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Londradan ) 

Ayrılırken 

Bazı nazırlarla nıülikatlar 
r 

Başyazanmız, Balkan harbinin 
unutulmaz simalarından 

Bokstan 'la da görüştü 
1 ond.-a, 28 (Başmuharriri. 

~izden telsizle) - İngiliz 
ilablneslnln en kuvvetli uzuvların. 
dan istihsal Nazırı Lyttelton'u gör. 
nıeden İnglltereden ayrılmak iste. 
ınedim . 
Nazır dedi ki: 
c.- Başka vazifesi olmayan ne 

kadar tnglllz varsa istihsal haya. 
tına girmiştir. Top ve cepane fab. 
tikflarınm yüzde yetmiş amelesi 
kadındır. Bunların çoğu fabrikaya 
yeni ayak bastıkları halde verim 
Ve illna ile çalışıyorlar. Geçen gün 
oir fabrikada bir top namlusunun 
içini tesviye eden bir kadına rast. 
ıeldlm. Bu, çok ince bir iştir. Me
rak ederek sulh zamanındak l~lnl 

IOrdum. «Berber dükkAnında per
ma nant yapardım. dedi. Anne dl. 
Ye u kerllkten hariç bırakılan ka. 
dınlardan da bir kısım zamanlar.,
da jıti.fadeye başladık. 

ırPlin ve faaliyetlerimiz ateş ve 
ihtiyaç karşısında ycnlbaştan ya.. 
pddJlı halde bugün istihsal yarı-

Lyttelton 

Umumi Meclis 
ırnda kar11 tarafı ıcçmlş bulunu. 
yoruz. 1943 yılında ise üıtünlülil
cnüz kahir olacaktır. LAzım ıelcn 
tabrlk•ların hepsi yapılmıştır. Bil.J 
t5 J'ft'Slrewte llftmrıethı iflbrinde-
dlr. Sivil lhtlyaçların bir kısmı 
için mahdut müsaadeler veriyoruz. 
b ir kısmı için vermiyoruz. MeselA 
tıraş bıçağı imalini eskisinin dörtte 
birine ındlrdlk. Herkes bıçağını 

daha ttina ile kullanıyor. mevcut 
hale göre başının çaresine bakıyor; 
dükkAncılar halka müsavat daire
sinde taksime dikkat ediyor. Bir 
fabrikanın dörtte bir nlsbetlnde 
çalışması zarureti oldulu için ima. 
litı mevcut fabrikalardan bir kıs. 
:rnında topladık . Bunlar yüzde yUz 
işliyor. oııerlerl harp maksatları. 
na çevrılmlştlr. Muayyen bir kAr
dan fazlası yüzde yUz hükumete 
ııttııı için kAr hırsı ortadan sllln
tnlıtlr. Herkes vatanı hisle düşü. 
llüyor. Bu histen ıelen kuvvetle 
esk\sinden fazla çalışıyor. Harpte 
öirendiğlmiz yeni derslerden ile-
tide çok istifade edecetfz, Yarı 
lüks ve lüks eşyanın satışını ser. 
best bıraktık. 

«İşçi miktarı bakımından elden 
leleni yaptığımız için ş!mdl gay. 
retımlzi ışÇilerln kalite ve verim
lerini yükseltmele çcvlrdık. Kurs. 
!arla, ıc~vlklcrle bunu yapıyoruz. 

C. H. P. namzetlerinin 
listesini veriyoruz 

İstanbul Umumt Meclisi 4 üncü 
intihap devresi azalıkları seçimi 
yarın ba~lıyor. C. H. Partisi nam
zetlerinin Jlsteslnı bugün dördün. 
cU sayfamızda okuyucularımıza 
bıldiriyoruz. 

Parh İdare heyeti başkanı B 
Suat Hayri ÜrgüplU kendlsile gö. 
rüşen bir arkada~ımıza yeni mec. 
llsin vazifeleri hakkında sunıarı 
söylemiştir: 

(Devamı Sa. 4, Sü. 1 de) 

Makarnacılar 
• 

Makarna yapılmasına izin verilir-
se yiyecek madde fiyatlarının 
düşeceğini ileri sürüyorlar 

Gıda maddelerinde görülen fiyat 
yüksekliği her gUn biraz daha ken· 
disinl hissettirmektedir. Pirinç, fasul
ya, nohut, mercimek, zeytinyağı, aa-

de yafı vesalr gıda maddelerinin fi· 
yat artı~ları gUn itibarile değ-il saat 
itlbar!le değişmektedir. 

(De,·amı : Sa. S; Sil. ' de) n 

"Rusyaya ilerde daha muaz
zam kafileler göndereceğiz 

r---------n ~ .. «au.v .. 

in6nU 
1 

J Doğumlarının yıldö· ~ l i nümünü tebrik edenf · 
J Mcjeste lngiltere vel 
JDonimarka krallarına 
,f~şe L-kü de:-i:-: i bi ~ d :rd i) 

Ankara, 29 (A.A.} - Cuınhurreisi 

l5met Inönü'ntin doğıımlarıııın yıldö· 

nUınll münasebetrylc lngillere kralı 

majeste Altıncı Oeorges Cumhurre\
ııimizc bir tebrik telgrafı Çl"kmiş, 

Cumhurreisiıniz de ln~iltcre kralının 
bu telı;-rafına bir teşckkUr telgra!ı 

ile mukabclt"de bulunmuşlardır. 

Ankara, 29 (A.A.) - Cumhurreisi 
ismet lnönü'nün doğumlarının yıldi:>· 

nUmü münasebetiyle majeste Dani· 
marka kralı ile Cumhurreislmiz ara· 
sında tebrik ve tc.,ekkür tclgra!ları 
teati edilmiştir. 

Almanya 
JaponlarınSiberyaya 
taarruz etmemele 
rinden hiç memnun 

değillermiş 

Rlr mliılil<!u .. noerl I.ondracla bulunan ~.ıı.etccllnimh: .\nıerll<a~·a bart'kf't ettikleri !iırada J,omlra hiiJlik clçlmlı: 
Rauf Orha~· da gara gr.lf'rf'k arkaılaşlarırıııra hayırlı 't'Jalıatıer tf'mf'.nnl etmı,tır. Ru \e.lle ile hüyUk elçlml
ıin son JfÜn lf'rıle. l~ ncuıreflne ba~lı ·atrl~rlcrılen hirlne olan 7.i~·ar.-tinl \ e bu atel,ledc staj gi:ırcn Hln"J talebe 
Muhammet Yakuıı ile konm~masını gö teren re,.,nıi J ukarıya dcrccdlyoru:ı. 

1 Londra, 29 CA.A.) - Brltanova 
ajansının başmuharrirır.ln tcmın 

ettl(:inc ı;öre. Almanların, Japon. 
ıarııı Siberyada Ruslara taarruz 
ctmemclcrlndch h 1ç memnun ol. 
mııdıkları Atmanyadan sızan ba. 
bcrlcrdcn anlaşılmaktadır. 

Japonların Rusları bozguna ui
ratarak onları Avrupa cephesinden 
birkaç tümeni Sibcryaya gönder
mek zorunda bırakmaları muhtc. 

(bevamı: 8a. ır, SU. I; da) «» 

Müttefikler 

Stalingrad şimalinde 
Almanlar yeni yerler kazandı 

Ruslar KafkaSyada da çekilmek 
zorunda kaldllar 

Pek Yakında Fran
saya taarruza 
geçeceklermiş 

Londra, 29 (A.A.) - İngiliz rad 
yosunda beyanatta bulunan bir in. 
gilız generali ~unları söylemiştir: 

c- Müttefikler )·akında Avru. 
pada ve galip bir ihtimalle Fransa. 
da taarruza geçeceklerdir. lngll!z 
donar.ması fle İngiliz hava kuvvet. 
leri müttefiklere müessir bir yar. 
dımda bulunacaklardır. Almanları 

mağlüp edeceğimizden emin oldu
ğumuz gün taarruza geçeceğiz. 
Fransız milletini vaktinde haber. 
dar etmek hususundaki vaadimizi 
yerinde getireceğiz.• 

Guadalkanalda 

Mosko,·a, 211 <A.A.) - Reutcr 
ajansının hususi muhaQlri Harold 
Kıng bıldirıyor: 

Yeni tank ve 30.000 kadar tıızc 

piyade kuvvctile seniş mikyasta 
yaptıkları taarruzlar neticesinde 
Almanlar Stalingradın şimal batı 

mahallelerinde cıddi bir ilerleme 
kaydetmişlerdir. Düşman, müdafi. 
!ere nazaran sayıca pek üstün kuv 
vetlerle taarruza kalkmı~tır. 

Dün: Almanlar ağır kayıplara 

uf:ramı5Iar fakat muvaf!aklyetler 
elde etmlşlerdı.r. Bir sokak dört 
kere el değiştirmiştir. Muharebe 
gece gündüz devam etmektedir. 
Şafak söktüğü vakit sokağa ht'ıkiın 
kalan Ruslar yalnız burada 355 

düıifllan cesedi saymışlardır. 18 
Alman tankı tahrip edilmiştir, 

Voronej cephesinde, Ruslar şld. 

detll bir taarruzdan sor.ra düşma. 
nın elinden birkaç sokağı geri al-
mağa muvaffak. olmuşlardır . 

A • k t Sinyavlno kesiminde, Lenlrigra. 
merı a ayya- dın yükünü hafifletmek rçın taar-

1 ruzlar devam etmektedir. 
re erinin mühim Londra, 29 (Radyo) - Ruslar 

b 1 Kafkasyada anudane muharebe. 
aşarı arı !erden sonra çekilmeğe mecbur 

Guadalcınaı. 29 (A.A.) - Takım kalmışlardır. 

adalardaki ku\'vetlerln ba.şkumanda- Durum vahim 

Pravdaya .. 
g o re: 

Ordu ve millet çe
neler kenetlenmiş 
~·umruklar sı kı lmış 

,ikinci bir kış. b?rbi 
geçirecek 

Fakat bu kış, 
zaferi getirece 
Moııkon, 29 (A.A.) - Reater 

ajan!'lının hususi mııbablrl ya· 
ZIJOr: 

nı .-;öylcdlktcn sonra şunları t1Avc 
ediyor: 

Almanlar, kah ~alip kah mağlüt= 
olarak yaptıkları kanlı sokak mu. 
harebelerı esnasında birçok nok, 
talarda ara7.i kaybetmiş olmalarına 
rağmen şehir içindeki kontreılları

nı genişletmektedirler. 

Mareşal T imoçcnkonun ~ehrlıı 
ba'ı şımalmde yaptığı şaşırtma 

karşı taarruzu bir parça a:ırla~

mıştır. 

İki tarafa takviye geliyor 
Moskova, 29 CA.A.) - Cephe-

den gelen telgraflara göre, Stalln. 

~ 
grada Kızılordu takviye kuvvctlerı 
akın akın gelmekte ve gelir gel. 
mez savaşa girmektedir. Bununla 
beraber Pravda gazetesine göre, 
Almanlar da külliyetli miktarda 
takviye getirmekte ve bu kesimde 
henüz sayı iistünlüğünü muhafazı> 
etmektedirler. 

Rusların şehir içinde yükı;ek b'• 
mahalli geri aldıkları söyleniyor 
Eğer bu haber teeyyüt ederse. du
rumları çok düzelmiş olacaktır. 

Rusya, ordularrnı beelemek 
J~ln mah'.lul almak huasıında 

hiçbir gayret n fedakarlıktan ( 
çekinmemektedir. ( 

Pra\·da ga:ıete!ıl diyor k i: 

Şehirdeki muazzam fabrlkalarır. 
lçlnde ve Volga boyunca mevcut 
deniz tezgAhlarında şiddetli savaş. 
lar devam etmektedir. Bu arada 
Alman hava kuvvetlErl bahtsız ~eh 
rln bakiyelerini toza kalbetme~e 

Bueyada kı' yalda,maktadır. 

Dahiliye ve Mlllt Emniyet Na
~ırı Morrlson eski bir işçidir. Ken. 
dlıini arkadaşlarla grup halinde 
-:Iyarct ettik. Nazır bize pasif ko
:unma işlerinin nasıl kurulduğunu, 
ınilyonlarca insanın nasıl mükc.m
ınel bir makine halinde çalıştığını 
anıattı. 

nı General Roy S Gelgcr, ordu \'e do. l\foskova, 29 (A.A.) - Rcuter 

1 'it h ki' fı "k k 1 d nanma tayyarecl1crının 127 Japon ajansının Moskovadakı hususi mu. 
ngl ere arp na IYO YU 59 memur Ortn :::Jn uça~ı dUşürmUş, iki vııpuru batırmı~. habırı bu gece verdlğı bir haberde 

Stalln&"l'•d dolaylarındaki kırlar 
\ 'oroneJ çe' reıılndeld ormanlar 
ve Lenlngrad'ın parkları sonba
har yapraklarlle ört lllmll,tUr, 
Ordu \'e mıuct, çeneler kenet
Jenmi,, yumruklar 8ıkılmı' l.ld n-

çalışmakta ve Rus avcıları Alman 
uçaklarının bliyUk sayı üstünlilğu. 
ne rağmen mUtemadlyen karşı ta. 
arruza geçmektedirler. Son tebliğ. 
lere göre, Kızılordu kuvvetleri ıkl 

önemli caddeyi geri almı~hırsa da 
Almanların :ıehrln diğer kısım!.ı 

rında mevzilerini di.izelttlkleı·i iti. 

biri böyle söylüyor ve ilôve ed'ıyor · ''Go"nder- beı;ı vapuru hasara uğratmış, 16 kU· Stallngraddakı durumun • hiç bir 

Nazırın söylediklerine bakılırsa 
bu yolda scnclcrdenberl hazırlık. 
lıı.r yapılmış, fakat bunların coğu 
kaza, hRrp ve hava hücumlar:n. 
dan ölcnlerı toplayıp ıommek mak 
8idi1e imiş. Halbuki hakiki hava 
hücumları başlayınca asıl işin ya
ratııarı toplamak, sığınaklarda hal. 
kın ylycc~ğlnl, lstlrahaiını, sıhha. 
tlei, hatta içi sıkılmayıp egJenme
&tnı temin etmek oldu(:u düşünUI. 
muş. ona ı;örc hazırlıklar tamam
lanmış. 

· J (Devamı : Sa. 3, ısu. s,· de) = b k d 1 zaman u ·a ar vah m olmadığı. 
diğimiz malzttmeler Armanyaya diz çöktürecek,.·-------------------..., 

Londra, 29 CA-A.) - Rusyaya 
malzeme götürüp yeniden İngllte. ~ 

<'I bir kr' harbi geçJrmeve h &ZII' 

bulunuyor. Bu kı" mabrumlyet
lerle dolu olacak fakat zaferi ( 
getirecek tir. ( 

raf edllmektcdlr. 

Nazır şöyle de\'am etti: 

reye dönmüş bulunan bir kafile 
için yııpılan merasimde söz alan 
harp nakllyntı yüksek memurla. 
rından biri şöyle demiştir: 

«- Bu gönderdi(:lmız son kafile 
şimdiye kadar gönderdiklerimizin 
en büyUğildilr. İleride daha muaz
zam kafileler de göndercccl;l.z. Bu 
ı;ondcrdl(:lmlz malzemeler Alman. 
yaya diz çöktUrcccktır .• 

KalUe muharebeleı1 

menkıbelerinden "- Duglin tııgllterenin her kö. 
§esinde mükemmel kurulmuş bir 
ltıckar,izma var kı h&\'& hücumları Londra, 29 (A.A.) - J\laltay;;. 
ltar~ısında harekete geçip vazife. giderken Akdenlzde dilşman hü
~lrıı yapabllc:ceğlnc dair herkese cumuna u~rayırn vapur kafllcsi~l 
eıımlyct ~clmi~tır. Bu yolda çaJı_ himaye eden lnsıliz muhriplerlnın 
Şaıııa r tccrllbc \'C talimle plşın!ş, subaylarından bazıları lnglltcreye 
\l\ılfclerlnln ~ahlbl olınuşlnrdır. 1 gctmışlcrcl l r Bunlar hücum neti. 

,, r.tılli Emniyet Nazırı sıfat ile, cesinde batan bir ticaret gemisinin 
harp gayretlerini bozan gazeteleri mürettebatını müttefikan Ö\'mek
kapaın.ısn ı:alaJılyetlm vardır. Bu. tedlrler. 
"tı yalnız \•:orkcr gazetesine karşı Subaylardan blıoi şurları söyle. 
htblk ettim. Bir müddet sonra da mıştlr : 
l:!azctcnln çıkmasına izin verdim. ,_ Bu tayfaların kahramanlı. 
!\ıirror gazotcsl harp gayretini bo. smı ve so:ukknnlıhsır.ı ııekadar 
tlııık ŞÖJ. le dursun, lkf misli ,ayrct Ö\ sem azdır. Bunlar dalgalar ara. 

(De\'amı: Sa. 3, 8ü. ıı •> )-( (De,·amı ısa. :.?, ·u. s de) /u/ 
;\lütıl'muerın ~mı aaıııcıerını nıma.)c eden harıl g~nıilerindcn biri gCf'c ııcp·ederken \ akJ bir hücuma ııaho 

ate~lt. ti!\ aıı . \ eciyor 

Londra, 29 (A.A.) - Almanlar 

-- -'. 
Stalingrada tayv:ıre ile takvly<; 

(Devamı: Sa. S, SU. 5; de) (0) 

Mareşal Von Kuschlen 
Şimal cep~esine tayin edilen bu kumcndon 
Leningroda karşı büyük bir taarruz hazırlı yor 
Ne\·york, 29 ( A.A.) - Stockholm·ı danJıfına tayin edilmiştir. Aynı tel 

den Neı·york Times gazetesine gelen gra!a göre, yeni kumandan Lenin• 
bir telgrafa göre, Feld Mareşal Von grad'a karşı bUyUk ölçtide bir taar· 

1 l{uschlen, ı;ılma!t nusya'da General ruz hazırlamakta ve buna dair ema· 
; Voıı Leeb'in yerine Alman başkuman- reler göl'Ulınektedlr. 

i Yugoslav çeteleri 
1 Petrol ·kuyularını ateşlediler 
1 KudUs. 29 iRadyol - Yugoslav! dUkten ~onra kuyuları at~e \'erntiş· 

1 
ınU!cllAh km \'etleri dün Putino köyü !erdir. Bu kuyuların harpten e\'Velki 
ci\·a~ındPki petrol kuyular_ına teca-ı kı)'metl bUyUk dc:ıtdl. takat Alman. 
\ 'ÜZ ederek Alman askerlcrınl bldür· . (Denmı Sa, S, Sü. 3 de) (//) 



Bizans kiliselerinin hali 
Yazan : ZİYA IAKİI 

-n-

Şehir 
Haberleri 
insafsız 

muhtekir 
Açıktan 
dığı ndon 

4100 lira o:· 
tevkif edildi olabllmck !çın, yine o güllerle do

ı arımış olaı kllıscyc koşuyorlardı 
Hakaıc~t n hakarete maruz kal. Bır kısmı da, blrdenbırc ucrac\ık. Ca\at da B nka\ r cadde inde 45 

\ ' ATA l'i 

Halk türküleri 
Ve 

Başı dumanlı dağlar 
~ ana, bu ytıııyı, Ba •ındır 
lg) ıııoalarının se) rınc doyum 

olmayan ma'\La rast ti ham ettı· 

Yazan: Fuad Edip BAKSI 
aSöyky:n 5öylcyln dumanlı dat-

1;.rı. 

························ 

!ardı. Bu ıtıbarıa halk tlr!erlnd 
şöyle parça.ara tesadüf tdtlmek
ıcdır: 

3G. 9 - 9U 

Petrol durumu 

A imanların ltafka,ya'nın lkın • 

cı petrol merkeıı Groııny')• 

ulıtm•4'• utra,tıkları 'u ıııradıı. 
dun~ a petrol durwnu nedir'!' 

cAlman harp makın~ı Orta~ark 
11e Kafkasya petrollenne doğru hıt· 

rckt'te gectı. Eğer Alman orılu~u 
ııerleınelcrmdc movaffak olurıoa, 

Alman J uı.: ek ırnmandanlı#ının 

ı:aptetmek ı"tedlğl bölgelerin pct· 

mıg, bır buçuk asra yal,ın bır mud. ları korkunun tcslrıle. Türklere sayılı dllkklindıı Andon Kasapoğlu· 
oct zarfınd kapalı bulunarak her karşı kUfi.Jrıcr, beddualar cdtrek, nun jıtct satışında lhtıl<4r yaptı~ 
ıar fı örümcekler bağlamış olan ke dilerlnc bırcr sığınak ;ırıyor. haber alınarak ma~azasında Enını· 
A>a ofyıı. - cidden dindar ve fa. !ardı yet kaçakçılık memurları tarafından 

Sularda ı ıklı yollar açan ;ü
ncşın, yapraklarda parıldayarak 

damla damla crıdıgı bir ııkcoam ..• 

Bu ıçll turku, 11halk şhrlmızdc 
dastarı> ı hatırJıHtı bana ... Jler de 
neşrlnı tasarıadısım bu uıun etu. 
dün. könumuzhı Ucısı bakımın. 

dan ana hatlarını çızcytnı: 

da~lar eğıl. 

41Yurduından ırasım 

üstü der. I 
aşaın:ıı 

yare ıt;'l.·u-

rol ııl'n~ınliklennden faydalanabıl· 

me.!I pek muhtemel deflldlr. lngııtz 
ı-e Rusıarrıı mütterek ctu.turu 9u· 
dur: 

zllclkAr oliln - bedbaht lmpnra. blr cürmü meşhut tertip cdllmlştır. 
torun emrlle dun temizlenmiş ve Şu anda en az tcl~ş edr.n, LAtin- Andon, 3375 liraya sattığına dair 
dUn akş:ım da son !iyin icra edil. lerdl Bunlardan blr kısmı, süratle fatura verdıfl üç sandı!< jilete mu· 
mlştı ... D r buçuk asırdanbcrı ha. geçerek <Galata) ya 'eçmlşlcır .. kabil açıktan 4100 !ıra istemek sure. 
karcl söron. hatta bu hakareti tam Türklerin hıç blr husumet eseri tile ihtlkllrı lcsblt edilerek ve bu SU• 

mana ile ifade edebilmek için Ya. gostcrmıycccklcrlnc cml~ oldukla. retle tane.si 4,t'i kuruşa gelen beher 
hudi havrası tesmiye edilen bu n. rı 0 <Ceneviz) kalesine ıltıea et. , jllet fçln 6 kuruş almak gıbi bir suç. 
z metil mabcd, şimdi korkakların mlşl<;rdl Muhasaranın ilk gunlc. ıa dUn 2 numıı.ra\ı Milli korunmaya 
ve ;Un hklırların sığınacakları e- rındcnbcrı gemılcrını terkedcrek verilen suçlu ıoııusunu mUteakıp 
mln bir ııtıcagfıh haline gelmıştl surlarda gönOllil olarıık harbeden t.c\'kif edllmıştlr. 

Herkes, bu mabede koşuyordu. diğer bir kısım Uıtinler de. limana 
Kapılar hUeum edenler. blrblrle. ko arak cemılerır.e bıiunışlcrdl. 

r ı çı:nıyordu. Ve bu cesim ma, Vakııl. liman ağzında nöbetçi 
bedin her tarafı, deh gibi bağırıp Türk gemileri vardı. Fakat, BI. 

Köprü önünde tir 
ceset bulundu 

ç;ğıran, iradelerine hiıkım olama. zans surları üzerine, Türk s;neak. DUn sabah Gaıatada Yolcu utonu 
yan, yarı çıplak kadınlar. çocuk. Jarı dlkılmeye başladı:ını gören bu clvarrnda sahil kenarında bir ceset 
tar, lhtlynrlarla dolmuştu ... Ve bil. gemiciler, umumt hUcuma iştirak bulunmuştur. Hll.diec hakkında tah· 
tun bu şuursuz: insanlar daha hA. etmiş olmak için derhal Saraybur-1 kikot yapan müddeiumumi muavini 
IA <son mucize) yı bck1lyordu. nu sahlllcrlne çıkmışlar. gemiler. ve Adliye doktoru, cesedin hUvlyetını 

Beklenen bu mucızcye nazaran, de ancak birkaç nöbetçi bırakmış. 1 tesblt etmişlerdir. Uıerlnde nüfus 
CTürkler), ancak CKo.ıtontuı for. lardı. kAğıclı bulunan bu ölU, An-trantk o(;. 

mu) nıı • yani, Çemberl 1ta~a • ka. Her ne pahasına olursa olsun ka. Nornan Bocos adını taşımaktadır 
dar selcb leceklerdi. Tam oraya k 1 fil b 

0 
O!Um şekli şUpheli görUlerek ceset 

cldiklcrl zomon. elinde atesin k:. çıp urtu maya ç ışan ve uru Morgn knıdırıınıı~tır. 
lıç olan bir melek sökter. inecek.. içın de en şiddetli bir deniz har. . 
mukaddes beldeye gtren Cdınsız. bini bile gozc aıan LAtin gemictrc- iki çakmak taşı kaçakçısı 
lcr) ı. (putperestler) ı tardedecek- rl, derhal demir kaldırdılar. Liman 

ağzındaki zinciri gevşeterek. bil-. yakalandı 
ti. Fakat. heyhat... Aez'n ve budt- für. hızlarilc dışarı fırladılar. Ve Ankara caddesınde bayı Fazıl adın. 
)Jlığın zihinlere ycrlett rd1ti b.ı gcmllerlntn bordalarına dizilerek da bir ad m. ve Yenıcamı kemerinde 
mu .. ıze, zuhur etmedi son bir (hayat, memat harbi> ne * hazırlandılar ... Fakat Turk gemi. 

gazete boyıı Dlmltrl adında dığer bır 
şahıs çakmak taşı kaçakçılığ1 yap· 
lıkları oğrenllerek hakluında adli 
tahkikata oaşıa.nılıııı.ştır. 

Şu anda. Bizans kiliselerinin he. !erinin tam mürettebattan hali ol. 
men hepsi, aynı vazlyette1erdl. duğunu sörilnce, bunlardan ken. 
Türklerin ve müslümanların, ma. dllcrlne hiç bir zarar gelmıyece-

bctlere tecavUz etmlyeceklerlne fjinl anladılar. Artık gemilerinin Piyasayı kontrol eden 
kannat getirenler k~mllcn klllsele. başlarını Marmaranın engln ufuk. 
re iltica ctmışlerdl. !arına çevirerek yelkenlere onstı. meçhul kontrolör 

Busun (Gülcamlsl} dedığlm·z lar. O sırada esen şimal rüzgarı , Otrendiğlmlze gore, Belediy~ D<tı• 
(Aya Tcodorls) ktll<::esı pek ha. nın önüne katıldılar. Kaçmaya baş_ 

1 aat mUdUrlüfU memurlarının. piya. zln bl; manzaraya sahne oluyor. !adı ar. 
du ... O gece, bu klllsenL'l patronu * !ada gıda maddeler! Uzerlnde her :Un 

olan (azize) nln yortusu vardı. Bü Orta de\•r!r. harplerinde muzaf. yaptıkları mu\•attaklyetll kontrolll'rl 
tan klllse, güller ve çlçc:C!erle do- fercn ehre gıren ıskerlcrln bir zevkle takip eden meçhul bir şahıs 
na mıo;tı. Bu tün o civarın hal\.:ı müddet serbest bmıkılmaıarı Met. t u vazlfcyl kendisin~ çok :µy~un bµJ 
kili:. ye toplanmıştı. İnleye inleye tı Bunlar. önlerlr.e gelen evle~e muş, aynı l.Şte çalışmak için Beledıye 
dua ediyorlar.. <mukaddes belde) ve hernevı mOe seselere girerler, Iktısat mUdLirlUğUne müracaatta bu
yi sıyanet etmesi için azizeye yal- yağma ederlerdi Bu esnada keti. ıunmaksızın sırf eımatı dolandırmak 
v rıyorlardı dılcrlne mukavemet edenleri de 

ve onlardan para koparmak maksa· 

dile son günlerde piyasayı kontrole 

başlamıştır. 

Bilti.ın gece, dualıır ve 5yinlerle öldürürlerdi. Bu. o kadar kbkleş. 
cçmlştf. A ırlardanbcrl takip edl. mis olan bir teamül ve Adetti ki. 

en diri iıdctc bu gece de rlay~t o devrin medeniyeti, bunu gayet 
olunıırıık şabahlcyln bir alay ter- tabii telakki ederdi Harben girilen 

tip edildi. bir beldenin bütun scr\'ell, kadın za nazaran mez:kQr eahıs gıdıı mad· 
Eu alay; geçtikleri yerlerdeki ve erkek bütün gençleri, hatta yaş 

Yaptığımız tahkik tlan anladığımı. 

ktllsclere uğrayarak, o kiliselerin ıı insanlardan da mühim şahsıyet 
knpılarınd; dualar ve tltlhller oku. sahipleri, kamilen muhariplere 
yarak • bugün, (Vefa meydanı) aitti 

dcdlğımlz - (Plfıetya) mevkllne Llitin~crln hücumunda. CBızans) 

deleri satılan yerlere gıtınekte ve: 

<- Ben Eeledıye Iktısa~ müdür· 

IUğUnUn başkontı olörllyuma • dıyerek 
yıyecek madde.sının satış tıyatlarını 

tetkik etmektedır 

Kekik kc.kularını etek etek ta. 
şıyan rüzsfır. yaşlı aılaçları ko. 
rıuşturuyor ve söylene söylene 
uzaklaşıyor. Oaclıır. serınıı•;ten 

kcırunnı•k ısıcr ı;:ibı, yeşil omuz. 
larına mor atkılarını gcçlrını~. 
ıcr .•. 

Sırtım bl,r kayaya dayalı oldu. 
~u halde ve bu muhte,em dekor 
ıçtnde ·All&hD ı, ıduıyah ı ve 
11tabıatln tıstünlüğü,. nü duşünti. 
yorum \'e tekrar inanıyorum 
ki, bu azametli kitabın say/ala. 
rında bir .nokta. bil~ de~lllz ... 

K cndı düşünce ve duy~uıa. 

rımla ba.başa katdıCım bu 

sıuda, &-arşı yamaçtan bır coba. 
nın ~evo;ıyt, ıstırabı ve neş'cyl 
dıle ı;:etırcn bır ıurkilsl\nu duy. 
dum Bu ba~rı yanık Anadolu 
çGcuğu dıyordu ıo: 

uOlanca dertleri yükledın bana,. 

aBcnım goliırecek dermanım 

\'ar mı?t 

Dahiliye Veka. 
Jetinde yeni 

bir büro 
Ankara, 29 <Vatan) - Borçlan, 

dırma Işı etrafında Tıcareı Veka. 
letınce valılıklere yapııan ıeblıga. 

tın v;ı.kti:ıde yerine getlrılmc. ınl 
takıp etmek üzere Dohılive V t:k~. 
ıeıınde bır buro kuruımuştur Hu, 
ro. borçleııdırrımış mık torlorın l!k. 
sik;ız olarak zamanında alım yer. 
lerıne te llrntnı temin yolunda vı. 
Jlıyctlcrce yapılan çalışmalnrı ko. 
ıııyla~tıraca k. Tıcaret Ve kale lince 
ıaşe mevzuu üıerınde yapılmış ve 
vaprlmakta olan tebligatın yerıne 

ctctlrllmc<::I lçın de ıcap ed•n çalış. 
nıalar1 kontrol& tlibı tutacaktır, 

İaşe işlerinin Dahiliye Vekaletine 
devrolunacağı hakkında bllzı fs. 
tanbul gazetelerinin yazdıCı ha. 
bcrlcrlr. bu teşckkUlden millhem 
oıcluğu anıa~ıımakt ıdır. . 

Nafıa Vekili 
K onyada 

Konya, 2!) <A /\·) - Nafıa Ve. 
ktll General Alt Fuat Cebc:.oy dı:n 
saat 16 da ~ehrtnılze sclmlştlr. 

ı - Anadolu, blr yayla dıya. 

rıdır ve ytice da~larlıı çcvrllmı~. 
tır. Bu güzel dekor ıçıııde do~ııp 
yaşavan halk şaırtnhı muhıttn 

tcsırı altında kalarak. dagbırdan 

bahsetmemesine ımkan var mı? 
lştc bur.un ıç ndir ki birçok de. 
yı~ıerde: 

ıDağlar karsız olur mu?• 
uYıl baharsız olur mu?• 
uÇepçcvrc dacıar içre •• 
•Ömür yarsız olur mu'P • 
Yahut: 

·~'l'utam yAr elinden ıutam., 
uÇıkam dathra d .. g• .. ra•ı 
.oıam bir )'ar•ıı bull>ul.ı 

~ouşenı baAlara l)aClaraı. 

Gibi mısralara rast111nıakta. 
yız ... 

2 - Bir ;cıımıınlar, lıcr ikı ma. 
nada mevcut otıın ııyolsuzluk o 
yüzünden. da~lar, hudutlarla köy 
ıcrı ayıran aşılması güç mAnla. 

Toprak Mahsu'.leri 
Ofisi Umu1n Müdür 

Muavini Ankaraya g'tti 

~ ney d<ıttlar. Hiylc dfft)l~r!n 

•ı Yar ba::;ır. boy:e baClar n 

.. Gül açma,, bülbül ötmczıı 

v\'ıkılsın ny!c dıısıar! ...• 

..am.a 

3 - Rası dumanlı datlar, ay. 
nl zamanda ?alım su:tanlırdar. ve 
merhamctsıı dercbcyıerder: bıkıp 

usanan fclerın. ıntlk m almak 
üzere cıktık\arı bir ,kurtuluş 
auragır ıdı. 

«Ferman padişahın, dağlar b. 
zımdlr.ıı 

Demeleri bu sebeptendir ... 

T Urk halk sllrlcrlnde .. dai; . 

laru ın sık sık geçme lnı . 
yukarıclRkı esaslıırR baClamıık ıa. 
ıımdır Zaten blzde. ~daC., ~ev. 
glsı ••memlckeh. sevgısının bir 
senbolildilr ... 

Fuat F.dlp Haksı 

1 Bir kadının 200 lirasını 

1 Ç~~~~t~a ~yn~~~a~t~~n~! do~~:~ 
ı tehmet, Hamide, Salim Ust ıuıtıa· 

Toprak Mahsuller! Otısı umum rındakı bir Alman kaelınrnın d31rCS1· 
mUdür muın•ınf Şııktr Turalı Vekli· ne tlrcrck :?00 lırasını çalmaktan suç. 
ıette temaı.1an1a bulunmak uzcrc dUn lu o'arak adliyeye verılmışıerdı. 

ak~amkı ekspresle Ankaraya i:'ltmış. Bir milddettenberı devam eden du· 
tır ruşıııahrı. dün 6 neı a ııye cezada 
Oğrendlğimızc göre Ank rada, Oft! neticeıenmlttır. Suçları t esbıt edilen 

hırsızlardan Mehmet, bır sene iki ay 
nıudürlerının ışttraklle yııpılticıı.k top. 

lııııtıyıı. ıştırıık edecektir 

Bu toplantıda buğdRy ve un vaılye. 
tının ı-orUşUıtceğı t.ahmın oıunJJyor. 

h11pse. Hamide 4 gUn hnp~e ve 4 lira 
para ceza.sına \"e Sa!ım Uç gün hap::.e 
Uç lira para cezasına İnahkfım edil· 
ml9lerdlr. 

Daha doğru olmaz mı? 
S on Trlgnf gazetesi •lıhtlk 

1 
anlatırken: «llukeıı, \•tılyetı ıdr.Ö· 

tev1latı i,ı de kırta'ılyeclllfe nünde tutarak, b~ının çareıılntı ba· 
mı dokülılu ?» ılıye -.oru)or. Bllıııcm 1 ı..ı."or• dl~·or. . 
ama. «lurt asiJef:ilik nihayet lıl!ltıkle-1 ln~an. n .. uır da 0 1• ıellşi ı;-üul 
.. erek ~ekllkı;e uıar hale mı ;cldl h 1 yanıı,ıar yaıımaktan kurlul.tmıyor. 
demek dı&ha du~ru olll'laı 011 T Röy ıeı olma11aydr ln;lltere ıııtıtı~ ıı ı na. 

1 11rının : ıc Jfer\ie. .. \ı&ll)etı ı;otonıında 
• O,\.KlKADA RIR lN~A~ tııtarak. <ıak:ılının çar<:!iılne ba,J)Ofı> 

~üttclikll'rln kaynaklarr, Alma11· cJımıe ı 197.ımdı 

c Bu petrol btıe 1aramıy.acak5a 

dUş111ana da yaramıyacaktrr. !\tüt· 
teflkler. icabında, petrol aaJ:ıalarını 

' ukma~a. dınamitleme,te, kuyuları 
~ınıerce ton çimento Ue doldurma· ' 
ta rıazır oıacaklardıu dl)en bır 

:\tutteflkler mecmuası dünyanın 

boıllnkı.i petrol durmunu '}Oylc hu· 
lı\sa edl}or: 

Gar11 yarrm kıiresl: 

Jtam petrol tstllıa&li: 1.762.000.000 
\ arll, 

Ta !iye kabiliyeti: 1.090.000.000 
\arll, 

ı .raı altındak.l A\·rapa: 
Sentetık petrol t.stibıaJi: 4S.OOO.OOO 

\'arıl , 

Taısflyc kabiliyeti: lD0.000.000 
\'arll, 

!Sentetik retrol Mihısatı: Gi.000.000 
\ıtrıl, 

Ortaşark: 

Ram petrol lstiluall: ınz.000.000 

varil, 

Ta~fiye kabWyeth 360.000.000 
\ 'A rll, 

uuı.wark: 

eam petrol ~tih.,aU: ıuas.0011 . 

urıı. 

Tı fl~e kabiliyeti: tOJ.000.00C 
\ .ı rll, 

sentetik pef.ı'ol l11tlhsU: 10.000.000 
\&rtl. 

Mecmua ayrıca IJU maJQmatı 11• 
,-~rlyor: 

ı\bııdan: Orta lran •e IS&hreyıı 

ısda'lı petrollerlnden (linde ~89.000 
urll IR!ifl)'C etmekt~d.ir, 

Aruba: Karall• dent.ı1nde. Guııdc 

:!86.000 varil Wflye etmektedir, 

ı~ıaı altındaki Avrupaı Ba kıta• 

nın butıirı petrollerı Almatı bıarp 

maktnc"ı tarafındııı lnlllaıtılmakta· 

dır. ıınanya. Romanya petroUwıne 
müısa'ı aenteGk petrol çıkarmakla· 
ılır, 

A.vmtral)'&I tst.lltsall a&drr. 

Çin: lt1tlhsaU ılkre değme~. 

Irak: ~enl'd~ f.S00.000 tön tshh· 
~al etıncktcıllr. 

Tek a < Rlrleşlk Amerika) ı Bu 
böl.renin ıstıh~ali l"ııl altınd,ıkl 
ı\nuııa Mihsallnln üç mi,lldir. 

Bırnıaıı,\a : Buradaki petl'ul sahil· 
!arı ııı.hrııı t:dllmf~tır, 

kadar geldi. İşte, tam o sırada idi şehri, bu bUyuk fel{ıkete uğramış. 
ki, Turkler gedikleri aşmışlardı tı O kadar miıthlş b~r şekilde Y<ıC
Ve surlardan itibaren de müthiş ma edllmlşlf ki, koca beldede Cser
blr panik dalgası, şehrin merkezi- vet ı namına hiç bir şey kalmamıs
nc dosru hUcııma başlamıştı. tı. Kllıselerın mukıttkleş eşyaları 

Bu d lı;a, (Aya - Teodorls) 1n bile soyutmuş .. gallplerln beldcle. 
şorcfme yortu yapan dıni alaya da rine taşınmıştı Rumlardan alınan 
çarptı. Alay, parçalıı.ndr. Bir çilyav kadın ve erkekler ise hadsiz, he
·usu gibi ctııaıldı. Biraz evvelki ha. sap ızdı. 
ın IJfıhl sesl rl yerine, korkunc I Günlerce, haftalarca ve hatta 
chşct ifade eden: aylarca devam ~den bu ynAma ve 

- Ccllyorlar., geliyorlar... kıtalırı en korkunç felfıketlnı gör. 
Feryadı yilk elmeye başladı. muş olan Blzanl) halkı, şimdi ayni 
Alay halkınde.n birçokları. CA- akıbete uğramaktan korkuyorlar .. 

Zabıta bu yeni dııtaverecıntr. ııi 

Uıcrtnc!edır. Allkadarl r bu:Un ya. 
rrn kendisinin yakalanacağını ı.öyle· 
mektcd!rler. 

Orta mektep ve liselerde 
yarm ders~ere başlanıyor 

Orta mekteplr.rlc liselerde yarında.n 
itibaren derslere başlanacaktır. Bu se
ne lise ve orta mekteplere yazılan 

tnlebe adedi geı;en senelert nazaran 
yUzdc 10 k dar bır tazıolık ı:öster· 
mektedlr. 

Eir yong:n boşlongıcı 
Dun akşam sa t 9 ,30 a doı:ru 

Beyazıt elektrık sar.tralrnda mu. 
kavemctlerln erimesi neticesin~ 
bir yanıın b&GJangıcı olnıuş ve 
bu ylizden cereyan 10 dakika ka. 
dar kesllml;ıtır. 

Bıçakla yorolodı 

lıtrın ıstaıın.crad'dl \Crdlklerl ln••n ATI.ANTiK OU RU:ltU 

kayıplarını Z00.000 kı,ı olarak t&b· I ~C\'yorktan bUd.irlldltlne ıôre. A· 

mın ediyorlar. ' taUngraıJ muharebe· ı ml'rlka -,ı,;orltl kamı•an~ aları ,\tlan. 1 

si ba,lı)alı tam iki ay olduı::una ı:-ore 1 tik \C Paalflk deniılerlndc yaıııl•n ı 
ba tahmine bakılır a Almanlar a,atı nakliyat için harp muhataralarına 

Jukarı dakikada bir insan k•)· bctmı, 1 kar r ti~ıırtı primini lndlrml9lerdlr. 

olJJ)·orlar. Taranı tllrahıı kaynakla· tkl üç gUn enel «Sl)ui temalı 

rın tchenn<'ınd-en br.ter oldujtunu her ııutununıuzda ı\ tıantlk durwnu lnl·ele 

gUn htltllrdlklerı Stalln,;rad'da d•kl · nlrken ortadakt bazı eınl)relere ıure 
k11da bır adam ku~·bctınek çok ayıl- uAtlantlkteki tehlikenin geçmek uı.e· 

llohında IUndi~tanı: Hllieo Ja~" 
ı,ı;:allnt.lcdır . ffolandalıların tahrir 
etnıl~ otıııKlarına rafmen Jıp.,nlar 
burlldan bir ha ·ıı petMI çıkarmak· 
tıadırlar. 

Oenup Amerika: ~kuator \'C l'e· 
ru tıa~lwa petrol btlh al l!dcn mem· 
lf'ketlerdlr. 

Ruı.ra: Ra!)lıca petrol terıginUğl 

KRfka"llı.tla Karad~nlıle ıteıer ara· 
ııındadır. na'ikıı. ~ ulerdekı ~trnlle· 

rınln tınl'mJ hıı.kkında bir hıtgı yok· 
tur. 

KÖR KADJ 
mamalıdır. rr oldufu» netıceftine varılıyordu. 

pan,.altıda Osn an ısmlndc biri Tı\ "'' D""R 
• NAZIR DA HA "'' •• Amerika kumpanyalarının ıtı;orta 

ıa • Teodoris) ln $eiaatınc mazhar müthiş bir ısllrap içinde ini!yor

Devlerden sonra 
cüceler 

Ş 
lıııdlre kndar dalma: !\fuaz. 

1 ı..am lıınklar, uçan kaleler !!'!hl 
1 

dl'\' sll,ılılarııı h:ıhsi11I i~iflyorıJuk. 

ı akat uo:a ıda uyac~ğınııı bir ka~· 
3 l'ıtl harp \ a~ıtao;ı artık cıicelcr tlcv
rinln uı;ıldı,C:ını gostcrınlye kufiıllr. 

Gorlınınl.) en tank: Anıerlkalıla· 
rııı )nplıJıl m bu tank bir od da bile 
lmrı'kel Cdl'blli) or. 2 m. ho.) unda oluıı 
1 tek lop 'C iki kişi taşı)Orınıı~. "li· 
rııti 100 kııı. lnıl ,. 

('('p deniz ıltı ı: Japonların ~ aıı· 

tıldarı 12 nı. ho.)uııda \C ı,;, m. enin· 
de olan hu ılcniınllı ı•carl IJarlıour 

1Jao.;kınınd11 ~:ok Ia)dalı gorlilınüş. 

Tıınk • i\lotoslklct: Alınnnların J,lb· 
)ll lı.ırckalındn kullandıkları \O in· 
b"llizlcri hııyrelc diı}t\ren hu llfı lı 3 
klı:I rn lılr m.ıldnl'll tiifcl;; taşıyormuş. 

ı çarı torı•ll: Blıylik uçaklar tara· 
fıııd.ın la'iırıaıı 'e bir l<l'jl tnrııfrııılan 
idare cdllcıı bir ,.il.ılı olup kliçUk hlr 
ln)lnrc)C lıl'nzlyorııııış. 

lfarp. ho) le .) rııi ,.ilfihlarn ihtiyaç 
o t1:rlrkc11 bu ılııhlar dalın kuçUI· 

di1ğll t kdlrdP bunları tdıırn etmek 
için de cücr.lcrc lhtQat ha..,ıl olacak 
demektir. 

EHÇE 

aralartnda çıkan bir münakaşş. ne-
8.ı,nıuharrirlınlıin buı-ünkü ~B)ı- primlerini indirdikle ri haberine bakı· 

ıardı. 

Vapurlarda kış tarifesi Hiç şOpHcslz ki her salip ordu 
ı;ıbı. Turk askeri de zafer hakkını 
aıacnktı Fakat sızanslılar, pek 
b ybudc cndıoelero kapılıyorlar .. 

ticcsinde balıkçı çırıı~ı Hüscylnı . 
ımLdl\ "ıkan ı.onıJ ra'dan gönderdiği lırıoa, bu haberden bir kaç ıun enci Şirketi Hayriye ile. Devlet Deniz· 

yollarının Adalar, Yalova ve Anadolu 
kış tarifesinin t.atblkına yarından iti· 
baren başlanacaktır. 

muhtel\! yertl~rbıdcn yaralamış, " 
otomobılıll..' mtiJ1114atıarda elbet ıörmUtııünUıdUr. yilrütülnıiiş olan yukarıd .. I nıUta.Ja. 

Arkuı var 

Uzun klrplkll gözlerini süzerek etrafına 
bakıyordu Montı De bcr ber bahçede 
dolaşıyorlardı. Tunçtan heykellerle suslu 
bir çc~mcnln başına scldllcr Clndys eıııc 
parlak ve çıplak vücutlu çocuk heykel. 
Jcr!nı okşuyordu. Monll onu kandırma:a 
çnlıt;ı yordu: 

_ Scvgllı Gladys ne ollll' karım ol. 
mağı kabul ediniz. Size verecek çok 
birşcylm yok Fakirim. Fakat Italvenın 
şanlı ve şcreCll bır ailesinin çocuGuyum 
Size ancak ismimi verebilirim. Bcnı sev. 
dıl;ınfzl coanıyorum Öyle dcğıl mi? Gla. 
dys. Bana cevap vcrınız. 

Gladys içini çekti. Evet. Seviyordu. 
Uzun s r.elerdcnberf ılk defa olarak kal. 
binin ciddi şekilde ~arptığını hlsscdlyor
ciu Bu maceranın hemen ertesi sünO 
sonu gelenlerden olmadığına emindi, 

Karşısına çıkan bu adaıp. onunla da
lına beraber yaşnmağı kendıslne teklif 
r.diyordu. Hayatının esasını teşkıl eden 
bu aşk peşinde ko!inıanın artık sonu gc. 
lceckti. Yorsun düşmllşlü. Artık dinle. 
nebilecckti. ihtiyarladığını diişilnmck, 
ençllğl elden gidiyor diye üzülmek, bun 

ınr artık bitccektı. Bu korkulu rüyadaı1 
kurtulmak zamanı gelmişti. 

Bir crkesin sıcak ve kuvvetli hasrı 
ona hayatında bir sığınacak yer olacak. 
tı. Bu kadar geçici heveslerden sonra 
ı.lhayct ikinci bir Rlchard bulmuştu. Ka. 
tasına dolan bu düşünceler bir an cevap 

Hüseyin ııhhl imdat t ... ı. • nı .. "erinde oldutu anJ .. •ılıvor. 
O ın;lltere 16tih al na~ırı, ır~ uıt•sı .. .. .. ..., J 

hastaneye kaldırılmış, sman ya. bl ı ı 'idi ı ratı ... -t 
ıuılıınmıştır 

\•crıncsinc nılını oldu. Aldo :Uzel yüıi.ınc, 
ince boyalı dudaklarına bakıyordu Gla. 
dyı hArn susuyordu. Aldo tekrar cttı 

- Bcr;bcr nekadar mes'ut oluruz 
Ne olur? Karım olmııjı kabul edınlz? 

Glııdys yavaşça: 

- Delilik olur. dedi. 
- Nıçln? 

Cevap vermedi. Evlenmek? Bunun 

için nUfus k6:ıdının ortaya çıkması la. 

zımdı. Aldo otuz beş yaşında idi. Hal. 

bukl o . Yaşını zihninden bile geçiremt. 

~ordu. Cıl1:ın ve acı §ckllde utanıyordu . 
Yaşını itiraf etmesine imkan yoktu. Ha, 
yır, Asla! Eğer Aldo Y&§ı nı bile bllç onu 
ylnc alacak olso, o zaman lt;lne §{iphc 
aolacaktı. Demek ki yalnız parası için 
kendi lnı lstl)'Ordu Güni.in birinde belki 
yarın dc~ll Fakat on sene sonra onu 
bırakıp ı:tdccektf. On sene de çabuk ge. 
çcrdi. 

Hayat ve seneler o kadar çabuk ;cçl. 
yordu ki o zaman ne olacaktı? Aldo 1:enç 

ımaliltının ılurtte re nd rı tın m ... 

c: 
k•lacak ve o 1htly;r bir kocıkarr ola. 
caktı. 

- Çünkü bu halim lıdcta ı,ır rnucıze. 

diye d!.ı~llndü Allahın bana bir lul!u 

Bu yaşta bir kadın benim bu halimde 

olmaz ki. Halbuki ben nekadar gencim 

Fakat bir ~Un "clecclc ki hasta, yorıun, 

kuvvetsiz ve ihtiyar. çok ihtiyar olarak 
uyanaca;ım. O zaman ne 0111.cak?. 

Bütür. bu dOşUnceler bir an içinde ka. 
fasından scııp geçmişU Nıhayet cevap 
verdi: 

- Hayır, dedi. Buna imkan yok Bir, 
birimize bnihınmadan sevışsck Seviş. 
meı:e devam etsek olmaz mı? 

Aldo ıo#uk bir tavırla şu cevabı ver. 
dl: 

- Eğer beni sevmiş ols;ydınız. Bu 
bağlar size tallı ve kolay ;ellrdl. Eğer 
beni ve benimle beraber o!magı istlyor
sar.ız ı:vlcnmcllslnfz Gladys! 

O zaman Gladys para ıle , rUşvd ile 
ııufus Uı;ıdznda ve dıı;:cr ka:ıUardaJ.:i 

du:um tarihlnı dcCistlrmenın lmwnkun 
olaca~ını dil~ı.lndu Rüyasın-. ·clrcn. onu 
çok Uıen bu yas ınesclesını bu ıekılde 
ha llcdcblllrdı GJadys taın mana ile K•. 
dındı . Ertesi ~ünden öteşrnı dü~u·nmek 

onun için lmkı'ıns1ıdı. Günü gününe ya. 
şamada.n ho~lanırdı. Tatlı ve şırın blr 
'ülUm.scme Ue Monli'ye ıu cevabı ver. 
dl: 

- Size tahmininizden !ulii bajh)·ım . 

Resmen niıanlındıJar. Ve bir ınuddet 

liOnra Glııdys doı!mu~ olduıu memlek;etc 

ı:tttı . Oradaki nüfus mernurlusundakı 

kütükte yaşını kilçülttu, yeni nU!us kfi. 
itıdı a.ldı. Bütün pasaportlarındak! diğer 
kACıtlarındakl tarihleri hep değışurdı . 

Bunu yapabilmek için dünya kadar para 
herçPdı. Fakat 1931 senes•ndc on yaş 
;:cnçleşmıs oluyordu . 

Da ha fazla aer.çlcşemczdı. Çürıku dun. 
yanın blr koşeiilndc bır çocuk mezarı 

vardı ve bu mezarın wtünde b•r tarıh 
vardı kl onu dc,ıştıremezdi. 

On sene! Bu on ~eneye rağıne-r. yine 
Montl'dcn on ya büyüktü. Ancak kırk 

altı yaşında olab!.lmlştt St?nc!crLıı bu mu. 
him yekünu b!r kabahat, bır d)'lp gıbı 
yine peşinde !di. Sevdiği adam için :enç, 
körpe bir kız olmak istiyordu. Halta 
kuvvetleri kollarının ar~ın• sıaınmak 
isteyen uyıf bir çocukl Htilbukl aksi 
t:lbl onun 'nsaflı ve ıe.fkatlı davranm8Jiı 

... r~ı YU' 
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Zeyt;nyağlı çalı 
fosulyosı 

D 
ki kllo ıoon turfanda çalı fatuJ · 

yaı.ını aa1larını gi.iıf'k'e ı;:ıkarara1' 

ortasından lkı \e~·a üç parçaya t~ır· 

1 
dım. O ııarı:ala rı da lnı·e lncf' llilılilll · 

~lük<'lıınıcl bir koıısf'nc ı;a lr fo•ul· 

! ya~ı ':"klhıl \ l'rdiı11, Bul sovan 'e do· 
ı 111atc l de dlı;er bir kaııta lıaıırladını. 

1 
Rlral' lıll ilt. bunları güLelre u nlur11· 
f<"a!tulya,yı altına \ 'e donıatcı.le 1><naıı· 

! ta rı lio,lünl' \ e tııınların üıerlne cır 
kflfl miktarda. ı.e,rtın~ıı.tını iline et 
tıın . HC'ııı;lnl birden h~rlı atqte p) ir 
dlm. lnrn in<'«' dllinnıi~ 11lan pek taı.ı 

çalı füul,yaları ı;:ok ıuıeı \C ıcuetll 
bir )ewek oldu. 

EV &ADiNi 



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

• \•ATAN 30 • ,, - wt: 

R A DYOfr~E_ lJ;F.O N-.-. t. EL G R A r;:H A· B~E R LE R·l . 
. -, . . -· . . Z~raat Vekaleti Stalingrat şimalinde' SİYASlİCMA . 

Askeri durum 
;- Yazan: ) 

1 basan BOIAN 1 

Doğu cephe~inde: 

L Adoga göhincteıı tutunuz da 

tıı Kafkao;yada Teorr.k 11chrlne 

!ladar Ulllnıto J:l'Oi',' <'CJıhcdr., adeta 
Mti';'lk dr.n"'-·ck ı:ckilde şiddetli nıulıa
rebf'lu olmaktadır. Bunları parça 
~rça ı;o~dr.u geçirelim de bir flklr 
<:dlnnıcmh~ kola.} Jaşsm: 

Lcnlngrad mU lahkcm JDC\kllnlıı 

~arkında \'ol kof nehri 'c cenubunda 
N'arc,· nehri hoyıında ltU!i ta.arruiları 

ı;öriılnıektedlr. Lenlngrad r•rnlzonu 
ile şarktaki Rus seyyar ordu unun 
nıü~terl'k bir pllna. rore harekete 
geçtikleri anlaı:ılı~·or. Bunun hedefi, 
'&rniıonla <'yyar ordıınun birleşme· 
e;lnl ,.r. Lenlngrad'ın ımululsaradan 

kurt ulmaeını teınln etıuek olH ıcrek. 
Ruı.lar bil~ le hlr netice 11lmaktan 
Jteııilz uzaktadırlar. J<"akat Alınanlar 
da bu mıntakadan kunet ı;ekemi;,·e
cek hale gelmişlerdir. 

Merkez c:epheeJnde, bazılarının ,.._ 
rid u muhtemel gordUtil büyük Al· 
man taarruzu tabii ibelirmeml~Ur. 
Olınıyaea~ını izah etmiştik. Ak ine 
olarak General Zukov ordusunun 
Rjıw mıntakasında Alınan me\zlle· 
rlni yardığı \C 25 me..<lkfın yeri ger~ 
aldıfı Moııkova'dan haber verilmek· 
lcdir. Denilebilir kl merkez cepbMln. 
de biiyük öl~liıle taarru;ı:Jar yapın 

Almanlıır drğll, Ru !ardır. Stalinırad 
meydan muharebesi sona erlnclye ka
dar, General Zukov Rje,· - \loronej 
ara:.ında )·er )·er taarruzlara de\aırt 
cılfıcektir 

stallngrad'a gelince, l}t'hrln tctnde 
vo ~imalinde şfddetll muharebeler 
ı.ııa~·ıp cıtmektedlr. Ne Almanlar 
ı:ııhrl Rus kuHetlerinden temlzJlyebl· 
Jlyorlar \C ne de Ru lar şimalde Al
man müdafaa ccphe5lnl yarıp ge~me
K" muktedir nluyorlar. rakat muha
rf'beııln şimdi şehrin şimal mahalle· 
lerlnde tok ~hldrtlendlğl anlaı:ılmak· 
tadır !;tallngrad netice itibarile ,ı. 

maiden 'e dofudan tak,·Jye kıtalan 

alan R u ordusu tarafından aynı Jnat· 
la nıUdafu Cldllınektedlr. Rus mUda.. 
fala plam ı:oy~: Şehrin içinde muan· 
nidane nıutfafaa, Şt'hrlu şimalinde 

t.e~~·ar kuHetlrrle taarruz. Buna 
karşı Alnııtn ııtanı da hu: ;\llltenıadl 
hürumlarla şehri Rus ku'1vetıerlnden 
temizlemek, 9lmalde Rus taarruzlan• 
na karşı nıuaıınldnne müdıtfaa. 

J"akat ~ine Ö) llyellın ki Slallngra
tlt11 akıbeti, ,ımaldeld muJaarebalcrin 
:neticoine bağlı. 

Kafkaıı:tada Almanlar Groı.ııy pet· 
rol "ahasına tııarruza de\'Bm ediyor
lar .. 'fosko\ & hl\bt:rlne göre yjne mes· 
kim hlr ~·eri ele gcx-lrmı,ıcr. Fakat 
Rtı'<lar hu flf'trol hıH ıaııını l\lalkor 
pct rol nuntnkasından daha iyi mü
dafaa !'Ali) orlıır • .\lmanlıtr Tt'rek nt'h· 
rlnin ınet•rn"ı bO;l unca. ı;ınrka doğru 

yıt~ılılorlar; fakat nehri <.iro;ı:ny şeb· 
rl ı tikomcthı•fo 1.ılr tllrlü cenuba ge· 
1;cmi;rorlıtr. 

Kur111lenlı tııüıillndn \e gıırhi Kaf

ka:ı; d•ilanıda, tahml11 ettıttmlı; 

Hıçhlle Tuaııı-e'ye karşı ahll bölge 

' e llat bo~lan 18tikametlnde Ud 
mlUekıtrlıı Alman taarruzu bqlamı11-

tır. Fakat NO\ orosl k'ln cenup ıloğu· 

"undal•i dağlarda ~e kadar hitnıeı: 
t Ukt>ıınıeı: Ruı; nıeullcrl Yarnııt': Al· 

ınanla r 7.Rptct nıcldn bit lrenılyorlar. 

Dizim teblllltmlen anladıfmn~ 90· 

hır, k 1 A lnınıı dağ kı lalu rı hu dağla

rı o hcni.ıı: şark etekleri uı.crirıdcdir· 

ler. t cıw.lere ula ııı Kıırıtdcni'1 n 1·u. 

aı•ı-r.. lhnllnını görclılltt.ek \'azJyete 

J:ı>lcrııc111l':'lcrılir. flii,\ le ohaydı, Rus-

1.ırın Novorn!ıl!ik ı•enuhundal.1 liaha

dan, ı.ahll yoll~ lf' rerl çeklldlJdcrlnl 

'e .\imanların da ilcrlcıliklc.rlnl ~6r .. 

ektik. ('unlcü Almanlar dağ boğaz. 

.ıırıııa \&rdıktan \C hattA kendileri· 

•ıın iddia cttl~l \CÇhlle bll:tılarını a'J· 
ııl<tıın .. urıra Ru .. ıar ihata tehliketıl· 
r.c llü,.crler \il 'Fuapaıc lln1anım ta· 
,• ıık k~pt ırırlllr. \'aı.iyd ben uz. böyle 
ılrl;lldlr. 

Spor mu horririmize 
bir azizlik 

Sporcular arasında blrblrtnc a. 
, ,dik etmek nrasıra başvurulan c; 
l ıcclıırd n bıridır. Kimin tarafın. 

ııı :} apııclıgı bllinmlyen böyle bir 
clllo:llk ı ctlceslı de Ak§llm gazetesi, 
c\'lihklc hiç bir alakası olmayan 
spor muharritimlz Krmal Onan 
(Con) un bir erkek çocuğu olduğu 
\ c adının Ommülhııytr kondugunu 
yazmıııtır. Sn$)ccc bu Ümrnülhayır 
11dı ın crkcl~ bir çocuğa verllerni. 
~ rrcgl işin tılay olduğunu mcydıı. 
na ı;ıkarıne.kla beraber biz de i~ln 
lıır am:llktcıı ibaret olduğunu tek
rarlaması faydalı bulduk. 

Birkaç giln evvel gazetemiz de, 
Akşam arkadaşımız slbl l.öylc bir 
sporcu azizliğine uğramı3 ve te e
Ccnla \erilen bir haber üzcrlrc es. 
ki sporculardan Necip Şahin Er. 
!u'nün evlendiı;lnl yazmı:ıtı. 

Necip Şa.hln \e Kemal (Co:') 
cskisı sibi bekArdırlll'. 

Anadoluda yeni açılacak 
Akşam Kız Sanat Okullan 

Ankara, 29 (A .J\.) - Maarif 
Vpkılliglnce, Çorum. Amasya, NıC. 

d~, Burdur, Mersin. Ôdcmiş ve 

Akhisar kaza merkezlerinde birer 

Vekilli,ince 'Maraş, Uda ve Tokat 
J<tz EnstltUlcrınc ballı olmak tiıc. 
re birer Akşanı Kız Sanat okulu 
aı;ılrrıas•rıa karar vNIJmlstır. 

Bu den; yıhoda oArcllınc ba§la. 
Ak§am Kız Sanat okulu açılması. yacak olan bu okullara öf:rcn'm 
na karar verilmiştir. casını , ~çirmiş gcrıı: kızlar ve ka. 

Ankara, 29 (A.A.) - Maarif dınlar da devıım cdcbılcccklcrd.r. 

Madagaskarda ı Bir fabrika 
Hare kat sonuna 

yaklaşıyor 
Londra. 29 (Radyo) - Çörçll 

busün Avam kamarasında yaplığı 
bir demeçte Madagas'kardaki şon 
§ehlr olan Tulcanın mukavemet 
etmeden teslim oldusunu ve §ehlr 
eenubundo. mukavemet eden Vişl 
kıtalarile çarpışılmak ta devam 
edi1dljinl ısoyıemıştlr. 

Amerikodarı Rusyaya 
nakledi1eeek 

Vıışinı;lon, 29 (A.A.) - Bııs;'Uıı 

n~redil~n bir basın haberi, Birleşik 
Amerika hUkfımetinln ödllnç verme 
ve kiralama hUktimlerlne UYG"Un ola· 
rak, yüksek oktana. dereceli bir tay· 
yare benzini tasfiye fabrik11sının 

Ru~yayaya sevk ve naklohınmasına 
mUsaade ctllğlnl blldlrmektedlr. Ha· 
len Texas'de bulunan bu fabrika ta· 
mamen yıkılacak ve techlzatlle Rus· 

Londra, 29 <A.A.) - Vlşl'de yaya ta,ınacaktl1'. 
neşredılen bir tebliğe göre. Tana. 
narfvc'f lşıaı ctmlo olan İngiliz Havalarda 
'kuvvetlcrı fiını:li ccnu}'ıa do~ru Londra, 211 (A.A.) - Hava nllzır· 
ilerleyerek merkezden ~ kllomct. lıgmın tebliği: 
re mesafede bulunan bir noktaya Bugün lngilterenln doğ'u ve cenup 
gelmlslerdlr. doğu kıyılıırındaki bölı;eler lizerinde 

ıuarei G Peten'ln muaj1 I dtişnıanın hııtlf hava .faaliyeti ;::örill· 
Vıch 29 (A.A.) _ Marc al nıUştur ... Bir kaç yerde atılan bomba· 

P t 
yM. d k 1 şli 

1 
lardan olen \'e yaralanan olmuşsa da e en, a aı;as ar umum va s . 

""' A , ö d dl"'I ,_1 ölenler pek azdır. 
~u· nnct ye ı n er s 11 r me. 
sajda bilhassa şöyle diyor: Malta, 29 (A.A.) - Pazartc:ıi ok· 

şamı neşredilen tebliğ: 
Büyük Brıtanya Madasaskarı 

ıaptedeblllr, faka.t toplara ve ma. 
klnclltOCeklcre karşı koyan asıl 
bilyQk maniayı, Fransıt kalmak 
hususundaki kudretli iradenizi ber_ 
taraf edemez. 

Göring Iıveçte 
şato almış 

Bug-Un dilşman av uçakları Malta 
üzerinde taa1TUzt mahly,.tte keşif 

faaliyetinde bulunmuşlardır. 

Guadalkanalda 
(JJa'}ı ı incide) = 

çilk gemiyi de batırmış ve dllşmanın 
karadaki tesislerini altü~t rtml~ ol· 
duğunu bildirmektedir. Amt'rikalıla.r. 

16 tayyareci ve Ouadalcah ııl üssüne 

Hiçbir fokir köylüyü 
fohumsuz 

bırokm:Jyocak 

• · (Safı 1 incide) (0) ı ni lshrlp elmiş ve dilşınan kanlı ktı• .. 
~onderml~erdir. Bı.Jnlsr ıhucum yıplıtra 1Jğra11141hr. llft'vz!t düşman Japon 
kıtalarıdır. Brltanova aja.n,sınm as. taarruzları akim kalmıftır. 

. ~ 

Başve
söz~eri 

kerl mulıablrl, bu haberle Alm<Jn. j DUn ~~e Arkan:el-'k 'Şe.hlr ve H· k• • • 
t 1 ·ı.·ınrn yada yapılan bazı demeçler ara~ın. manına bombalarla aarruz edilm ;ı -•" 

Ankara, 2rl (Vatan) - Ziraat 
Vckfılctl tc kilatı sonbahar ekimi 
lt'n 'iliıyctlero lüzumlu tohumluk 
dıı~ıtmeb ba lnmı§tır. Zirai istih. 
calın dalma ço~oltılması politikası 
soıönünde tutularak bu yıl son~ 
bahar ekimi ceçen yıldıın daha ge
niı; mikyasta ynpı!ııcaktır. F•klr 
kuylüye tohumluk t<vzil için her 
tarafta hummalı bir faaliyet ba -
ıamıştır. Zıraat Vekaleti hiç })l ı 

fakir köyliinün tchumsut kalma. 
ınıı ını bütün teşkilatına ehemmi. 
yelle tamlm etmı,ttr. 

da bir münasebet 'örmekte ve ve bllyük yanı;-ınlaı· çıltıırılmıştır. 

Staıın,radda muhadmlcrln dııru, Berlin. 29 < },..,\ .) - Aikeri kAY· 
mu zanncdildiğindpn çok dalı~ re. naktan ö~enildi~in~ göre, cylOIUn 
na oldufu n•tlccslni çıkarmakla_ ll'i 111d'n 28 ine l\ada.ı· ı:cçen zamım 

dır. Almanların nefislerine Wmedı ııırfında So\'Yft ha\'& kuwctlerJ 961 
kaybetmese başladıkları intıbaı ııçak l<oybctnılştir. 
vardır. Alman avcıları hav.& t.a\'atılıınnda 

~o,ytt t~tıllğl 516, kar& ordularının hava kar ıko~· 
Mosko\•a, 29 (A.A. l - Sovyet ötte mıı topçusı.ı 131 So~·yet: savaş ve av 

tebli~t eki: uçağı diiştirmü~lf'rdir. Başka 17 SO\'· 
Stallnı;ı-ad çe,·rcsl; Sın-ytt .kuvvet· yet Hçağı da yerde tahrip cdılmişUr. 

ini bııreda rmwnıana -ttır kayıplar Aynı müddet ıarfında Alman hava 
verdlrmf'k ı<url'tlle şld<l,.tıe ça rrıı:· kuv\•etlcrl do(;u ceptıcslnd(? 77 uçak 1 
nınl<tadır. Hücum tden 200 tan}( boz· l•ıı.)•bctmlş hulullmnktadır. 

gıııı" ıı~arııı,tır. Shılinı;rııd şimal Bcrlln, 29 (A.A ı - Kofknsyada 
hatısında kuvvttlerimlz biraz ı ltrle· Alınan ıla~ J·ıtaları dUŞm"lnın inatlı 

mlşltr ,., ı1flşnıan mUdııfaR hatlarına mııkıH·cmctino rağmen llcrlcmc~c de· 
F ransada 1780 Ame ginnlşll'rdir. zcı top alınnııştır. vnm edere!< 2~ Pylt\lde yilk!ek ra-

Mozdrık !;enf'sfnd,. dllşnııın taııklll· kıınlı bir kaç clıı~ ;;ı:ı;ldinl ıartclmc· 

. rikalı tevkif edildi r!ll'! plyade~iııe karşı girişiltn inatlı tc muvaffak o·nıuşlardır 1 
hlr "liva~ lıRll'n df'vanı tlnıc'·t dl Rcrliıı. !!!l (A.A .) - ı\rdu b&ı,ku· ı 

Vlşl. 211 C A.A.) - Am~rika bil•"'k 0 
-, " e r. 

J u Dllşmanın mUk"rr"r hllcıınılar pil" maııclanlı&;-ı 2i cyl1Hde VornMJ HÖp· 
cl!:lll#inln reı;ml bir kaynal<tan n~· ı ... 
rcndiğin,. ı-öre, dUn tevkif edildikleri ~UrtUlmllş ve 6 tank tahrip rdılmi~· ı llba.şında re~»!" eden savıı~lann 

tır ~ade<'e mcı•r:ıl ·oıtıu~nu bfülırınekte· 
bildirilen Amr.rikıı.n tebaasından baş. · • . • d\r. • · 
ka HOO Amerikalı daha l,g-al altında Batı ~c mcıkez. ce~heslndc KU\"l·r,. 
bulunan Fransada tevkif edilmiştir. ı ıcrfmi~ bir t~pe~ 1 '~E'• I r.tml~lm:llr. 

Tevkif edilen Amerikalıların adedi PllsklırtUltn l\ar;ıtık taarruı:)u ıımı· 
· dl 1-80 · b 1 t ı;ındıı düşman ~ O ınıbay ve er kay· 
şım ı ı u muş ur. 

betmiş tir. 

Vilki Çunkin~de 
Londra, 29 (Radyo) - Rur:velt'ln 

şahsi milnıessill Waııdel WJlh1e h&\'a 
tarikiyle Çunklnge varmıştır. Wilkie 
Çinde iki haftfl ka~ar kalacaktır. 

Alroanların on gUrılük ıoa7Jatı 

Londl'a. 29 fA.A.\ Alnıanların 

Stalingrad onlf'rinde ve içlf.'rlnde ut· 
tadıklan ka~·ı plar P"k ağırdır. Bura. 
da. ı:ıo 000 Mllr.·er ıuıkerlnin 10 (Uıı 
sOren hlr muharebede ö'dUtll tııhnı in 
edilmektedir. 

A~manyada 
(Batı 1 incide) -

meldir kl bu da Almanlıırın yü. 
künü ha!i!lctecektir. Fakat J;;ıpon
lo". !;lmd1 yııpılacak bir Sıbcrya 

seferinin ikinci bir ccphr ııçmak 

<.\Jca~ı 'e bur.un Almanlardan zl. 
~·adc mCittc(ı\tlcre yarayııeağı ka. 
naatindcd!rlcr. • 

l3trlln radyosundıı ı;öz alan bir aı;· Japonların sadece ınih\'Cr müt. 
(B•t'1 1 lnrlde) 0 ktri :ıöıcil, Slallııgrad şehrini nıUdn· tdiklcrinc :rardım ic;ın hiç bir IC'h· 

M:]kornacılor 

I<"asuJya fıyatları 80 kuruşa kadar faa etmekte 0111.11 nus kU\'Vf'tinr. .şl· likeye girmek istemedikleri a§I. 
çıkmıştır. Nohut 60 • 70 kuruş ara· mald•m Ye dn~udım durmadan tak\'I· kfırrlır. 
sındadır. Zeytinyağ toptan 200 lrn· ve ı;-eldl:lni ve şehre hU<"um etml!ktc 1 DiğC'r cihP.tten Almanlar, Japon, 
ruşa .satılmışt ır. olan Alman l\uvvetl,.rinin ise yıpran· 

1 
larrn Uzak~cırktan vR1nıt milttc. 

Tüccarlar bu işin kontrolle başarı· mış olduklarını söylr.nıı>ktedlr. flklcrl değil ibQtiin Anupa1ı1nrı 
ıamıyaca~ını, fiyatları dllşUrccek ye. Rjev bölgesinde ;vapıla.n çarpışma· kovmak ll'f~lklerinf anlamata 
..,ine Amilin lkamP. prensipleri nıızarı ı t· ı d 2" k .. 1J dU ' .. . a.r ne ıces n e " ·o) n şnıan h" 0ıamıc;lıırdır . : 
ltlbal'IL alınarak plrınc!n ,.e ekmek elinden alındığı bildirilmektedir. • 
yerine ikam~ edilebilecek bir madde Alman tehllJI Çt !1 rl e lyen İ petrol 
ile _bUtUd?I bg!da maddeleri flyatıarına ı Berlln. 22 <A.A.) _ Alman ordu· 
tesır e ı e ılcccğinl iddia t'lmekte· 1 b k t 1 ..., n t blltl 

1 
arı aş omu an ı.,ı ın e : 

dlrler. • 
Du h 1 'zl k hefkasyada ve Ttrek rl'nubıındak l 

n şc r mı n bazı ma arna t'cıb· • . 
Alman kııvvf'tlcrı, sarp. orı-ı11nlık ve 

rlkıı.~örleri bu iddiııları teyid ed~ek d:ı~lık aı·a .ıcıc kU\'Yctfo tahkim rdll· 
mahıyctte Ticaret odasına bir nıUr•· ı mlş \'e lııatıa mUda.fna ecll!mekte bu· 

Çun::-klng, !?9 (A.A.) - Sinklanı 
dn petrol saha! ıırı kcşfedllmlş ' 'e 
anıcll,rata derhal başlanmıştır. 

• n npon b~\ ekili Jaııon milleti. 

c::::!) ıı~ ba7ı t ını;I> eh!rdC bulunılıı. 

1111 taısi)elcr allı nıaıldcıllr. Bn altı 
maılılı-nin lır.r biri ıhıtUndc biraz 
durmuı. urcti.) le lapQn~ anın bu
glınkU 1.hıruınıınu az çok anlamı" 
ohıruz. lslen;rnl'T, birlikte teerUb .. 
edelim: 

t - 'M nc\'I) atı "u ıtmaz bl? f:e, 
kilde tulın11k. 

.AnanrJrrlnc ım ıkı hil~lı olan ' 
fcrıll ~a~a,·ı-; b kımından ına ka· 
nııııt ~<'tiren Jl!ponlorın mfınl'\l)U· 

tının kolay sur .. ılmn!;ı bekl"nrı ırt. 

Anr.ak, harbe ba'jlD!'lığt Y.nnıan i-:i 
pek kı~ll hlr zamanrl ı bitirme!\ aı· 
ınl) it: ) ıletırın1 • ff'rll'rl lc:ıunıH• 

Japnnytının, ıHtık lıu~ün, 111.un !tir 
rnlirııılrlr Yorıında oldn~unun unla· 
~·lmo .. ınıi ın dof'nuı'lı ınuht !'.' mrl re· 
uk!lli~nıı1ar t>u t ıl\ ı;llel l lcop l'ltlr· 
mi ~ lir. 

2 - Rr.dı-n J.;uv\etinl düz.cltnıek. 
Hu tıı\ "lyeııln hiçbir hususl)cll, 

3nktur. Her tıa \Cldlln, hl'r de\lrdc 
mili tine \Crelıllcet'ğl bir direktif· 
Ur. 

8 - lla\·a to.arrullarınB karo:ı 

ara•ıt. :surette haz.arlanmak \C ta
tımlcr lllımıak. 

Bu, tıw l~clcrhı rn öucmıı ... ıııır. 
,Japon ha':' ekili, A.ıııcriknnııı uzun 
mcntill! (.lıw ucaklar yaptığını , l ılr 

eri uı;ak gemileri lıı~a etliğini, {'in 
mu,·affaklJetlerlniıı u~ak me~·dan. 
lurını ,Jı;ponya~ a ~ aklıı.~tırdığını. 

müttefil<lrrln Arnstrıılya \e Ilin· 
dl~tanılaıı, i'\falaya, Blrman,·a. lfo· 
lanc1a IUndl,.tırnı '' J"iliplnlrnkıı 

oldu~ıı ı:-itıl 11{1ıl; l.olal uuklattırıl · 

mı) acağıuı çok iyl bllmrktcdlr. 
Bunu blldijtl h·imllr :ııı .Japon adola. 
rının da ha\u akınlarına uğ'rayac-a
ğını he5aba katmaktadır. 

1 - ;\1Ühlmmat i~tilı:oalini d hıı 

ılyaılc arttırmak. 

Beyr11t, 29 < A.A.) - Alman ha,·a 
mareşali Coerlng'Jn Isnç'tc, Stok· 
holm yakınlarında bir yerde bir şato 
satın aldığı söylenmektedir. 

caattc bulunarak maknrna imaline 11 dU ıı ı · 1 i .. . . . . . ıınnıuş enıan ınevz er nı !' t (l'Ç r. 
bağlı 19 uçak kaybetmı,ıerdir. musaade edılm~ı ıçııı Tıı·aret Veka· 1511 d ' 

t ' b' d 1 k l 1 · iTi ' " ır. General Geiger. şöyle demlştlr: l<' ıne ır i e t e bıılıınaca < arını bıl· Alnıan hava kU\'\'Ct\f'ri TouaJ":;I' 

Güzel bir 

Japon~nnııı Jıarp endü tri"J ) lrıııl 
t.cne eı 'l'llne ı:;ürc inanılıııı) a•oalt 
kaılıtr gcııı,..1cnıl~tlr. Bunun dalıa d::ı 

arıt ırılınaısını fa\'Sİ-' eye il,ç dü~Unrc 
hiı1'lıııdir: l - Harbin u1un Urt.'<'C· 
~i: 2 - l\arı:ı tııraf harp cııdüstr'· 
'inin !'>On derece gellıtme5l; 3 - ]l;lc 
grı:lrtlcn yı-ni iptidai ııındılc kıt,\. 

naklarının ıaman kaybedilmeden 
i~leUlıne 1. Litvinof Moskovaya 

çağrılmış 
'Berlln, 29 <Radyo} - Serlindcn 

öğrenildiğine göre, Ru<ıyanın Vaşi~· 
ton bUyQk elçlsJ B. l.lt.vlnot MoSl<O
vaya çağrılmıştlr. Sebebin 2 el cep· 
he meselesi oldufl,ı a~lenlyor. 

Londroda.ı ayrıl ırke n 
<Bafı 1 lDcldı) ):( 

ister ~ekildc yazı yazıyor, fakat 
halkın eınnlyetlnl bozacak taşkın 
bir lisan kullanıyordu. Hukuk mU
şavlrlcrltc "öı·uıtum. Bu yolda lf. 
ratın, harp gayretlerini bozmak 
neticeslnı vereceilne kanaat getir
dikten sonra Mlrror'u çağırdım. 

Dedim 'ki: .,Elimde hukuk milşa. 
vlrlcrlnlıı raporu var. Sizi kapa. 
yapllirlm. Fakat iku ediyorum.» 
Bu ikaz. 1cslrlnl ıösterdl, 'Mlrror'u 
kapıımaso mecbur kalmadım. 

Bugünlerde görU~tüCUm dikkate 
değer ndam1ardan biri geçen harp
te 1ankı icat eden General SwlıHon 
dur. Hatıralarını anlattı . Mder 
tankın dişisi, erke!t varmış. Erkek 
tank top, dişi mltralyBzler taşır

mış. General topıın daima hakim 
oldu~unu. bütUn dava tankın v;ır. 
dı:ı yere top yetiştirmek ve sey, 
yar tanksavar topları üstün bir 
halde tutarak )'erinde kullanmak 
oldu(;unu söyledi. 

Balkan Harbi zamanında ısmlnl 
çok duydutumuz Lord Bokston'a 
blr dostumun cvlnda rastgeldlm. 
Tiirk fedaisi Tııhsln tarafından na. 
sıl suika. de u,radıGını anlattı: 

Tahstnl hadiseden sonra Bilkrcş. 
le hapisanede ziyaret etmiş, ,,ptş. 
men mısın?. diye sormu,. Tahsin 
cevap vermiş : «Dcğillnı, elimden 
selse tekrar başlayıp seni geber. 
tlriın. Senin yerine kıtrdeşlni vur. 
dul;uma müteC$slilm.-. 

Konuşınu~lar. Siyast kin hariç 

kalmak şartlle ahbap olmu~l;ır. 

Bok&ton, Tuhslnl ık ıık ıtyaret 

ederek kitaplar, hediyeler ı:ctlr. 

mlş. Tahsin de hayatını, Sorbon·da 

nasıl okudufunu anlatmış. 
Eskt Bulgar dostu Bokston, Bul. 

gar i~lerlnl çok merak ediyor. Fa. 

kat Bulgarlstalf lehinde konuşma. 

~a pek dili varmıyor. 

Ayrılmadan evvel Str Stafford 
Crlpps ile de uzunuzadıya sörliş. 
tük. 

Geçen sene saıetelcrimizde ten. 
ldtlcr uyandıran be)'anatı hakkın . 
da samimi izahat vere'). Meselenin 
bir anla~azlıktan ibaret olduğu. 
nu anladık ve iki taraflt do~tane 

hl'1crle b•rblrhnlzden Ayrıldık. 

Ahmet Emin YALMAN 

dlrnıişler \'e bu iş için de Ticaret • . 
Ben Amerikan uçaklarınuı takımı d 

1 
l 

1 1 
havzaBınr bonıb•l&mış \'e Karadcnııı;de 

· ' o asının tavassutunu r ca e IJl ş er· . . 
adalarda bulunan pilotlar ayarında d' orta tonajda ıkl 1:'emıyi ha~sra uğ· 
pilotlara sahip olmaları takdirlııde. I ır. . ! ratmıttır. 
dU~manın en iyi uçaklarlyle çarpışa· Mak~macılar ilen~ılerlnc 40 ~uruş- Staliıı~rarl için yarılım çar}'lı~ma
rak bunları tahrip edeceklerlnl ale· tan bu.,day verlldlğı takdlrdı> tii> • 60 ı ıar esn11smdn dOn, lnatlt muh"?reb~ler 
nen beyan ederim. kuruşa .en birine. .bf.'\'ldcn makam•tsonunda .şehrin şimal kısmındaki tor· 

çıknrablleec'klcrinl söylemekte ve bu raklardcı devamlı l9erruılıırla bir çck 
fiyata makarna çıktı~ı takdirde bU· ı ı;:-edikler açı'n11ştır. nıı,man şl111&I· 
tUn gıda maddeleri fiyatlarının dilşe- 1 denbcrı kendini kurtarmak için boş 
retlni iddia etmektedirler •. Bun_lar j yere taıımızlarına devam etmlşt.lr. 
c; ıkaracaklan makarnalar lçın dnınıt Cephedr hııtunan Macar kıı\'vetıeri. 
bir kontrol altında çalışmayı kabul mahıılli tııarnızıarı ba,11rı ile bıtlr· 

Rusyaya ileri'de 
muazzam kafi leler 

gün :.! ereceğ'.z 
(Bqr l lnr.lde) 1-1 

:-ında. enkaza ııarılınaya ı;ııJıaır ve. 
ya yüzerken şarkı söyliyerek b ir. 
birl erinin cesaretini artırmaktan 

bile geri kalmıyorlardı. Efrafımızn 

dü§cn- bombalar arasında muhribi. 
mlz 4:5 tayfayı denizden toplamış. 

Yugos'av çeteleri 
(Ba91 1 incide) (//) 

lar Yuıroslavyayı aldıktan sonra mil· 
yonlar ıııırfedettk bu kuyuları ıslah 

etmişlerdir. 

Relçlkıt'da lıol•n 

Beyrut. 20 (A.A.l - Be'c;lkada bu 
eon ,bllnlerde karı,ıklıklar olmıı kla· 
dır. Chıırlerol'da, 3000 eslr aııktı• ı,. 
yım etmiştir. AnYtrs'dl' ise bir çok 
yerlercJe lnCilfıklar vuırna ,eıml~Ur. 

~1uhtaç asker 
ailelerine yardım 

ettiklerini ,.e bu iş için tccrUbe ma· nıişlerdir. 

hiyetinde bir mllsaııclc verilnıesini hı- Cephenin m<'rkr?. kesinıindrki hafif 
temektedirler. düşman ta arruzları mu\·affakl)'etlc 

Oğrrndlğimize :öre Ticarl'l odaaı pllslttirtlllmfi~tUr. 

makarnacıların hu dileklerini nıızarı Cephenin ~imal kesiminde bir taar. 
itibara almış \'e \"RZiycli Ticaret Ve- ruz sırasında kara ve hıı.va kU\"l'etle• 
kalctine hlldlrmlştır. rimiz bir çok Sovyet harp mevzileri· 

Kadınlık aleminde ....... 
Kışlık modeller 
Selim Emre'nin sergisi 

alaka uya n dırdı 
gıda bulunan rııantoli:llJ, büıme. ı 
ini yaır.ız bir ~·ana münhasır, çay 
esvapları rasbd 3örmekt d ı r. "A· 
yazpaşa, isimli ronarlı bir manto, 
.cenrlrlllonıı adında beynz dantel 
ve s iyah kadife karışık 'ece esva. 
bı, Gelinci k adında siyah kürkl~ 

süslenmiş koyu kırmızı bir kostum 
salonda teşhir edilen modclleı ara. 

es ... r 
En 
61 

eski 
yazıcı 

Bı.~ın Kurumu rcisL Hakin Tı. 
rık Us. uzun ve yorucu bir tetkik 
ııctfccslnde matbuattmızda bugün 
hayatta olup bu'"dan 50 yıl evvel 
yıı?.tları ınlijar edenlerden 61 kl5lyi 
lc~b i etmese muvaffak olmuştur. 

Bu muvrıCCakıyetıı esere görC>, bu 
gün hayatta olan matbualarda ese-
rı ıntı~sr eden en cskı yazıcı Ab. 
dülh•k lJ{ımldin kız kardeşi Mlh. 
rünnlsn Tarhandır. 17 Eylul J881 
de çıknn Hailneı evrakta cEdil'ler 
ölüyor, Tercümanın ey bülbillüB 
ınısraılc başlayan bir natiresi çık. 
mıstır. 

Ru 61 yazıcı için öniımüzdekl &y 
içinde Ür.iver~itcde bır jübile h:ı.. 
zırtanmışt ır. 

B. Hııkkı Tarık Usu, bu eı;erln. 

<len do:nyı tebrik ederiz. 

:; - Casusluğ'.ı k&Jlı korunma 
tcdlıJrlerlni kunctlcndlrınek. 

OJ le anls~ılıyor ki Jap:mhırııı 

c-line geçen ~ erlerin karnı:ı.kan ,ık 

h:ılkı iı:lnde enek.c naı.ıl Jaııou ta· 
ııu~an \-ardı) a bugün de nıüttoflk 
ca usları 'ardır 'c bunların fıı.all· 

~eti Japonya~ ı cndl!tf)ye düı<ürmek· 
tedlr. 

6 - A"kcr all<'lcrlııl daha iyi ko· 
runınk. 

Allı srn<'lil< Çin harbinin \ 'C J eni 
harbin, Jnıııınyada erkeklcrlnl ka,·· 
lı!'deıı aileli rin ~:ıyıı.ını gittlk!;c art 
tınlığı arılaşıhıı11kt11clır. 

ı:ıa - ıp 

TEŞEKKOR 
Boğaz ve burnund:ın muzlarlp bu 

lunan oğlum Kenıal Gülmnn'a muvaf 
fakiyctıı bir ameliyat yapan Cerr b 
paşıı hasta.ncııl J.."Ulak ve boğaz ml.ıtl 
hassısı kıymetli doktorlarımızda 

Salih ı-::rı;cı.en ve ıu;ıstnnlarına alcnc 
teşckkUr ctmc~ı bir ''azırc ve bor 
bilirim. 

Le.mi GUlman 

·······~ • TA B lll A llŞ .& M 

1 PEK Sinemasında 
Muazzam .bir macera.. nıtllhiş \'C ho..rikulAdc bir seq;ilzc';!L !llml 

KIRA BU LUT 
8Jl" R ollerde: 

[, 

i 

t 

Ankara, 2!l (Vatan) - Sazı ~·I. 

liıyetler muhtaç asker allclcrlnc 
yardım olarak fcvkalMc zam ka • 
nunu ile nyhkları artanlardan da 
re l kesilip kesilmlyeceğlnl D ahi. 
llyc VckMettndcn sormu'şlardır. 
Vekalet, ',c l lcr kcııilirJ(en onla. 
rın ela n ıı.ı:arı !Ubara alıııınosı lfı, 
zım SclC'cejiıni vnllliklerP tHıniın 
etmiştir. 

~ıa mevsimmc yakla~ıyoruz. Bu 
screki kışlık modeller arıısmda en 
çok be[;enllenlçr ucuı v~ ısade o. 
tanlnrdır. Yeni sonbahar ve kış 
modelleri arasında şişmanca ba. 
)·anları memnun r.dec<'k çareler de 
du~ilnülmilıı ve onların §lşmınlık. 
t arını örtebilecek ve zaraCeUcrlııl 
bozmayacak şekilde modeller de 
haz.ırlanmıştır. 

Dun matbaamıza eskiden kadın 
sayfamızı yapan arkada§ımız ı:;cldi 
ve dedi ki: 

sında en bcğenllenlerdendi. L L 
Gördüğümüz modellere naıaran ~ ·A A C E BEERY 

Vakıf gelirlerini 
arttırınak tedbi ~· leri 

Ankara, 20 CVatan) - Vakıf. 
lar Umum Mlidtirluı;u vakıflıırın 
gelirlcrını artırmsk ve QU arada 
vakfa ait Sl\yrlmcrkullerln si&:ortn. 
sını sa~lamak tı:ln yeni bir knnu n 
projesi haı:ırlamıştır. Umum Mü. 
dürlük bu kanunla ormanların ıs. 
letilmcsl ve bunlardan alınacak 
mahsul üzerinde lsledlgl mliessesc 
He anla§mtt yapabilecek ve sigorta. 
!arını yaptıracaktır. 
Umumi h1'!'4R(1 ılh·anının hlr ka rarı 

Ankara, 20 (Vatan) - Unıuınl he· 
sap dinnı ll\tısat fRkUlte.<;i mezunla
rının imtihansız olarak Ticaret ve 
lktısat Vekaletlerine alınabilccrtdcrı. 
ne karar vtrml.,UI'. 
Mall~·e \'~kllet lnln lıir tetkiki 

Ankara, 20 ( Vat.an) - lhhsM 
mevkllf!rlndeki kadro ücretinin tama.. 
mrnı almakta olanların ter!llerlnJn 
nasıl yapılacağı Maliye VekaleUnce 
tetkik edılnıektccllr. 

•- Calctclcr say fıılarını az.all
t ıkt an soııre. bıze iş kalmadı. Fa. 
kat herhalde kadın ve modaya 
dair hır iki satıra ayıracı.\\ yeriniz 
\•ardır. Şimdi kadın terıisl Seliııı 
Emreııin yıınından geiıyorum. Ye
ni bir model sergisi ac;tı. Çok en. 
lcrcsan. İstersoniz b ir iki ı;atırlıı 
ıı ıılatayım.ı> 

Kadın okuyuculıırımıza hız.met 

edeceğimizi ümit ederek, arkada
şımızın bu dllci;inl memnuniyetle 
kabul ettik 

Sözil arkadaşımıza oıraluyoruı: .. 
o:- Selim l:nırcn lıı model serı:isi 

bu sene de büyük bir rıı.ğbetl <? kıır 

şılandı. Bu sergiden oı:rcııdlğiıni. 
ze göre yeni modellerde en çok 
begenllcn ~ckıl slmdrldcn kaçınan 
§cktllcrcfü. Parls t en gelen l'On ha. 
!>erlere gor<' sl nıctrı ~rt•k unutul. 
mu~ gıbıdir Şimdi C•notlf) lcr da. 
ha zuıl de, vilcudun bır iki yerine 
eklenmekle iktifa olunuyor. Ser. 
ı:lde ı;ördügümiız modeller arasın. 
da. bilhnssa drnh nstra.ıanh. b!r 
cebi yukarıda, bir cebı be•dtn •ıa. 

bu sene en çok raı:bct gören reıık-ı ~••••lli••••••••••••••••••••Ul'l:t,'l.t/ 
lcr siycıh, kızıl kıhvercnci, bordo. 
koyu bej ve açık llclverttir. 

Bu sergide Paris modcllcrındeıı 
iklıbııscn yaptırılan rop ve tayyör , 
lcr, de b lzc Parls kadtnları hak. 
kında yeni bir fikir verml§tir. 

f'aris tenllerl, l'arlstc günden 
gOn~ az.almay a başlayan şi,;man ka 
dııtların kusurlarını kapamak 
için yenı çareler düşünmüşler ve 
bunları yukarıda da işaret ettısı. 
mlz gıbi şlmctrlden kaçmak sure
tile rlde edebileceklerini tsbat et. 
ıni§lerdir. 

Bu seneki modeller, umumiyet 
itibarile ucuz malzeme ile gayet 
giizcl elbise çıkarına esasına da. 
yanınaktedır. 

Yen! mantolar ara~mda .,oGuk. 
tan muhafaza için yünle asiarlanıın 
ve ynkaya kadar dUğmclenebıle. 

cck mantolar bc~enilcnler arHsın. 
dadır. 

Selim Enırenln kollekslyoru ara. 
sında Yugoslavyadan :ellp htan. 
bulda ilk de!a modellerini ı;östc. 
ren Yugoslavyanın tanınmıs terzi. 
}erinden B. Refik öner de birkaç 
erkek kostümü ıötterıniftir. 

Oııumüıdrkl <•unıa ak~amıııılaıı !llbıırr.ıı --, 
Ş 'ıt R K Sinemasında ! 

lli"sı \11 mii(\ slr ln4'nulu ... Rakiki b•ı hı) .. t romanı ... l\111nılmln ilk ~ 
lakılibını teşkil etıccck ılııcr film ..• 

KISM E T 
Baş Roı<ıe: (ARABACININ KIZI) nln unutulmaz kahramanı 

rı' 

:l'ft E i N R 1 C H G E O R O E 
Bfojlsörü: O E Z A V. B O L \ ' E R y 

~ 

~----------------------· .. 

Şirketi Hayriyeden 
Mekteplerin 1-10-942 de aç ılması do layısiyle 
tarifede yapılan değişikliği gösterir cetvellerin 
vapur ve iskeleler~ asıldığı sayın yolcu larımıza 

ılln olunur. 



. ------------------------------------- Y .&. TAN 

' 
Şehir Umumi Meclisi l_P_,a_sı_fık_d_u_ru_m_u_. 
c. H. P. namzetleri Ameri_ka_ta_arruzları 

Neden dolayı şimdi bir 'ı--+-+--(Ba,ı ı incide) Burada. bu şerefli vazifeyi sene. 
ıı- 1stanbul Umumi Meclisi,lerce yapmış olan ve yerlerinl yine bekleme devresine girdi? : 4 üncil intihap devresi azalıkları Partimizin kıymetli azasına dev. 

için Parti namzetlerimlz sayın İs- retmiş bulunan eski arkadaşları 
tanbul halkına ilf!n edilmiştir. saygı ile anarız. 

İstanbul villıyetlnl temsil gibi Yeni meclis kazandıiı (20) ı::nı;. 
~erefli bir vazifeyi kazanmış olan enerjik, olgun, bilgi seviyesi yuk
bu arkadaşların dört yıllık çalış. sek tecrübeli arkadaşlarla yapıla. 
ma devreslr.de mes'ul icra makam. cak sıkı temaslar, yapacakları ~e. 
!arına yapacakları kurucu, koru. çimlerde ve çalışmalarda . gos. 
yucu. ve bulucu yardımlarla viliı- terecekleri şüphesiz olan _ dıkkat 
yetin hergün artan dcrdlerine ça... ve alaka. Parti ve halkın muştcrek 
reler bulacaklarına eminim. müzaheretlle ahenkli bir birleşme. 

Yeni meclis arkadaşlarımızdan ye ulaşınca yenllmlyecek dava 
Partinin beklediği; yalnız toplilntı görmüyoruz. 
esnasmdakl dar faaliyete münhasır Üeşitli halk davalarını dalma 
kalmayan ve bugünün ana dertle. uyanık ve yurda bağlı enerjıslle 
rln! teşkll eden ıa~. pahalılık, mah takip ve tetkik uhasına getiren 
rukat, mür.akale, temizlik. sağlık dcicrli matbuatın ayni yolda 11.r. 
gıbl işlerde her an artan, faydalı ve tan yardımlarından asla müsta:nı 
ardı kesilmez mcsa!dlr. değiliz. Bildirici çalışmaları ara. 

sayın Valillk ve Belediyenin bü. sında yardımcı bir ruhla göstere. 
tUn mes'ul insanlarının bu işleri cckleri tedbir nekadar kıymetli 
daha iyiye ve Beriye götürmek olacaktır. 
lçln ne gilç şartlar içinde nekadar En ağır harp vazlyellerl lçınde 
çalıştıklarını görüyoruz. sulh şartlarını idame eHlrmenin 

Bu feragatli arkadaşlara en mü. mucizesini gösteren eşsiz ŞefimL 
esslr ve müsmir yardımı yapmak zln emrinde ve etrafında tam bir. 
başta lslanbulun az:lz halkı olmak lık halinde yapılan lyl ve arasız 
ilz:re onların mümessillerinin ana çalışma hiç bir gün heder olma. 
'\azifelcridlr. mıştır ve olmayacaktır .• 

c. ıı. J'. intihap yoklama talimatnamesi hükümlerine uyularak 
cı ı) kazada yapılan yoklamalar sonunda İstanbul Umum! J\lecllsi 
4 üncü lntihı1p devresi için asU ve yedek azalıklara ı.cçilen c. H 
Partlsı namzetleri :ıunlardır: 

Aııli balar: 

l - Avni Ya{:ız 
l'edek Azalar: 

ı n A J,AR ltAZASI 

Umumi Meclis az:u1 

ı - Muhiddin Önderoğlu Emekli deniz binbaşıs.. 
BAKIRKÖY KAZASI 

AsU AzaJar: { 

Umum! Meclis azası 

Londra, 29 (A.A.) - Timeıı gaze·ı ve bu:Un Henderson alanı adı ile anıl
teııinln va,ıngton muhabirinin bir maktadır. Bu uçak alanı, her iki ta
tl'lgrafında, Paslfık.ln <'enubunda bun rafın btitün strateji pllnlarının U~U- 11 

dan iki ay evvel başlamış olan Ame- dllr. Japonların henüz Amerikalılar· 
rikan taarruzunun neden dolayı şlm- ı dan daha ziyade kısa mUna.kale yol· 
dl bir bekleme devresine girmiş oldu- !arına sahip olmak gibi bir Uatün· 
ğu izah edl'mektedlr. Amerikalılar itikleri vardır. Japonla.r, gecenin ka· 
henUz bataryalannın mevzilerini tar-ı ranlığından istifade ederek deniz yo
sln etmemişlerdir. Ellerinde asker ç1• ıu ile takviye kıtala.rı ve harp mal· 

Soldan sağa: 1 - Tren; B!r mil. 
Jet. 2 - Emareler; Eş. 3 - Ka. 
dın papas; Bir hayvan. 4 - Mo. 
da'nın yarısı: Fakat. 5 - Bir ka •. 
saba; Zamanın kısımlarından. 6 -
Tersi: yükselme: (Tam) dan bir 
noksan. 7 - Bir şehir; Sasa sola 
hatlar çizerek. 8 - Ve diğer: Ter. 
si: birdenbire. 9 - Bir çiçek; Ter. 
si: Ayak. ıo - Zayıf ve hal,lz. 
11 - Bir •r.ota; Uzak işareti; Bir 

kardıkları dort adanm en mühimmi zemesi getireb\lirler. 
olan Guadacanal'dan başka bir kör-j GörUIUyÔr ki vaziyet Amerlkalıla· 
fez ve liman yoktur. Guıdacanal tak- ra mUsait değildir ve bu sebepten do
riben 80 mil uzunluğunda ve 20 mil layı taarruz:arı hafınemı,ur. Fakat 
genlşliğındcdlr. Çok dağlık ve orman-l Amerikan bahriye sillhendaz:ları, 
larla örtülüdür. Bu arızalı arazide harp kabiliyetlerinin Japonlarınkln· 
Amerikalılar, ~·alnız şimal sahili Uze. den Ustun olduğunu ispat etmı,ıerdll". 
rinde iki ırmak araııında bir arazi ,e. Ve sıllhendazlar, harpteki savlet "Te 
ridine malik bulunmaktadırlar. Bu ı;ıiddetleri maruf olan Japonları ya
arazi, 7 ila. 8 mil uzunluğunda ve 41 vaş yavaş püskUrtmeğe muvaffak Ol· 
veya :S mil gcnlşllfındedır. AdRnın maktadıriar. Eğer Umlt edildiği veç· 
mütebaki kısmı Japonların elindedir. •ı hile bahriye silahendazlarına. kUi de
Fakat Amerikalıların almı~ oldukları recede ycı.rdım edilecek oluru bunlar, 
ara:ılde Japonların vUcude getirmiş· Japonları adalardan silip ı;lipUrecek
bulundukları bir ııaçk alanı \·ardır !erdir. 

Guıdelkanal uçak gemisi 
vazifesini görüyor 

Vaşington, 29 ( A.A.) - Salamon yüzen tayyare gemilerınden ba~l<a 
takımadalarında kAln GuadalcPnal'da tlirlU kuvvetli bir tayyare gemiıııdir 
bulunan I'.euter'ln hususi muhabiri B. Guadalcanal'dan uçan tayyareler; Ja
F. Tı'man Durdln, Amerikan uçakla- pon kafilelerini durdurmakta Japon· 
n kuvvetlerinin, Amerikan bahriye !arın kru,·azcirlerlnl, muhriplerini ba
silahendazlarının takım adııtara ayak tırmakta veya hasara u~atmakta
bastıkları tarihten~ri a.İıl~ılmı~ ol- drrlar. Bu tayyareler, takımadalara 
dutunu beyan etmiştir. Slllhendazla- 1 hakim olmak için blitUn gayretlerim 
rın takımadalardakl hatlarını daha sarfeden Japonların bu ı;-ayretlennı 
f~zla de~llse de yarı yarıya uı;\lklar I boşa çıkarmakta ve Japonlar, bö.ğür
hınıaye etmektedirler. 

1 
terine ı:ıaplanmış olan n:ızrağın oldil· 

makam. 
Yukarıdan aşa;ıya: 1 - Ardu

az; Hayvan koşumu kı;;ırnları:ıdan. 

2 - Taharri et; Ek. 3 - Ters': 

çizgi; Asri sürme. 4 - Gltmr.; Bir 

nota. 5 - Köpek adı; Fchır:ct! 

6 - Bir soru; Tersi: muktedir 1.ıl. 

mayan. 7 - Tersi: bir adalı. ~ -

Bir renk; Derinlik: Kazanç. 9 -

Bir deniz taşıtı; Tersi: r:işanc: Oir 

mabut. ı O - Taharri r.tmc~ene. 

11 - Tersi: devlet adamlarır.d:ın · 

Palto. 

Ol'SltU Rt'V\fACA~t!' H.\1.Ll 

Soldan sağa: 1 - Çcldrdrk. 2 -
Adese; Er. 3 ~ Ran (nar): Tavcr. 
na. 4 - Amele: Anemi. 5 - Ya. 
bıınl; Azat. 6 - Adam; Reji, 7 -
Na1.I; iz.; Liıf. 8 - J\ylr; De. 9 -
ra; Amal; Sen. 10 - Ebire (f:rl. 
be>: ile 11 - Dayanın: F e r. 

ı - Mehmet SlpahloGlı' 
2 - Hilmi Naili Barlo 
3 - Te\•fık Uraz 

• • • 
Belediye Teftiş heyeti 
emekli 

reırıı;ıcden 

Fazla olarak bu uçaklar, taarruz rUcü demirının acısını h~sctmekte· 

1 
kabiliyetine de maliktirler \'e Japon- 1 dirlcr Hcndeuon uçak alanı Amerl· 
!arın adaların mukadderatını tehcllt kanın ı·~yahut herhangi b;r harp cep· 

Yukarıdan a~ağıya: 1 - Anı. 

yan; Pld (dip) 2 - Dama danıa. 
3 - Çenebaz: Ey. 4 - F.:s: Lami; 
Aba. 5 - Keten: Amin. 6 - lrı. 
yarı. 7 - Reva; E?ilen. R - Drc. 
tıaj . 9 - RcııJ ; Sif. 10 - Kıır.mıı: 

4 - Selim Bilol 
ı'Ntek lulu: 

Umumi Mechs azası 

1 - Abdülkadir Erdotan Avukat 
2 - Şüküfc Ekitler Avukat 
3 - Hayri Helvııcıoğlu Matbaacı 

4 - Abdullah Eccmen Avukat 

A il ar.Alar: 
BEŞİKTAŞ KAZASI 

1 - Ahmet Arif İyicil Umum! Meclis az:ası 
2 - Ferit Babur 
3 - Abdülkadir Karamür~el 
4 - 1hsan Namık Poroy 

t'edek lular: 

1 - Yu uf Zı)·~ Dtatrıan 

> 

• 
> 

Avukat 

• 
• 
• 

• 
ll 

J 

1 
etmekte oldukları deniz ve ha,·a Us· hesinin yetıştırmi' oldı:f;u tayyareci 
!erini ~iddetle bombardıman etmek· yıldızlarından çok daha fazla yıldız 

tedirler. Guadalcanal, dığer büttin yeti,tırmıştır. 

3 - Muhsin Ergin 
4 - Dr. İhsan Sami Garan 
5 - Y ekta Ragıp Öven 
6 - Muı;tafa Ragıp Esadlı 

7 - Şevki Sungur 
8 - Dr. Orhan· Tahsin 

A~U lular: 

ı - Nuri Dağdelen 
2 - Lıltfi GülA 

EYÜP 

Kwnkapı Nahıyc reisi 
Kımyaıer 

Muharrir 
Muharrir 
Emekli albay 
Doktor 
KAZASI 

Jmuml Mecl~ azası , • 

Adcle. 11 - Aıt: Fener. 

1 
100 
100 
100 
100 

BORSA 
29 ETLÖL llH2 

StNlın 5.22 
Dolar ı:rn 70 
İsviçre frangı :rn.ıo 
Pczeta lVUl 
lsveç kronu 31.16 

ESHAM VE TAHViLAT 

İkramiyeli ~ 5 938 19.90 

Resmi dairelerin ilin işler~ 
.. 

Hakkında mühim bir 

Tebliğ 
ŞtmdJye kadar reımr dairelerin Ulularının . uetı1ne ta1'&1mt 

eden merkezi btanbulda Err.ıırum Hanındaki (Türk Maarif Ceml

yeti Resmi Din ı,ıerJ Büro80 LlmJted Şirketi) taııllye halladedir. 

Ticaret kanununun 232 ne! madde!i mucibince mahkemenin 

tasvibine iktiran etmiş bir ~ckA kararı olmadı:"ırıdan Erzurum 

Hanındaki Şirketin muamellta devamı 

U.nlarınızın doğrudan doğruya 

tSTAXBUL ANKARA CADDESİNDE 

KAYA BANINDAltl : j 

Türk Basın Birliği ve Ortakları Resmi 
ilanlar Kollektif Şirketine 

gönderllme!lnl rica ederlı;. ~lmdJye kadar Err.ıırum llaanu1akl Şir· 

kete cönderUea ilanların da l}lrketimlze tevdi edllmeelal.n bUılldl· 

meıılnJ tavsiye ederiz. 

N 3fıa Veka!etinden 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Su Işlerl on birinci ~ubc mUdürlüı:tü bölgesi l!;in4e Silifke O\'a• 
ııının sulanmaıoı için Gök.rn nehri Uzerinde yaptırı?a.cak reS'filltor Sifon, 

Kanal ve muhtellC ~ınal lmalfıt lnşaıı.tı, 

T8hmln edilen ıceşiC bedeli fiyat \'ahldi esası üzerinden d.30;;.633.> 
llra c87> kuruştur. _ 

2 - rJksı;tme. 1911011942 tarlhınc rastl.ıyan pazartesi gUnU saat 

c l:h de Ankarada Sıı lşlerı rclslı~i binası )Çlnde toplanan su eksiltme ko· 

misyonu odasında kapıılı zarf usullle yapılacaktır. 

3 - Isteklllcr eksiltme şartnamesi mukavele projesi, Bayındırlık i~· 

!eri genel ~artnamesl, umumi su i~llerl feıınl şartnamesi ile humıst ve 

fenni şı<rtnıuneleri ve projeleri c:ıO• !ıra cOO.& kuru' karşılığında su j,. 
ıcri relsll~inden alahllirler. 

4 - Ekı:ıiltmcye girebilmek 1çln lsteklılerln c52.919> Ura (02> ku· 
ruştu~ mu\•akkat temlnnt vermesi \'e. eksiltmenin yapılacağı J;tindcıı en 
az Uı; glln C\"\'CI bir dlleltçe ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu işe 
mahsus olmak üzere vesU<a almaları ve bu vesikayı gostermeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika l&leğınde bulunmıyanlar eksiltmeye tire· 
nıezler. 

:; - isteklilerin teklif mektupla.rını ikinci maddede yazılı siıatten 

bir saat öncesine kadar su işleri reisliğine makbuz karşılığında verme. 
!eri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. d0008.> c7818> 

Çocuk doktoru 2 - Fahrettln Fehmi Belen 
3 - Dursun Akbay Tüccar 

Taşçıoğlu Eczacı 

BEYKOZ KAZASI 

3 - Rıfkı Tongs!r 
• 
• 
• 

.,. » Aslan Çimento 9,80 ~ 

iSTANBUL 

HALK SANDIGI 4 - Sulcyman Recep 

bll ir.alar: 

ı - Mehmet Ali Gokçen 
2 - Ferit Erinal 
3 - Abdullah Vahdi 
\edek lular: 

1 - Atı( Tiryakloğlu 

2 - İbrahim Arın 

3 - Hüse)·in Kôktilrk 

Umumi Meclis azu, . ,. . 
Kunduracılar cemiyeti relııt 

MaliyC'dcn mütekait 
A. Hisar Halat fabrikası sahiple. 
rinden 
Beykoz Merkez nahiyesi reisi 
Em1>kll vali 

BEYOÖLU KAZASI 
Asli batuı 

l - Ekrem Tur 
2 - Tevfık Türegün 
3 - Hakkıye Emin Koral 
4 - Hasan Hulk! Ozon 
5 - Mltat Nemli 
6 - Faide Eser.dal 
7 - Murat Fortun 
8 - MustaCa Faik Aşkrn 
9 - Mustafa Şevkrt Yunt 

JO - Nazif KAzım Erat 
l 1 - Salt Özsoy 
12 - Hayri Akyüz 
13 - Raı;ıp Dcvres 
l 4 - Dr. Suad Giz 
!5 - Dr. Semiramis Tezel 
16 - Hüseyin Bektaş 
17 - Mehmet Ali Tlney 
18 - İsmet Somer 
19 - Htılıs Kaynar 
Y~k balar: 

l - NaıJ Soydam 
2 - Celal Said Beket 
3 - Pertc\' Etili 

4 - Sırrı Tulpar 
5 - Salahatun Pulat 
6 - Nrşct Halli Atay 
7 - Esad Cemal Paker 
8 - .l\Iustefa Hakkr Nalçacı 
9 - Edip Özkaynak 

10 - Celile Fikret Onural" 
l 1 - A il Mazhar Pamir 
12 - l'\h azı Yücel 
l 3 - F<')'Zi Cin 
14 - l\Tahu Aysen 
15 - Suad Karaosman 
16 - Fatma Akyol 
17 - Hayri Çavdar 
18 - Hüsnü Gürkan 
19 - Hüsnü Olçay 

Umumi Meclis aza~ı 

• 
• 
• ,. 
• 
• 
• 
ll 

ll ,. 
ll 

• 

• ,. 
,. . ,. 

Emekli vali 
Nakliyeci 

• 
ll 

• 
• 
• 
• 
• 
ll 

• 

Mühendis, müteahhit 
Doktor 
Doktor 
Robert Kolej müdürlerlnder 
Ziraat Bank<ısı müdürü 
Eczacı 

1ş Bankası müdüru 

Eczacı 

Avukat 
Emr.lyet S;ındığı Muhasebe 
dilrü 
Tüccar 

mü-

Bak er şirketi m~mu rtn milel ürü 
Ulus gazet,,.sl fstanbul muhablrı 
Emekli Har!eıye memuru 
Kimyager 
Emekli icra memuru 
Bayan 
Doktor 
Emekli Evkaf mudüril 
Eczacı 

Bayaıı 

Tüccar 
B~yan 

l\toda teı-.. ıhane_i Eahibl 
Emekli Pcsta mi.ıdurü 
Emekli vali 

EMlNÖ?\.-U KAZASI 
A 11 in:alar: 

1 - İbrahim Sabir Yücesoy 
2 - Relik Ahmet Scvengli 
3 - Recep Havlucu 
4 - /\ tıf Ödl\l 

5 - vakıf Çakmur 
6 - Zckı Sayar 
7 - Dr. Safiye Erof 
R - Sad Bekter 

·r,.dek ıhalar: 

ı - Selamı Sedcs 
2 _ Lahika Manyu 

Umumi Meclis azası 

• 
• 
il 

• 
• 
"' 

,. 
• 
ll 

• Emniyet Sandıiı müdür mu 
l\Jlmar 
Felsefe doktoru 
Merkez Bankası mildürü 

Muharrir 
Rau{i Man) as eşi 

4 - Kazım şınasl Dcrs~tı • 
Vedek lıalar: 

ı - Mesut Nazıkl · 
2 - Şaban Özbalçık 
3 - Arif Beşer 

Ayvansaray Un fabrıkası müdürü 
E)'üpte Tugla fabrikası sahibi 
Eyüpte eczacı 

4 - Kcmeı Üçer 

A!ll baları 

ı - Cevdet İlkray 
2 - Bican Bağcıo:ıu 
3 ~ Ziya Emin tnankur 
4 - Sami Sönmez 

FA'l'İR 

· 5 - Cemalettin Faztl Erten 
6 - Halıl Hilmi Uy:uncr 
7 - Tevfık Ortaç 
8 - Meliha Avni Sôzen 
9 - Ahmet Halit Yaşaroğlu 
ıo - Zahit Oral 
11 - Vasfi Aktın 
12 - Hemdı Sar.al 
Vedek iular: 

ı - Sırrı Enver Batur 
2 - İbrahim Giıltan 
3 - Sudi Odyııknıaz 
4 - Abdullah Tekta§ 

Eyüpte diş doktoru 
KAZASl 

Umumi Meclis azası 
,. 
• 
ll 

• 
• 
• 
)> 

,. 
• 

Tüccar 
Eczacı 

• 
• 
• 
> 

• 
• 
• 
• 

,. 
• 
ll 

• 
• 
• 
ll 

:ıt 

• 

·-
Tıbbi mfütah.ı:arat evi sahibi 
Tüccar 
Ac;keri tekııüt 

Ycdıkulc Havagazi 
dürü 

fabrikası mü-

5 - Rıza Pare 1 
6 - Müçteba Or 

Hesap mütehassısı 
Şlrketihayriye Muhasebe 
muavini 

müdür 

7 - llulüsl Çatalcalı 

8 - Hasan Mazhar Gürdı' 
9 Celalettln Feyyaz 

l O - Mehmet Çetin 
11 - Reşit Çavdar 
12 - Mehmet Emin 

Çorap fabrikası mudlirü 
Şehremini Halkevı rctsı 

Avukat 
Emekli bahriye yarbayı 
Emr.lyet Sandığı müdi.ırü 
Fent>rde tüccar 

KA&>lı\Ö~ KAZASl 
Afili azalar: 

l - Naci Ali Moralı 
2 - Reşat Başkaya 

3 - Haydar Uzel 

1Jmuml :Meclis azası 

• 
• 

4 - Cemil Cem 
l'edek ıi7.alar: 

1 - Kr.mal Erel Bakkal 

• 
• 
• 

2 - Muammer Şenin t' Emlak sahibi 
3 - Halil Fikri Tolon Emcklı albay 
4 - Rebll Refık Gorbon Mtmar 

SARl\!R KAZASI 
<;Iİ aTAlar: 

it 

• 
• 

1 _ Dr. All Turhan 
2 _ Sadi Özden 

Umumi Meclis aza,,ı 

3 _ T"·flk Amca 
4 ,_ Ferit Hamal 
l 'edek azalar: • 

• 

• 
" 

• 
1 _ Arif Şaylan Müteahhit, Y. mımır 
2 _ Yusuf Mardın Kolej krttibl umumisi 
3 _ tsmail Hakkı Cantürk Emekli subay 
4 _ Nimet Günaydın C. H . P . Emirgan Ocaaı i. H. azası 

ÜSKtlDAR KAZASI 
Aı;ll ılıı:atar: 

ı - Faruk Dereli 
2 - Maclt Zekeriya Oktar 
3 - Muharrem Xall! Akdoğ 
4 - Kamil Nayman 

Vedek iıalar: 

1 - Vahdet Pekel 
2 - Celtil Koceer 
3 - Sadri Sc,·cn 
4 - Salt Aktan 

Umumi Meclis azası ,. 
> ,. 

) 

:ıt 

.•füteahhlt 
A\·ukat 
Emekli albay 

J 

• 

C. H. · P. Kısıklı Nahire re!sl 

Radyo, 
BUG~NKÜ PROG~AM 

SABAH 
7.30 Pro;rRm ve saat ayarı, 

7.32 VUcııdumuzu çalıştıralım, 

7.1.0 Ajansı haberleri, 7.5:i Rad· 
yo salon orkestrası. 

f)GLJ; 

12.30 Program ve saat ayarı, 

12.33 Karışık program <PL l 12.45 
Ajanıı haberleri, 13.00 Peşrev, 

semai, şarkı ve tUrkUler. 

AK~A:\J 
18.00 Program ve saat ayarı, 

18.03 Fasıl heyeti, 18.45 nadyo 
dans orkestrası 19.30 Saat ayarı 
ve ajans haberler!. 19.45 Yurttan 
sesler, 20.15 Radyo Gazete.•i, 
20.45 Bir halk tUıkUsfi o~renlyo· 
ruz, 21 .00 Konu~ma, 21.15 Bir ve 
iki piyano ile saz pRrçaları (Pi), 
21.30 Temsil, 21.50 RıyasetıcUm· 
hur bandosu, 22.30 Saat ayarı, 
ajans haberleri ve borsalar, 22.45 
Yarınki proı:ram ve kapanı~. 

(?-- DO&TOR--·~ 

ORF AN1Di5 
CUd .,e Ztnırn! mntehuaı.sı 

B~yotlu Buterazi aoxak No. :S 
Nıl apartım&n 2 el kat Tel 43734 

ŞEHiR Tll' ATROSU 
1/ 10/ 912 perşembeden itibaren 

Saat 20,30 da 
Dram J{ısmı 

KIŞ MASALI 
Komedi Kısmı 

YALANCI 

Rı\.ŞIT RIZA TIJatro<ıu 
HALiDE Pl~KI~ beraber 

Her ak,am saat 121,30 ı da 
Harbiyede, BEL\'U bahçe3lnln 

A 'aturka kısnıında bu gece 
BiR AŞIK I.AZl:\l 

Vodvil 3 perde 

Hamal Aranıyor 
Emlnönilndeki Hasan Deposu için 

çok çalışkan \'e sadık \'C kuvvetli bir 
hamala lhtlyac; vardır. 

Z.\l' I 
9'1/ 2716 sicil numaralı tayfa 

tezkeremi zayi ettim. Yenisini alaca-
• ğımdan eskl~inln hUkmU yoktur. 

lrıebolulu Mehmet oğlu 1310 do· 
:Unılu Cemal Eıgin. 

TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 
1 Blrlnclte.,rln 9t'! perşembe &'ününden itibaren, 

ğıda röıtterlldJği saatlerde açık bulımacatını aay111 
bildiririz. 

~ABAH : 9,30 dan 12,- Kadar 
AKŞAt\I : 14,- den 16,- > 
CUMARTESi: 9,SO dan 11,SO > 

gl,elerlmiz aıa· 
·müsterJlerimJzfl 

DEPO ARANIYOR 
150 • 200 metre murabbaı aahad& olmak Uzcre ıınazbut blr 
aranmaktadır. 

1 Yenipostane caddesi 47 numarada. dPEKış .. Şirketi Umuınt MU-
cfürltiğiine mUracaat. Telefon: 2016! . 

Devlet Denizyolları ilanlar~! 
ADALAR-ANADOLU-YALOVA 

HATTI KIŞ PROGRAMI 
Adalar • Anadolu • Yalova hattında 1/Birlnclte~rin/19t2 per~cmbe 

gününden itibaren kış proçamı tatbik olunacaktır. Yeni program lake 
ıe :ere asıl"'ı~ ve cep nU.Shaları da clşelerde satı~a çıkarılmı~tır. (2S4r 

iNG1LiZCE KiT AP 
MERAKLILARINA MÜJDE 

Eıı yeni lnglllzee romanlar, çocuk hikA.ye!crl ve romanları, küçUk hl· 
kayeler, mUka.fat kazanmış eserler kira ile verilir. Şerait gayet elve
rl~lldir. 

Açılı' ~Unti 2 Birlnclte;mn 1942 
An;lo Amerikan KiltUphaneslnln Ust katı, · 11•••••• Tcpebaşı Meşrutıyet caddesi No. 63 ••••••• 

\ Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü. llanla:·r 1 

~enıtl l\lahalleıl Sokafı Noıı CiMi 

• 

UskUdar Kaz;a&kcr Ahmet Et. Seyit Ahmet deresi Tarla 
> Sellnıiye Tıbbiye Namaz;ah m~halllnln Ust 

k~~ > 
Kartal Samandıra Sultan beylik çlftll#'I yolu Demirci 

Senelik 
bedeli lrarı 

L. l,, 

10 cıo 

22 

ağılı 600 00 
Yukarıda cinsi ,.e mevkii yazılı yerler kiraya rerilmek üzere ilAna 

verilmiştir. lhlaeleri 10/10/ 912 cumarteııi gUnU ~aat 10 dadır. Isteklile· 
rın mUdürlUk akarat kalemine mUracaatıarı. (2l:i) 

Sahibi ,.e .Xe~rl~at ~lildürü Ahmet EmJa YALMA.'l 
\'alan :S~rlyat TUrk Ltd. ~ti. \'atu Matbaaaı 


