuy-t.bcı.şı sokaf!',:ıda 48 nu:marada \7.atıi~ kıı.ı Panay'O-t:l ve eyni 

A-dada Ayyıldiı. c;:ıc.ld{'Eİnrlf" 66 nur-r-..cı ada sa.kln •kt•n ika..n·etg&h1 ffi.f•çhul ka:.C.n 
1
--

Todorı otlu Apostol ve Tudori kı2la'!"1 Ra'.u ve De..~pina.y.J: ' -~:sr.ıA12'111\11Rfillı~!l7.::aS:~:rcr.ı~z-~~Zli~Z'I~~ 

Yani T('Odıorid ·s, Yoryı, L{'()nid:a, Marya, Niko, Fotin1, Kcı.tyop;, Teopll'la, Pe
laoyiya, Katina, Ne-feJi ı}l' ş-.ıyian ve rntiştE-rcken mutasarrıf bı.rlu11dui;:unuz Ht'Y
bt>Jiadada Kuyub:ı~ı sokak, dıa 55, pon:el 27, kapı 48 mımaralt evin k.abil~yeU 

takıs n.iyı.:si olmadıgından .atılmak sure-tiyle ştiyu un iz.ılesiııP, ka:·ar verilmJş 

ve bu baptaıkıi hüküm kat'i[t'şmiş okluğundan mrzkt1r har.e~=n biı·~nci ar1ıtınnosı 
23/10/9'42 tarihtDP tr.üs:dlf Cuma g'l.İ"!Ü &'l-ai 14 lCfl 16 ya ~:ari::ır ~'Ta-hlkem(lıdf' ie
ra olunacJktrr. Kıymetı ~nuhammı·nE'nin yüzd yotn1lş bff/hıi bu?wa~-a. en çok 

arbtıranın ta::ı.J·h a'.l:ü b::ı'.<; k!ll'l't'a'-c üzrrrı ikıinci arıttrrm, 9/11/942 tarihine m~ita
d:! PaT..arte-;i gü.n:.i ~y.,i mahal ve saatte ıcna ve rn ('dk arttıı·ana 'halci kat'!yCfiıi 
J'apı ~ ~~ -ver·rı k.:ıı.-n olm~k üze. c ılful olunur. (5498) 

Şirketi Hayriyeden 
Mekteplerin 1/10/942 de açılması dolnyısile tarifede Japılan 

değişikliği gösferir cetvellerin vapur \·e iskelelere ·ası!dığı ~n.}'ın 

yolcularımıza ilan olunur. 


