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• - . Gazeteye gönderilea euak iade edilme~ 

' 
E'N SON TELGBAFLARI VE HABERLERİ VEREN AKŞAM GAZETESİ 

Bitlerin Nutkunun Akisleri Ruslar i /men gölü celıubundan 
da yeni bir taarruza geçtiler Londra'ya göre, nu1uk, yeri

ne getirilemiyen vai ler için 
özür di~eme ten ibarettir 

-Vjşiden verilen malfırnata göre: 

1 
Staling ad'da us u t

, leri olga nehrine dayatıldı Stalingradın behemehal zaptı da vadedilmiş
se de, ne zaman zaptedileceği söylenmemiştir 

·vıŞ·, 1 (A .• ~.) - \•«1. ltJck oruu!a
rı SL.c.ı!in-gıad·ın Şin-al J;.:Jh...:ında tanr
rui"IJ itI'IDl<ıl <tıt-va ı rı. c t meltt.edt r l t> t. ·r a
arı'\.U'. ve karşı t...ı~rruzla:r bir:birl\·ri
nı ~P etrr.6k't<.-ı.l..ı·. Rusloı· bt..Uln 
gö, • '"'-d-;;;Icr· gayn•t~e>re ra.gınen ara
zi tCrK.•-tır.~tC nıı·ob t'İYL"!·t.ılie k .. 11 :r:.:ş-

Almanlar şehrin büyük bir 
kısnıını kontrollerine aldılar Ne kuvvet 1 

Ne zaaf 
• 

Hitlerin Nutku 
Alman Devlet Şefi'nin 

yeni nutku Alman mille
tine ümit, zafer, inan vil

dctmekle beraber ne çok 
kuvvet ta.ıran, ne de za
af ifade eden bir nutuk 

1değil<lir. 1 

~-=~--
ETEM iZZET BENiCE 1 

Kr~ d<vn·.,; ı::r~rk"'1 Bitler bek· I 
lcncn ııntkunu siıyledi. Bu nutuk 1 

ALıııJ.-n ntilletfne üıuit, zafer, ınau. J 

v .. t lel1ın e<len bir söyJe,dir. , 
l'•kat, ne harbin ılk yıllarındaki 
kadar aşkrn \e taşkın hcyrcan 
ifadc.;i içrrıdcdir, ne de lıerhan:i 
bir ıafı belırlıruokledır. 

!Ju nutkun bixi bir ı:a2ctcci ola.
J»l< iılı;ılendırcn şu üç soruya: 

A- Alman) anuı harp duru.ııu 
H ıniiı..Jkbel bedeflerı nedir?. 1

1 
B- lkincı ~ephc açılması ihti

mali kıar~ıZ)ındaki telıikkisi nasıl· 

dır?. 

C- lina bou:bardııma11larına· 
lı.ar~ ue dü~Üili.İ)"or?. 

Londra, 1 (A.A.) - tıB.13.C.• 
11-lit!cr;n Beı•lındc Spcır Palasta 
söyled~ği son nutu.lc, bura mah
filinde özür dileyen bir r.utuk o
larak telakki edl-Jn,ektedir. Hit-
lcr, üç sene'Jk ilıaııµten sonra, 
kat'i v.aitlerine rağmen, zaferin 

çok uzak oldu&>ı.ınu söyJ.emişiir. 

Y<'ni kış y.ardımı münasebetile 
söylenen bu nutuk, vaitl.erin he
nÜ7. yerine getirilmemesi st>bep
krinı iıah cdN mahiyette görü
lüyor. 

"T aymis,, e gore : 

Hitler Tran-
silvany a'yı 
Romanya ya 
iade edecek 
Çln•O Macarlar 

Alman1aya az 
a ı ile r vermişler 

Loııdra, l (A.A.) - T.mes 
g~zetcsi bıuj yaz.sında şöyle 

diyor: 

1 

1 

HiUer Rusyada ilerlemenin ne 
kadar mü;;kül olduğunu k~ul et
mek!.t beraber, Stalingracfın zap
tedileccğinı vadetmiş, f.akat zap
tı tariılıini zikretmemiştir. 

Hitlerin nutku ılcinci cephe a· 

çılması ihtimal&ne J<arşı endişeli 
olduğu hissini tle vermektedir. 
Çünkii hücumun nereden gele
ceğini tahmin e4.mek imJmnsız 

olduğunu s&ylemişt.ir. 
HiUer, İngili:z. uçaklarının Al· 

(Devamı Sa: 3, 00: 5 rl~) ADOI'' HlTLElt 

Bu sabah 9 dan itibaren 

Yeni Şehir Meclisi 
seçimine başlandı 
İzdihama mahal bırakmamak 
için Vilayet bir tebliğ neşretti 
Şf"hir J\t'f'{" az ';.;, '.orı intihabı 

iç?n rP) .. l<rı:r .. a•ı1"'.1e21r.a bıJ sd>ah saat 
dokuzda:ı rt;bartn br.~kınılmı~ır: 

Bu mürrasrbe*Je etr<ıt ıba:rark1arla 

<Joootı'mışt:r. Sabah yın saat dokum 
dogru intihcıp ~drk.iarı kaza ve na
ll:yı·lcrde ha.zı:·Lanan ye r! Prıe götürül· 
miiş v~ nRhail rmiınıe~1lloriyle :int..i
hap kontf">l hıey'etlı·r-i önünde reyle
r:n r-.:tı nı-:ı.s1n·. gı~çi.Jn.i~t:ı·. Rllylt:rin a
tıh~ında i.zcifh.anı o]~ra.11:1~&1 için her 
kııl'a.da hr-r ın.Jıa.Ue hal•kii\1n reyler1. 

.ni oe güıı~a kullanaı::ı~1 1.c.::.bit edH
mfştir. Bu htı:'ltita. Vlı3ytin teb!igi 
3 ve 4 frncıü ~h!.feh·rirniıciedir. 

Buı:iln öi:l"YC l<:ıd<.r bir W.< kadın 
ve erk1.'k ı;aı..ınd.aşlar rey h:ı.k:gr;ılı 

kullan&~ parti n:ımwti.erine rey 
vernıişl'C!'f"dir. Reylerini i~timal eden
Jerin nü!uıs ctiT.danJarı rr.Uhilrlenım k
te"cli.. ir..t~hap her gün sa,gt 9 d3Jı, 
s.-ıat 20 yr ı~n.dar dev.aın edrcek ve 
ıo 1~c~rrnicvvel Cum..ı.rll'eıi gril.t1ü saat 
20 dı.> se<,·imr nihayet vPrilrc<·k'tir'. 

Ö!ümle biten iki feci kaza oldu 
- -

1ıarctır ı yoı r~, baı;ı· ıı b' yerrt 0 xv'V'()ı'(}!.;,or-
Alıınıan ı:at~h bi:·l ·le ·ı ~..an fku·v-

lar. \ra.z·y e:. Ç\.>.>: :~, "k tı:J1ln\la be-

1 
s~.ıı ~rad \.1 ~t(.Yt(l.:;.k C"eJıllıf'l-er.ndf 

çet;n <:arpJ7l"Tl• '.Qr 0 1.du.ğıunu b dll"ıt 
mPkl+'dir. 

vet;,.r:ni Vo!ıg'.'lya d•J.)·at•1:ışi.1r 
Al~nan hn-va kuvv<·t:eri Stalir.grı:d ı r•ıbe-r Ru.'> niilda.ıf'aı:lıl'-1.llO'• Jfı <lik :ıc;-ı-

ibıeri.ndt" du.·ma..1a!l uçrr.a.id&-dıı ;c:.r. J31 ıa: ı~ıştı o_.n 'k~<::·T!~ RL~ t•.-h ıgi 
St<ı~ııgıadw ş.,,..l Batı v. r• ~'"' 

<Devamı S•: 3. Sil: 4 ·e) 
-= A"":l }lo(·<\.\,•f!Pri Vo!ga nerı .• -.lnin TJogu 

1 
irzyı<;mda tıuluna,n RLIS bat:ıryalaruLr. B Q SABA B T Jl N 

SOKAKJ,AK C'lcbET DOl.l iTİBAREN M0LBJ..i· 
v;,.ı, ı (A.A.) - Stalmg-ad ~<!ır.- ı Jl AT Ti\ EKME 17 1( AB NE S 1· W AL W "1 I 

nin binaların tlllH·ib· 'ı;i dn·"m ._.ı,.. a A a 1. 
mfık.1cdır. Şı~hrin kotku.nç bıt Oül al- l 

E~t:s:~~~:·.~l~~~:.:~;:ıt;' ;:,~/Fakat altepe, Kartal 
bı ~'~ ::.~ı A~el::-n nk ~~;~~u '·:,~ ı ve Pe n d i k te bu g Ü n 
oki ltt soy rm:e:,.lı:;ı('d ~. 

LONDRA\:A GÖRE VAZİYET e e yapı I a m ' 
Lcmclra, 1 (A.A,) - St.:ı!ingradd<ı • 

.lı.1rnan 1'er:t:"yişln:n h." ıh r a,."Ü."'1 ya-

Orta mektep 
ve Liseler bu 
sabah açıldı 

İlk derste Maarif Ve
kilinin talebeye 

bir mektubu okundu 
Orta mekt~p ve l::>cler de bu 

sabah açılarak 1942 - 1943 tedr'
satma başl•mı;J.ardır. Bu müna
sebetle Maarif V ckilı Hasan Ali 
Yiicel'in ta~ıbeler gönderd'ği bir 
m'?ktup okunmuştur. Maar:f Ve· 
ki.li bu mektu;lıunda czdiınl 0 : 

Anadoluya . gönderilen mübayaa heye ..... rı 
buğuay temin edinciye kadar halk 

karnelerile civardan ekmek alat·ııtcek ! 
Anadolunun j.._tih~aı .ınıntf1hüla:r,. 

ııa mutea1etlcr göndererek nnr..ı

lardan buğday tedarminı• ~alış--
<Dt""'~amı Sa ;,t, !:.·U f' d:ı) 

Bu sabahtan itibaren bcledi~e 

hududu h rieindeki kaıalaxda ya. 
ni KaTtal, Silivrô, Şile, Yalon •·e 
Çatakada ekmek larncsi:z sahi· 1 
mağa ha~lan~"ıtır. llükiımcti~ 

1
--------------

son kararma ı:ore, bu ka.ı.alardaki GI. Vilsona göre : 
ka~ ma.kamlıkl<tr halkın elindeki 
ekmek kaı ıı•clrini u.planıaktadır· 
)ar. Fakat hububat itih.,.afi az O· 

lan .eı-a hi~ hubılllal istih .. l et
miyen baz.ı kazalar belediyeleri 

RUS Y A'D A 
durum mem-

Madagaskar'da nuniyet verici! 
bu .. tu··n lı"manlar t•~~~~~.:..,(A-~;0 "; ... ı ~u~;,~ 

Ge-nl-al Vı)'SO'n Ba.gıci"'tıa JPlZt tecıleı-e 

K<1r1ı 'erdiği cevpalar ~ün diki 
holde şöl le izah edilebilir: IIHler, 
Alınan ordu.sı.nun harp ıayretin
tlen n So•)el Rusya •>rdularına 
u hai darbeyi ,-urab,Jeceğ'ndeıı 

rmiıulB-. Ancak, Alman baş.komu· 
tanı ~··nıoıl \.C nıerkeı. kesimlerin. 
dt.· ) eni b ır bü)·ük t~nrruz hazır-

cHitlıer';n Ron-:d.nya'hiarın 

Rusyaya Maea~la.rdan ziya
de askeri a:aylıor gönderdik· 
lerini gö1liinünde tutarak 
'l'ransilYanyanın taksimi ifil· 
ni Romanyalılar lehine hal
letmek niyıatinde olduğunu 

gösteren birçok sebepler var
dır. Almanların Hırvatlara 

da toprak tevzilrri vHmelerı 
mümkündür .• 

lnııd>tı iinı dini Hrmemektedir. T mes gazetesi Almanla-

i Bir tüccar cereyana 
[ kapılarak öldü/ 

•- Bugünkü hayatın isted.gi; 
9"buk ve iyi iş y$abilece)< şekil~ 
de çalışma~» bilen ııırnnlardır Bu 
r.etitc; süukli ~a!ışma gayretini 
ı:;östcrmck~ elde ecliJ:r.> demek
de ve bili>hare ta~c<be;.orın sıhhat· 
]erini kendilerine \'erilmi~ milli 
bir emanet oiarak konıJJMlarını 
tavsiye etm<"ktedir 

I.ngı·lizlere geçti b;?ö~~"'7 ... ,!;'"i:~~"nııd~.:: .. i:~ 
· ııun mt'mllll!li)C' vtr-c dır St.::,.nı; :ıd 

Lond:a, ı- (A.A.) - ?ı.J.W."ga~o.roa n: k.1Vf!l~ı·t ~·\. , 11 ham!t'Sı..'11 yıp ı.. 
t<{crrtil Lm&o~·· '.fin d lnıg z'c:1n (·- n-< X13, ho; rbin sor.ı n...ı ç;J t." ırk e-
linde bn·lunrr atadrr Ta..~;la.-r'V'<ll'Tl. dlr. Bfz f h hav~c!a t!b!u Jı ' 

()aha :Üyade Stalio;:ıadı ı.aptet· nn, Amiral Ilor\y'ye halcl 
melde iktifa wccek ve hunun ol~rak kcndi ııamzctJcrıni 
d:şında mıinıkün olursa cenubi C'-'bren kabul t>ttirmt>ğe ka-
Kafka>) O) J , e Rus petrol kaynak- rar verd:kkroni de ilave el-
larına jntccklir. l'·t tarh 19·13 •

1 

mektedir. 
harp l>hiııının safahatına tabi o· 

ıara·k öniimii~d.cki ııarı~ıar için· Eg" lence yerleri 
dt• de gayrctını daha zı) adc cc· ı 
nupta teksif etmiş bulunacaktır. } • k t 

li'.zzat, lliller.n çerçe.elediği 1 gece er 1 aç a 1 
bu duruma göre .son Telgraf• ın . k k ? ı 
Al:nan taarruıu başladığı andoıı i apanaca • 
ılibztrcn lleri)·e sürdüğlı ~öru~ 1 ı 
h .. k ka<anmı~ ~·'.lunınakta ~e Al- Heyeti Vekile erken 
"· nfar 191! bılan~osunu Kafkas ı • • • \ 
\C cenup hede!ind.ki UIU\0 alfaki-1kapanma prOJeSınıl 
YLtlerlc kapamok i tcmeklerl'.rler. hen ÜZ t 6 t k İ k veı 

tkınlİ ı.:t·phı·n.İn a<:ılınas.ı ihtinıali r t d"k t d" 
k. rşı ında Jlitler Alman halkıııın ! 85 1 e me 1 
l(len b~r burkuntu \e codi~e duy· I Bu sa1Jahki gazt•lelcr, köıniir 
duj,,11nun f.ırkındadır. Fakat, Al· ı tasarnıfu için şehr:ıııizde t<>kıııil 
l'ıan nı·-llttini tl~ıuin \'C nıüllt•iik- eğlence~ erlerınin geceleri saat 22 
Jrrıo il\.ın('İ cephe tccrübc~iu<le \ de kapanacağını, ve~aiti nakli:ye· 

hır dokuz ,aat daha Avrupa kara· ı' nin son seferlerini 22 de )apacak· 
• nda tuıımmın nıuktcd<r alamı· !arını \'c dükkiiuların da saat 18 
) .ıcaklarıuı ı•or.t ediyor. Anlaşılı- de util cdilcceğ:ni yazını~lardır. 
lOı k., ,\İın•ıı}a Diep ilıracmd•n J:';•kat bu •Hbah yaptığımız talıki· 
so.ıra ~arp ,ohlllcrini daha :oiya- kata göre gerçi vıhiyetıe, beledi. 
de tahi~e \e talık.un etmek ihtİ· yede yapılan muhlel:f toplantı· 
).ilt-ını duymuş ve bunu yapmış· , )arda 'e tetkiklerde bu şeki1de 
tır Uunu ~ aplli:l kadar A\'rupa· (Dovan11 Sıt: 3. Sü: 6 da) 

nuı lıerho;rı~. \)jr .1.ıoktasında da 

A\•:tkk:lho alnıadan <:"V\.'t"l 
Ytu.j P()4,tuoc lutrşı~ındaki 

AL iN TOP 
:\T a;:az.asıınn 

v..,; \ .. fevkalade zengin 
t;cş t1eıint mutlaka gürünüz. 

Hariciye Veki:imiz 
tamGmile iyileşti 

Numan Mene-
rr.-enıcio 0 !u Aukara NJır.une Ii:ısta

haı.~.t~tıde Y'-t>Ikıp iokinci aıme)iyattan 

W.Aı.ro sır.hati ciuıe!dit:J iç.in dün lı<>:>

t:ı...~C.t'<il'n ı;ııkn1iŞ \.C k~ndısinc amc
liyan yapan Alrn.an Proisörü t.Jr:ı
fnxi..:-n }\nkara P-tıiası!a verileın ziya
tt:!4ie h.-1zır hukırınıu~tL:r. 

•SO~ Ti'f.ArRAI'> a-:ıesi Ha<:>;ciye 
Vek 'amze ı;-eçffı.>j o'auıı, dı•r. bunda.n 
s:>:1:-as. ıç n ·.ıı:.Llı :sJılı;.ı~ ve :ır,ytt se
neleri dl:er 

Bir k2dın da helaya girerken ı:ararak Salamonlarda 
Dün ~!n!t~üy~~dad~~!Dj ~alin~~a~a!!n!!t:.dı iki Amerikan 

odun tüccarının feci bir suretle Fcc. kazn etrafında adliye ve • • b f ld 
ölmc<;ile n~ticelenen bir kaza ol- (De\'ı.mı s": 3. Sıi: fi de) gemısı a ırı -l 
muştur. 1--------------

Ya!ovalı olup b r mıı.ddctten· 1 KlSACA Japonlar Oven Stam-
beri Bilyükadnda odun tıeı..eti 

yapan ŞcYkct awnda br zat dün t,!e raptığımızın ley dağlarınd~ çeki-
akşam odun kesen Dizel motö-- liyorfar 
ründe ı;a!ı~ rken, hndi>ini ecre- farkında mııyız? 
;vana ktptırmış b:r anda kömür El<!ktrik cere)anını tahdit için Lo~dra, 1 (A.A.) - •B. B. C.• 

Bandırmadan 
gizlice hububat 
getiren motör 

Bu sabah yağ iskele~ 
sine yanaşırken basıldı 

J\1usl:'ıfa KJ,c:tı:x: Kaptunın •C.ares:n. 
dekı Cengz ınotOı-i! bu .r:Waiı Banaır

n:ad~n eizli o!arlk ı;:e-Lirtl.gi arpa, nl'l
sır \·r un g!bi gKia m.addoel('riy:e ,~"ğ: 

bkf·1~1ne y.ana.;:ıc1t;.rn Eınnfyet Mü
dıürli.i.gti Kaç-.a.itçıiı~< HUr08u me:nur
ları tar&!;nc!.an cnrm:.ı nıt'~\J'İ ~.J:nde 
l)ö:kalanmışt:r. 

:P...Iotorütı için b!.ı;unnn n:.:..dô.Plt>r 1nü
S.(ldt>r~ ot·ının:.;.ş, t=at.:ı;:ul:ar h:ıkk!nda 
1aıktbata ba~.ann11.ı,tjır. 

Memurlara 
ucuz ekmek 

An".«lradan bııdi Jd.ı:nıc göre buğ

dn.y !~atlarının g;u· <,;t' JXohalılaşnııa

~ı ilzC'r!ne n.e! tı'" ..ar'! 11cuı: ekrrck te
mlr:i hlt'iı.JSt.."fld:ıl:i ıebkLl-:lf.r o!du4\:('a 
il er· ,~p ~~· J J:ğt'r t:: '" .. ft. n Aırıer:i\:.a

<L.to .:co,roo lo~ u~ı_.; «•,) 'llı.i~,cıii.t.ir 

Yen: Gınc'dc mtittefıklerin !Ni kararlar alını)·or. Nakil va"-ltala· 
harercti d,\·am eımekl<dir. Gerıu :n, e'1lcncc yerl<"riııin saat 22 

l kl ik · neral Mak Artür'ün ıel>Llğine gö-de kapaıı.nrnsına, c t · r • tezyı-
.,.ıınm mcnolunmn.-ına ıı:ç bir re, Oven Sta-nley dagbrında pÜG-

di) cccğiıni< JOk. l•'aht dlikkiı.n· ki1rtülmckte 0
1 

r jr,ponlaıdan 
!arın 19 yerine 18 ıle knpa-nma.<;ı· Nao<la köyü :z<'pted!lnıiştir. Ja
na ve ckaklardaki teuviratın daha ponlar çek.lnoek'edir. F..;a~ kuv
da azaltılmasına b:r şehirli s:fatile vetlerle dün temas haı;ıl olma· 
asla razı dcğıliz. istanbulu·n esasen rn1şt1r. B;rc._,"Ok 1-cvazım ve t~Jıi-
•ınesruhu alem• olan karanlığını zat c1e gcçlrilm.!ş!ir 
bir kat daha artlırmak paha.sına Buna d·" man Ut;süne hücum 
ayda en çok kömür tll.>arrufıımuz (Dn.ım.ı Sa: 3. S<i: 5 de) 

4.5·50 ton olacak ve fakat buna 
mukabil her bakımdan kayıbırnız 
• asayiş me\-zuuınıı<dan hariç • 
telafi kabul etıneı derecede çok 
olacaktır .Sonra 7,5 dan 18 c k.a· 
dar çalışan ve işten çıkanların ek
meğini bile tedarik clmclerfoe 
na~ıl ve ue hakla ın5oi o.labilir:z? 

Cadde \e sokaklanu lambaları· 
nı söndürmek ,dükkanları bir sa
at önce kapatmak ınukabilinıle 

yııpacağıınız kömiir t~arrufu ta· • 
sarruf <IC'ğildir, .kendi kendiu1iz.i 
tcsellid-r. Eğer, elektrik fabrikası 
teselli ıakaml.ırnın üstünde ra· 
kaıulnr ifalle \C iliiu crle ... re ı:ıe-1 
sele yoJı.~. A. ŞEKIP 

Romanya Baş
vekil muavinine 
suikast yapıldı 
l\fo;-kovn, 1 (A.A.) R<'uter: 
Ka'ı!redcn Sovyet haberler a

i•nsır.a gc'en bir telgrafa göre, 
l\Lhael Antoııesc-o H;llerln umu
mi karargöhına yaptığı ziyaret
ten Bükrcşe d<inü5ünd'n p!'k a<ı: 
sonra b r suikasde uğrarr ş~ır. 
1Bcıs\'eki 1 i mca\~:n? ra·n k r k~· 
l"'rcl n yaralaıım.stır ı<; k .... : :c\"· 
kı! c:d.lm?i!.ı..r. 

ge-1rn kt:\-Vı't~<'r de Cemiba dogru· türuü "müz g.tti.kçe ar1. nak o . Hu ... 
t1t-r ha:·('k(l!t'eı 111 d<"\Gr:\ etrr.t &-:;- nua !l·b.-ı k:.:ır..ı. 11' ı ıc ı ô!.:ıt-
teô i r. .. 5Ü ııhesizıd- • 

~~---~~~-----=-=: 

il iti 1111 • D ~...!~~·~~·=·~·=:.!!·~·~·=-=·=•:....:•=·=-'·=•:..=•=-·=-=·=-=-=· ÇERÇEVE 

Olan, olacak.olan •. '" 
Arlık Almanlarca (Stalingrad)ı 

mı..daka düşürınek bir şeref me· 
sel~i olnıuştur. l..,.ok"a A1manlar, 
(Don) d:t">cı:_>iııi ( olga) )a bnğ· 
Jadıklarma giire, bu şehri dü· 
şiirınekle elde e-dce<kltrıi gaye· 

ye ~uktan eri1ıııışlcrdir. Hcr~oy, 
Soı ~-etlerin ağa>! (!italin) in is
nıin·i tası1an :..ehrin, Aln1a:nlarin 
ağası cfrııer)" tarnfınrlan mutla
ka dü~üriiln1ek i tenmesindcn 
doğuyor. 

(Stalingrod) • (Hitkır~ad) 
yapmak ı;eya (Stnli;ngrmıl) ola
rak nıuhafaza etıu("k içindir ki, 
kafi , -e ri)aıi liizumlar dL1ımla, 
yüı binlerce insan ö1mefe me
murdur. 

• •• 
En·elce belirtmiştim yıı; dııy

duk, duymadık diı·<>ıı olmasın, bir 
kere dalıa >Öylüyorunı: 

Tamamile ~ukutu p•k yakın o
lan (Staliııgrad) ın hemen arka· 
sından. eğer Sovyel mııkavoıııeti 
vqa ba)kaldırwa kabi.Jiyeti de· 
rnok.ra5yalarca ı..ıfıra doğru yol al
nıış teHikki edilirse, Avrupa kıt'a· 
ına büyilk mikyasta bir ,i!N"aç t~

şcbbüsü beklemenin tam ZB:Jııauı
dır. 

• .. 
Y:ne ev\'elce VC bic kaç kere 

tekrarlad~ım gibi, demokru.ya• 
!arın Tunus kanılarına duf:rı• bil 

• 'ECIP l'AZIL KlSAKt !.El\ 

koş•radıma k:lkm:ıları da bck
leuf'-biJlr. 

Gccikt:klerinc Lakın:JyJDi ;tjra 
kcndı neferlrıinın çukulata" 11a 
kadar "" (Rrınnıel) gıbi Jıır ]ı,.. 
lltjn bütün İnıkünlJnnı a at:lk 
derecede biı hazırlık ihtiı a<•, 
U.:_;iliz kararının ienıt"l'dir. 

Alman_ya ,., Su\,)Ct l U!'<ı\ a nra
sındaki, korkunç derecede atla
](".lli n1uha:cbt! tuku~nıa ıua ba· 
karak ~()~:le düşiiniiyoruın: 

So\·)·etlcr. ayn; nıuh,1'ebt. 
koşnıa.nı, denıokrasyalarla onl· •n 
azm:ım mihverc"ler arasında te
menni etmi~ \IC bu JÜzdcn 1S39 da· 
ki mahut Alınan • SO\'Yt>( ani r 
nıasını iuızal~mı~lardı. 

Başkaları <çin temenni cttikl~ri, 
kendi ba~larına geldi. Koe;> J ıı:·· 
ı;,, polifkası da i~te hep hıi1 le h:r 
ınuhascbe toku~n1a.sında·!'t k~( udı 

, .c ne yapıp yapıp surıa krılın:r ı 

kmio edebildi. Fakat 11.iha~ d ır ... 
mokrasyalarla n1ih,·er ara!'<ıııH~a Ua 
bö~· le bir nıuha .. !'be crrc) an eder
se, isviı;re ordıısunıın sefer her o· 
lup, Kal ıloj:ıııda knı-holen ı;>• p 
ıneden.~·cti arlına A\·rupayı lıa ... tau 
ba.-a isı:alc- kalkına nıdan b · !<a 
b ;r netirc do~nıı)·arakl r. 
Denıokr~ )tdarın hütitn dıkk ti. 

ga) rcti, tca;:ıh!auru. c.,;ıhrı, rlua ı, 

tedbiri, lıı·ıı bu :Ml'.<ı·)c ııı~ııj ola· 
lıilıııektir 
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Akşamki Feci Kaza 
Tepebaşında bir kız çocuğu 

Tramvay altında 
kalarak feci bir şekilde öldü 
Durı o.! nı saat 13131.ı c.a Te-(>€-

u.ı Pl -apa 1as oteli c \,g.rmda 
b•r traıTJVa\· kaza_ t olrnuş, ~ya

Ş'1'<lct oır ~ocuk fccı h<r ~ekılde 
o·~~tür 

Perapa!as ott>linm ka~ısında 

Santral otelinin k;.p:cı~1 Diya
bın kardeşinin çocl'ğu Çqm:naz 

:tı:r kaç gün l'V'Vel Erzincandan 
da\-ıstna m.safir gelmiş ye dün 
vrada txııklHl~ berabe oynar
ken birdenb:re soka~a fırlamış-

:<.EREYE GÖ DDER1tELt? 
Henüz on l><ış ya~ında olduğu 

halde tnmaııı 30 'abıka" Iİuluna.n 
b:r çoruk ~akalanmış!. 

Yoni sabıka adedi o kadar çok 
l.i ı·ocu1'ttn her altı ayda bir hır
>lllık )apt.i:'l anla~ılı~·or. 

Gazcte-lcriu yazdığına göre; 
SO<:Uİ(U (C\ kifltaueye göndermiş
ler. Halbuki ~anlrs bu!. Cen ol· 
a~dım onu tevk'!b .. nere değil 

miile~·e ~oll~rdıın. Çi.inkü bu 
kad.r melıaretli, bu lıadar müs
tait ,profcs~·onel olmu~ bir insan 
kolay bulunmaz!. 

SAKALLILAR!. 

Fransa da s.tbwı buhrauı ~üzün· 
den bir çok kimseler artık traş 
olamı)·or, sakal koyuveri) ot-lar
m :. Fakat "'1kal bırakm:ı.k neye 
~arar?,. "a.sıl olsa artık orada kim 
se s:iz d nlen.i)·or, lci[ anla1nıyor 
k !. 

i\lJrifrt o sakalı .-akt'lc ele 

tır. Çocat. bu str«la g~trr.ekte o
lan 400 numara'J vatrr.an \r .. .dıi

din idaresindeki Tabim Aksa

ray arabasının sadmehiııe ma•ruz 

kaim~ ve araban'n basamak kıs
mı çocu~un başına. ça,.pm,~, der

hal ölümünü intaç etım:~t «". 

Hadiseye zab,ta \'e adliye el

koymuş, ölüm sebt>bı anlaşılmak 

üze.re zavallı yavrunun ceseri 
moı-ga kaldırılmtş'ır. 

Pasif korunma sıhhi tefkilat 
mensupları çelik miğferle 

çalıfacak 
Pasif korunma h .. i te>~:ı.atı· 

na mensup elemanlar içın çelik 
migf<'rler a.lınması belediyece 
kars lfo rı; <t r Bunlaraan ilk 
partide 5UO m ğfer alınacaktır. 

Kuru bakla ve nohut liatları 
Kuru bakla fıat'arı 36 - 38 ku

ru)'.:& yükselmişt!r. Diğer taraftan 
lbugl1n!Nde yeni mahsul kuru 
b•klalarla fasulye ve nciıutların 
Ş('hnmıze daha bol miktarda geı.
mesi beklenmekledic. 
Şch~ mizde perakende olarak 

nohut fiaUarı CO - 100 kuruş ara
sındad.r. 

Mezbahada birikecek boy
nuzlar ve paça kılları 
atılmıyarak satılacak 

Karaağaç mezbahasınd btri-

\ermeııwkte idi~HMET RAUF 1 
- 1 

kecek olan 'boynuz, tunak ve pa
ça kı'Jarnın alılmıyarak bir mii
'eaiıll<de s;ıtılması karar4tır.>
m ır Belediye Reishği mezba
h Ja üç yJda b.rikıx:ek olan bu 
k~· maddelere 45tl0 Lira kıymet 
koyll"i.IŞ!Ur. 

---o---
Ceza evleri 

Türk ressamlar ve 
heykeltraşlar birliği 

Guzel San'atlar B.diğinden: 
İbrahım Çallı, Miistakil Ressam
ı~r ''e lii!yKeltra.'jlar Birliğ'nden: 
.Mahmut Cıida, D. Gnıpundan: 
Halı! Dikmen ve seı'bestlerden: 
iHem t Göre\in teşdhöiisleri ile 
geçen yıl kurulan cTürk Ressam
lar ve Heykcltraşlar B·rliği• aza 
s yı nı ç altmak ve her mes-
1 k<it bu cemiyete a!:ınak içın 
uğ m ga başlam~tır. 

Maarif Vekili Hasan Ali Yii<:el 
ve Guzel San'allar U. Mıid.üriü-
~ le Parti Gend SekrderlJği 

ce'!lıvete !"lÜZaheret va d nde 
~ulı•. mtı§lard r 

Söğütluçe_me yolu ar;lalta 
çevriliyor 

K cLltiiyündcki cSöğiitlüceJ
> nu-ı 2 ·fa"1 bhvil olun-

ı "ararI ı:t rıl- şt..r. Bu işe 
lira arfo'Lnac· t•r. Talp 

ç karsa mş at 15 güne kndar 
başlanı!aca t.r. 

---o---
Çapada yeni bir Akşam Kız 

San'at Mektebi açıldı 
Çapadaki Selçuk Kız San'at 

Enslıtiiııünde lbir cAkşam Kız 

ı:>an'at Mekteb • ~ılmtŞtır. Bu· 
cayo. yeni talebe ka},t ve kaba· 
ılüne ba lamlmıştır. 

j 
Adlıiye Vekaleti Cezaevlerini 

pcyde'll<'Y tamir etmekte ve bır 
yar.dan da eskileri yenileşb.rmek
tcdıi.r. Bu kerre de Antalya ha
!Pisıhanesinin yirmi beş bin lira 
sarfolunarak esaslı b r şekilde ta
mir olunması kararlaştırulmıştır. 

be 
Y6Dl Şeh .. Mec ı fı.za.ı ~ !n ~ 

h:ıbı bu aba.htan .ı.t.:b:ır n t JŞl:K' 
Namz er on gıJon iç 
itte<: ve a:r ba;; da yeni 
ı k to ıı..\ ya ı ık !o.1. 
b ljfiJC 

~ edi
::ı clıJ 

_ıyeWıe 

Bu se! ı1d mecli- Yl' ... r n-
d l b ı de yt.m er.. ht 'w"a 
trr.~ r cŞa: r 11.1 ı.; r 1c-

rı. her C' .m, b~c t erı "'1 cd{-
c k ir t :k ' Ym.ı. (··e .:ır-

la bü:..1.Jf. _n gen.clt c~ k ="'ve :.cıı 
ve b"..şl:tıncda r ııs rı bır dok.lor Wu! 
11 bt. rr.:ec la , ... ~ ·ı bizce ı:tıma

!ar oçtına<ı:ı.n evvel m'~ arınd:ı 
~""1ı te'<; ,;rr yapm:ı.1: ve kla ıe

m:ıs ederek dert!~·'. l•~ekler tı'>SlJil 
cylemdid;r. 

Ve unu<maınalıdır :ı:t t;yl ımı•Ytne 
ed T;p d.i.n.>en.en yaralı b:r has.taya vu
rulacak mah.:r btf f?\Şter h\ n ·~ .... e 
her ı.arn-an muvaffak t.ı 1 w-. 

BURHAN CEVAT 

r 
EDEBi ROMAN: 106 

AŞK ve GÖZYAŞI 
Yazan : S E L A M t J Z Z E 'f 

l lKiN Ci KIS1.l\l ,,J 
Suz:ı.n ao!ra.y:ı. oturmuş, gu;er y...,,_ •

1 

ıe ... clc yc~ı.... 1-lcyecsn:ı, sanıı.rli dc
g:lc!, ;., • .ıoAıs sak.'nci.ı. Tat!ı bır 5çsı-e: 

- N k r ı:ec-~Wl, d ·1.. 1 yemeğe 

ı: ye · n ·"'1un. ı 
h. n 'Ç1 "D.hat,adı amma. ş:ıskın-

lı..; i:ı 01.ı~n a ..... ı.; o a-rtllt b•r tı.n 

t\\t' fi \gıne kJvuş::nakJcittyor, kan-ı 
• 4 aket g 'nı:ş oLn:;-

c k l.J r, a!::ı.l a!a~ Sll.?anw 1 
yı;..r ... :..ı. ... 

-ı.ın h:ı' :ıı:!l"n, tavrı.n!tın, 

r :le e den m~ l~yi a o
·çın BC\ ındı• 

. ""'. kar ..fl k ırd.ı.la:r!• 

c ~ a......, .. Ü> 

F l K•n~ı" bu derece hf'yeean. 
"' cı.a şaştı ve sordu: 1 

rı • T Sana ne oklu? O~ur. 
•ı. 

K ~ ... aıc ve olunlu!ttan son-
ra d3 :y"'1'lo<!.k yry~eok h ide dcğ'ldi. o
rı n b r t k ncesa va.ıUı: Sevc!rJ 
ıu.ı. 

- Ben )"flmCk y "D.t1ecrg.m dedi:, 
ış~m va , g.dt·ceğ.ıın. 

\·e he-:ı1tıl odadan ç:.kmaı~ 1.1otedr, fa.
to.c. Sı:2an ~ o:.d.u yer ndeıı ka!ktı: 

- ııe-nch:n giz.! d.ı; n b:r ~ey var. 
d.edl. 

- ıı.yı:, bucu neredeıı anlıyor

sun" • 
- ll&)~oanıı, teıa,:ı haı:ııden.., Ye

r ndc dur&mlJ"C>1'1un. otura.c.:yorwn. 
Ge p ez> b.- olt.ı:Yor. 

- iş m r dodim 1'1. 
-Neış?, 

- ESkl blr dostu:nla "1tışacal!ırıı. 
- !Jek.:., ait . 
Bu au.ı: en ~ t .. z.n blr "'" e ı<ıyle ... 

eli. Bı: an lcıdını bOJ yere h:lm ~ııı... 
e> zctubma kapılan Kene<> ona acıdı, 

g<ırr anu • -naJ< istedi: 
- n ıım:ı sakın, sana mll:i ı,.,..ı cta ... 

bil """"'1 l.ll!.aimm. omın.a flmdi i•wnİ... 
ye med:>urum. 

- G "· ck'dim ya, ıült ıuıe ... 
K~1on L:rla.da. c;ı;:,:ı,. ~"'°""'le bln•r 

. ' . . . . . 

~'&Xilifr,·ı:~- ..... ~:: ~ ~ 
. . . ~ .,.-. . ' 

Esnaf teminatı ı 
Az k.lz.:uıç.ı b1r mt-m..ır arkada~ım 

a.ıı •. yordı 

Harp Vazıyet_~ •• 15 kadar gune 
sigorta olmıyan· 

1 
lar Avukatlık 
yapamıyacak ! 

B!taral İspanyada •• 
Çocl:ı:un~R tHayr na az lro1dt• df

yı· g~cn ;:un b.r a,yilkılta.bt ilt• b•r el- 1 

b.sııc a.dlm. A~t1 oy ad.aynıd > ıe

rr.ı!l.:tt.nı \·eı'<l ""'cıı oyaıkkAbL.;lln & 
günde t>K<;t'bı dı•l "ldi. A~ııf1don &<il "e ı 
han• dt ki.i..!ar:.ılın ı,;; kı"'.i1S'1WC3. bir rnu
KavYa c;l:"tl•'··· Ktşı n ~nr:, yazı da 
ge<;·ir?r • Dtdk!ı•rı ı·:b :-~ııin da.Q.a 
bır y;>ğıncı-da boya~ı ak1J.! .. 

&'tiı·n. :t.•l"ln zeyt n y,.g .. e hal15 sir
ke niylL ue ba.k'.A:.:ı.ld,, 11 p<ıhodlı p<iı.'lıalı 
ıııatın a.ı<fık'arı ez ytinya~; a<:t aıu

samyağr>, Sırke denl'n .ınnyi h~ ek
ti ·~l oh:nı.y.ın .. OOyalı tiU> çı.\dı!. .. 

Stalingrad muharebelerinin 
cereyan tarzı saatten 

saate değişiklik gösteriyor 
(Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate~cmiliteri) 

SOVYCT TARRUZU: 1) Don ile Volga arasında Al· 
maıı ınildafaa cephe.sini yarmak; 

2) Daha garpte Don nchrmi ce· 
nuba goı;erek Alınan ordusunun 
yan ve gerisini tehd;t etmek. 

Baroya verilen 35 1 

lmzah t:ilkrir bugla 
mQzakere ediliyor 

Yazan: Ali Kemal Sunman 
On i.ki >-ene evvel İ.pan) ada 
('uwhuri~·ctin ilUnı ile nıenıle .. 
keti.ndcu çıkını) cJan 'c uıu.o 
zaman İsdı,rcde kaldıkl~n sonra 
ölen ~abık kral On üçüut:i.i Al· 
foıı~ouun kütiik oğlunun İspan

Jt> tahtına çıkarılacRi;ı bah<l ye· 
ııiden tazelendi. Vakit rnkit av· 
det edilen bu bahsin tazelenme.si 
ınaualıdır. i,panyanm bu harp 
kar~ıııdaki b;tarafhk rnzi)·eti 
gitgide aydın lanı~ or demektir. 
Dü.n ile bugün şöJlcce nıukayese 
edilebilir 

B:..ı llf' b ç•m ('6naf1Jk!... Ne biçim 
ın~lek 8.'hlQkı! ..• Bunları kime, ne
rcyı: şikiıyet edeyin~? ... ll:.seri esnaf 
ce~niyellı:r~nin ve bu kaibil mr::>!f•k 
te~.kıkül!R.rinin 6ad.:ce ıs:mıt·ri var; ci· 
sınJeıi yol;.! ... 

ik~ &ün lçerisinri( dellnen. kötU 
matt.cıne ile yupdan ayaldkahıla't" ha«
kındakı Şt:. 5:•..-ı t:t>. (', Jı!!eli ,yag, ,,,,,t.,e 
satışları Şekı; asına oeıruyeı:er n~ 

ıhakıp dr-g lle!'d i'. Bun~ için mah
krır:eye nll rriÜ.r.t.caat edey;m? ... Polis 
mE'~t'Zlnt• :fud.e mi v-ereyinl? Ve böy
lt' b,i,' t;gr~ ma.dan pratik b:r netice 
"Lmu.ur, l>dltleııı·bilir mi? ••. ı 

Evet bu öyle bit• derttir .ki hem.c.n 
her gün hcıpi.ırı.ız, bir ~ğumıız lt..'Sa
<i~ cvtmekte ve ayni .ald.:ı.Wn1ıya ınu

h~tap olmaktayız: Sanırım kı ~:ıyet 
pOık rsx. d('vil':e:'Cle böylr v&k'alarla 
ııtanşıln-şıf<:.aydı mahkt ın('lere nıüraca

ate lüz:.ım kalı<; zdı: De :;™!n ayakıta
bıy~ '-·Utilk e~bıseyi, h!J-i>ll yağ: ~işes4-
ni kaplln.z ını cio;,{.i.:Ca esnaf kfıtıya
&ına gldl'rd.niz.. O henıcn hey'eti ih
t;:yaryeyi t.oplar, e:ın·~te, eenat:ığa le
ke .sü.rüıyor d)y-e hilrkarı da deıil3i. 
teczıye ~eNW: ... Eskidl'n c.L:.··no:f te
ıc\Kil.tıfil.l.i'ı>, 4Lonca!ao Hi0t.1?Tıu kad<:i?' 
/aa! ve W!uz~u id ler A<.~ba asri ha
yat mrs:ck:.Ori de bizylt• başı.boş bi
mkıruıy~ ımı icap ettı (yor?. Yalsı.JZ" 
h. 1 m :ıhlstı 1maso bakımından de
ii•, hı·r rn-cslek1r çn ..lşanltı.rın ahva
li, ~ a!i rwklı...;,,ıncan da cesna.f ce
mıyt·tlerf, ne ga.y.--ct ıa.ı1ct.:rıek ve 
onları cismi \·ar~ cismi yok• tan ('t

k.ırn~K .aumu u h.:A."' k:.;t'"İ·eUe dJŞ"
muyor ıruyuı.? ... 

R. SABiT 

Bir iııim ittibası 

fs ... Gtlatada inü!e:ıh'hit Refik 
fendiyar0ğtudan ~u mektubu al
dik: 

cBir rbt:kar zan suçile mahke

meye tevdi edil.en Bay Refik İs

!end'yar ~ olmacığunı ve be
nim soyad•mın İsfendiyar değil, 

İsfendiyaroğlu olduğumu mı.ıh· 
terem gazetenizle tek.z>binı rica 
eder:m.• 

2,5 lira yevmiye verilmeııine 
rağmen ccCanlı model» liğe 

rağbet yok! 
Gi.iızclı San'atlar Akademisine 

tnlelbe1er'n bak2rak resim ve hey

kd y.pmala,nnda kullanılmak ü
zere her l"ll olduğu gJlıi bu se
ne dıe cCanlı rodel.> !er alınma

sma b.,;anılmf§lır. Kız ve erkek 

'llod~llcre 2,5 lira yevm:ye veril-

ha'de bu işe pek rağbet 
yo',tur .... 

,--T-A_K_V_i M-0-"'\ 
liil 

U~ın f : ... ts Hl.liıC F <.! UU 
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1 18 20 
Yıı 012 Ay ~ . _._, .. -· 
İ.k Teşrin 

'> I \ 11kit S D 

6 57 .iü.ı.ıP.-~ 12 02 

1 
13 04 öııe 6 11 
16 22 İkin o 9 29 
18 52 Akl•• 12 00 

Perşeır~e 20 25 Y'oı.U, 1 31 
5 18 İnu:ıl. 10 25 

binn ez A ·;y~: 

- SüZ.iin değ!Lm;ı, dedi, 
- Nasd olur! 
- Sevgc.,., ıı'd.en, omı soJ<al!i çıka-

r:ın Suı.an df'ğıl. Evden ti'lt.rnam.~. 
Hahnden de beW, g; y..ı saldn 

AtıJ· der n bır ciüş~ç aldı; 
- Öyl ·yse kim?. 
- D,~....-.cm. be ki de b~ a "kada ı-

dır. 
- Kı kardeşi olacak. 
- Y"" can n, eğer k zk.ııro~ş! ol-

saydı h:zn .. ·~ t .. a. z o; ır muydu? 
Bo: k~ "ık;• il sukaJ!;ı gttt; d.e rdi 

- llu d.a doğıı.:· !lll ba)de laı:ı!<şi bİ. 
rıni yol!amıış olacır":._. 

- B·1 mDmh."Un, 
Ve .• lv1• cttı: 

- 1.!ı.ı ıt;..Jn, f '>.:.:ıt &arıp. 

- Be ltl gelmıştır. 
- B r ere !!. ha gôde}m, briki gel-

~ır, H~ıth<.kie ge:mlş olması zMı 
- \'a il ıımed.y ıe•. · 
- O Z"Nl'Jan kız..'uırdei•nc c-aeriı:; 

be-ll-ı o .... t •• 

Ek, .. 
OtoMDbı,,, yol :ı ıy""'-du KP'llan gö
~ g 'rdi· 

- B n de bir an C'\"'\.•eJ onn la!vU$· 
'?lak, önil!ıde d.z ctıl<mek, nf d.,rnt«c 
1-çtn saıb rsızlanıyo.r•urr . Onu ne k.a.Car 
&eı. lı.e: .ı tısav ... ur edctnfzsın .z Aıl, onu 

CDe....-amı Varı 

StaJingrad mıntakasıoda şeh· 
ri.ıı lçjnde ve şimali.ndeki muha ... 
rebeler şiddetle devaın ediyor; 
V<11:iyet Ruslar i~in vahimdir de· 
niliyor anıma, hiç kimse •Stalin· 
grad son günlerini veya son saat· 
!erini ya?nı.aktadrr. derneğe ce
saret cdemi·yor. 

Stalingrad muharebelernin ce· 
reyaoı o kedar çabuk değişiyor 
ki, artık bö~·le tahminlerde bulun
mak mümkün olmuyor. işte bir 
tane daha: DüW<ü haberlerde, 
l\lareşal Timoçenkonun Alman 
m3nia cephesine !- aptığı taarru• 
ıtun biraz ağırluştığı bildirilmi~tL 
Bugün ise yani 2·1 saat sonra. Ma· 
reşal Timoçenk<Jnun 80 kilomet· 
reük bir ceııiıe üzerinde taarruza 
geçtiği haber verilınektedir. 

Esasen dünkü yazımızda bunu 
varit gönnü~ ve Mnıreşal Tinıo· 

çenke>nun Stlingradı kurtarmak, 
AJ.man ordw.ıınun mu\•as.alasını 
U.lıdit etmci< için Voronej . Don 
o..t.a mecrası ... Volga hattında ta· 
arruzJara devam edeceğini belirt • 
nıiştik. 

l\loskovdan verilen habere gö· 
re Kızıl<>rdu taarruzu bizim tah· 
min ettiğimiz şekilde yapılmak· 
tadır: 

l\1oskova)a göre, Volga ile Don 
arasındaki Alınan müdafaa hat· 
lrı yarılmış ve daha g..rpte Don 
nehri gcç:lmiştir. Eğer hakikaten 
Rus taarruzu bu raddeye gelmiş 
ise bundan l\la.reşal Fon Bock or
dusu için fena ı.ıeticeler çıkabilir. 

Bir haber de Lcııdra, Yişiye 

atfen l\lnrn~:ı,J F<>n Bock'un azle· 
dildi!lini ye yeriıne Fon List'in ge
tirildiğini \'C Generı Holt'un da J 

Stalingrad cqılıe>ine geldiğini 
bilcHrıni~tir. Bmıunla, Stali:ııgrad 
m;ntakasındaki muharebenin AJ. 
man pliinlarına göre cereyan et
mediğini,, plandaki bir çok ~eyle· 
rıı geç kaldığı anlaşılmaktadır. 

Kumkapı kazası 
mü sebb ip~eri 

Bumdan on ~ gün t:wel Kumka
pJCia ,,l.:k geıt~n vt ikr QOCUÇ:.un ö
l·üınü ile n-et.:cr:enen fpci ka!llyon ıka.
zasr:un mlı!rbbiplC'n ~r..ıaşılm~rr: 0-
sep lsmir.dU:ti lcıtr.,yon tamireisinin 
Jaı<myorıu •Y• tamir etm<'<i': ~ 
H=n1<1 da vite,;,; z yolruşlan 'nd;ği 
tooblt oLunm~1ur. 

Baro idare heyet 'bugün öğle
den sonra bir toplantı yaparak 
avukı;Uann c]).ko'buri sigorta. 

işini tetkik edecektir; 

Adlıye Vekaleti TeşrinieV\'elin 
on beşine kadar tekmil avukatla
rın meslek sigortaların; yaptı,.. 

malarını ve yaptırmıyanl~nn bu 

tarHıten sonra barodan çıkarıla

rak işten 11".<'no'unmalarını bil

chmişt.r. Halbuki, avukatlar; 
Vekaletin gösterd.ği sigorta şi.r

ketinin; avukatların 20 \'ılda ö

deyecekleı~ 1800 liraya kaı·~ı an
cak hın lira vereceğ.nı, diğer bır 
sigorta ~irketınin i'<' <;, 30 g>bi 

ıfaha fazla bir kar tem:n elt ğini 
söy!iyerek bu husru;la baroya 53 

imzal~ ıbır takrir vermişlC'rdir. Bu 
takrirde baro heyeti umumiye

s nin fevka'.ade :çtimaa çağırı'a
rı.k yenı sigorta ~:rketine s:gotla 

olmaları hakkında Adliye Veka
let1nden müsaade istenilmesi ya-
2ılnıaktadır. 

Baro idare heyeti bugünkü top
lantrsında takıiri tetkik edecek 

!bu me\"Zuda :cap eden kararı ve
l'ecektir. 

C ____ T_A_R_İ_H_T_E_N_B_İ_R_S_A_H_İ_F_E ____ ; 

Bir tarihte I stanbulun geçirdiği! 
büyük giyecek ve ekmek kıtlığı 

Bundan (115) sene evvel dü,manlar, lstanbul Boğazlarını hapamıflar ve neticede lr 
tanbul halkı da büyük bir kıt lığa uğramıstı. ilk defa vesika ile ekmek vermek usulü bu 
zamanda tatbik edildi. Acaba lstanbul halkı, bu Felaketten naı:l kurtulmuştu? •••• 

Yazan : BAHA TEVFiK TANSEL 
!Bugün İstaılbulda, pahalı da 

olsa, yiyecek ve gıyecek her şe
yi buluyoruz. Fakat Avrupayı 
saran yoksulluğu ye hatta açlığı 
gözönür.e getiir:;ek, yi1'e halimi
ze şükretmem~z ıazın1gc1ır. liele 
bundan (115) sene e.-veL İstan· 
bulun başından geçen büyük kı!r 
lığı dfu;Unürsek, kendimizi bah
tiyar saymakta ter<'ddüt. etme
yiz. Fı!hak .ka bu kıtlık Islan bu
lun b _,ına (642) senelik O .manlı 
tar'hınde ancak bir defa gelip 
çatryıış, fa"<a' tam çatm ştı, Çok 
acvk; o'.cluı::u kadar da m-cr•kh 
olan bu tQ. ıhi hiıdise hakkında 
~irtz malumat verelim· 

(1828) scnc"1i İk ncite;: .n ayı 
idi. Osman ı devleti, Rusya Çarlı
ğı ile yaman bir savaşa tutuş,
m;.ştu. Bunun sebebı de o za ... 
m:n arda Türk.y,.rin brr \': .Sye
ti olan Yunanistanda ç:kan is
yandı. Yunanlılar istiklal esti· 
~-orlardı; tngiHzler, Fransızlar ve 
Rm;!.ar da Yunanlılara istikiiı.l 
verilmesi için, Osmanlı devle~i~ 
ni sıkı.ştırıp duruyorlardı. Os
manlı devletinin buna yanaşma
ması üzerine de, Franı;.ızlarla İn· 
.gilizler Yunan!stanın (Navarin) 
Limanında Osmanlı donanmasını 
bir baskınla mahvettikleri gibi, 
Ruslar da haııp ilan edip Tuna
dan memleketim.ze saldcnnağa 
başladılar. Devlet büyük bir leh· 
like içinde idi. Sava!j talôhsizlik
lerle Osmanhlar:n aley!hinde de
vam ed yordu. 

* İşte bu sıralarda idi ki, Rus 
donar.masının Karadeniz boğazı· 
nı, İv g.iızlerin de Çanakkale bo
ğazını kapayıp ahi ·ka ctt ki.eri 
habel"' istanibulda bomba gılbi 
.pallad. Donanrras. ırahvolan 
Osm.nL. hükiıll"eti bu aı,Jukayı 
bvzacak durı:m 'a de;;.! id>. Bü
til.n don.z n2k! yalı durmu<tu; 
i•tav'ıı;ia keş uçurmııyorkırdı. 
Ha~uki bu d::-vı•ı 'l 1stq~bulul). 

za re ihtiytcı, ekı.eriyetle Kara
d<'I' ·z ve Akden z liman.~nndan, 
bııtıassa (S~msu ) ve (!\fors n) 
l'man'ırından tem n edıli di. 
ÇW1kü araba vo'laT:ndan mah
rum olan Anadol udan, kara yo
liy'e • ' re celbi ~'< zor ve çok 
pahalı idı Bunun net:ces. ~·~rak 

ta istanıbulda derhal bit zahire 
kıtlığı ve ekmek buhranı başgôs
term:şti. Bu vaziyet ka~ısında 
Padişah (2 inci Mt•hmut) Anade>
lu kadılanna fermanlar yollıya
rak, derhal zahire gönderilmesini 
emretmişti. 

Fakat bütün fcrmtnlara ve e
mirlıere ra~en, isten-ten zah1re 
bir türlü lstar.bula gönderılemi
yordu. Çünku bu devirde Orta 
Anadoludar> kış kıyamet J.cınde 
bu zahireleri n~klet.ınek •Ç v en 
az (3000) deve i..'1tımdı. II lbuk 
ortada (30()) deve b:le yokL 
Diğer teraf' n İslanbulda, stok 

ıah're de to}'.anl'"Jrr ştı Ord" i
çın ytpılan zalhıre s"ıklsrı da ba
kımsızhktrn lbazu·muş ve .;ıırü
l"'Üşt.:.. Bundan d ,ıay Istrnbul 
ftr-nları, ancak An°doludan za
'hıre gcld '·ce ve lıaft da bir iki 
ı;ün çalı.şabiUyorlardı. Bunun ne
ticesi olarak bir de c.kmek bub· 
İanı ve hatta büyük açlık almış 
yürf>mü.ştü. İstanbul ci\'arında aç 
lıktan ölenler görü!ü~'Ordu. Bu 
esnada Osmanh hükumetinin ve 
ıhalkm ne kadar sıkıştığını. (Kay
seri) za'h.re memuruna gönderi
ren şu çok gülü~ emirden de a<rı ... 
lamak mümkündür. Bu emrin 
son satırları şudur: cİstanbulda 
zahire sıkıntısı büyüktür. İşi de
veye, katıra hasretme. Dört a
yaklı ne bulursan; hemen üstüne 
yükle ve gönder.• 

* 
Osmanlı hükumeti, ekmek işi· 

ni hali.etmek için ~yle bor tedbir 
almak zorunda kaldı: .İstanbul· 
daki anbarlarda bulunan bozul-l 
muş ve çü.üm~ ne kadar btrğ
day, darı, arpa, çavdar gibi hu
bubat varsa bunları çıkanp öğü
terek ekmek yapmak.• Fakat bu 
<:krr.C'klerin de halkın ikı ayı.ık 
ihtiyacını bele karşıılam:yacağı 
anl.~ılınca, b;r taraft.n gündelik 
ekmek istihkakının aza,tılması, 

d. er taraftar da vı:sika usulü
vün konulması kararla:;tırı!dt, 
Fakat bu usul şimd.ki g bi değil
di. Maha''.e htıyar heyet er::nce 
tutulan dcfterkr mucıbrnce, muh
tarı.ar ttrafndan aL!e reıslcr ne ve
rilen mühürlü kiiğ•tla•la ekmek
ler fı!ın'ardan alı'! vordu. Fı"ın
!.cr-i:ı. k1ığıtla.rın tcWtiki çok va-

kit yedigi içın fırın!arı önıindeki 

izd:Jıam gece ve gündüz devam 
ediyor ve ço.k firaklı oluyordu. 

Tarih bu iııdihamın defüjet.ni 
anfotT?'ak için şu satır~rı va.zı· 
yor .• İ~ ham o irndar mü Üti.şti 
kı kal.aba! klan fır:nlarııı önün
deki yo!l;;.rd:ın geçm k bile kafö .J 
ö~muyordu.. Ekır.ı€k:er'ıi.Il clnsl 
de Ç'>ı< fena im ş. Mü\·errih (Lı'.ıt
fi) tarihinde bu C'kmeği !)Öyle ta
rif ed:yor: cDu ekmekler yum
ruk kadtrô. S'n' ... y..ı, öyle bir 
9C •• und, ki, R .:lb·m bir a 

!..er~,,, .Jl, yeh r yuı.ulur şey 

değ. ctı.> 

* Bcrck, t versın ki bu hal bır 
.kaç aydan f·zla sürmedi. Osman
lı t üku tini a!d ~ yeni ted• 
'l>tr;er sayf:"•nde, az zamanaa bu 
fcl~ket n önüne geçrrck kabil ol· 
du. Hükumetin aldığı biril'l"Ci ted
ıbir şu ,di: (Zahireye elkonması) 
ve (N'a~h) usuL!erini kaldınua1<. 

Fillıak:ka 'bu tarihe kadar devi.et 
iher türlü zahireyi çıftçilerden sa ... 
tı naLıp şehirler v<i' kasabalar hal
kına satardı. Diğer taraftan bü• 
tün gtda maddeleri üzerine 
(Na~h) koymuştu. Hü.kiuneltin 
aldığı ikinc tedbir de, Rum, Er
meni, Müsevi gibi on sene için· 
de İstanbuLa gelmiş göçmenleri, 
geldıklerı yerlere göndermek o.J ... 
muştur. 

Eı; tedbirlerin derhal faydası 

g&üldü ve bir müddet sonra da 
kıtlık ortadan ke1ktı. Her şey 
boll.anmıştı amma fiatlar da yük· 
sclınöş ,.e ateş pahası çlmuştu. 
Çünkü bu seıföestiikten istifade 
eden açıkgöz ticaret adamları; U· 

cuz, pahalı demeyip Anad-0ludan 
zan re toplıyarak istanbula ge

tirme{,e •e yüksek fiatla satma
ğa b:ış1amışlardı. Ta "i:hin bu 
(Kusa) sın-dan alınacak yeııi bir 
(!isse) yuktur. Çünkü bu işin 
böyle o:!z.cagını (İktısat ilmi) a
sı•1arda'1lbrr- bütiin dünyaya 
söyleyip d rmaktadır. Fakat 
(Pah;.lılık ve > t,kıa•) ı ön!emek 
iç:n iktısat ilminin biı.t ıssa b rin· 
ci ve ik·nci cöhan harplerı vak'a· 
!arına istinaden ortaya attığı bir 
hak'kat daha vardır ki, bütün a
ra.ştırm·larıma rağmen tarih 'TICZ.. 

de hu hakikati !.eYit edrrek . bir 

Geçen harpte İngiltere, iFr...a... 
sa ve İspan)a ara:).nda iınzalao.· 
_mış bir anla~ma da ~üyfo krar ... 
laştırılıw~tı: Eğer Akden!z:de, 
A\'<Upa 'e Afrika:ıın Atlas Ok· 
~·anusu 'ahili.rinde arazi değ'•ik· 
liğ:nc \·araeak herhangi rcvkalad. 
bal başgösterirse her üç hükıl· 
met birbrilerile vazi)·eti görüşe• 
ccklcr. 

911 ajiustosuııda harbin çık ... 
ması bö,1 lc fe\kaliıclc bir bal de· 
mektL Ger~i :\fadrid lıükümcti de 
o zan1a11 PaT!'.'; \·c Londra kabi. 
nolerilıı nziyeti giirii~tii. Fakat 
neticede kendi i için ea kestPrm• 
)'oluu tam bir bitaraflık olacağını 
düşündü. İsp&ny::nıın nıuhrırip ta
raflardan hiç bir.si ile bir kav· 
gası yoktu. Fnkaı İ•ııan)ollaruı 
kendi <lııygularma, düşünüşleri
ne göre türlü \'U'liyctler almışlar
dı, Okuma}ı snen, garbin hürri• 
yet \'e inkılap i.kirlcrini benim
seyen 7:Ümre ile i~~i ~ınıfı İngiLiz· 
Fransız taroft:ırı ... di. Katolik ki· 
lisesiniı.1 mensupları ordunun bü• 
)Ük bir lusını ve büyük babnla· 
rındau kalan ser\·etle zengin sı

nıfı tc~kil edenler de KayLer Al· 
nıanyas.ın:a ,.e kaltolik Avrutur· 
ya - Macari<rtan İmparatorluğu
nun harhl kazanmasını istiye>rlar. 
bckl.yorl,ırdı. i pan)ollar a.rasuı 
da bu duyı;ul~r;ı .düşiinct>lcre gö• 
re nıiinakaşal~r olıtyor, he.r züın· 
re kendi taraftarlığını ~ii.iteriy<>r, 
si)·aoi fırkalarda da bu bal göze 
çarpıyordu. O kadar ki zam:ı.n.n 
Kralı On iiçüııeıi Alfou<o bıı nıuh
tclif cereyanlarm başında olan ... 
!arın, miitte(iklere taraftar olan· 
larla Almanya ve Anısturyanuı 
harbi kazaınıua'iınt istiyenlerin 
hararetli mücadelelerine bakarak 
~öyle dermiş: 

- İspany:ı<la benden ba,ka lıa• 
kiki b>taraf yok. 
Şu var ki bu mücadelelerin hiç 

olmazsa zahJde hararetini kay· 
bedecei;ri bir gün gelecekti, Nite• 
kim her zümre kendi diişündü· 
ğünü, duyduğunu ve iste<liı;ini 
belli ettikten sonra, s'yasi fırka· 
)ar arasındaki rakabct şu nokta· 
da bi.r· illifaka rnrm ş oldu: İs
panya ne olursa ohun mutlaka 
harbin dı'lnda knlacnk, 

On üçlincii Alfon5-0nun İspaa· 
ya>ı ondan sorıra hnrp rlolayısile 

artık lııç bir rah21 ızlık geçir· 
1ncdi, bitaruflıf:tn snfn~ı i15indc 
mi yaşadı?. ÖJ le değil. 1 p nya 
harbin •onuna kadar tabii elan 
bir takım mii .külat ile karşılaş
mış, parasızlık çelmıi,, )'<>ldaki 
gem:leri 1otpillenıni,, harbin le· 
s:rlerinden kendi htssc~inc du~e
ni görm.i~tür. Pakat Alfon-.mun 
bütün gayreti İspanyayı hnrbe 
sokmamaktı. Bunda muvaffak 
olmakla sabık kral memleketine 
en büyiik hizmeti ettigine kan.idi. 

Ömrünün son senelerini nıem• 
leketiııin dışın<la geçirmeğe mec
bur kalan Alfonsonun bu mi.<ali 
gözününde iken şimdiki İspanya· 
nuı da ne olursa olsun bu seferki 
harbe de karışmıyarak tam bir 
bitaraflık muhafaza etnık azmin
de olduğu görülü)·or. 

Tahtınrlan indirilm.iş, gurbl"ltf 
ölmüs olan babasının verine ta!ı· . ' 
ta geçtrileceğ"i sö~·lrneu Don juad 
lnı::'liz bohriyesinde ycti~miştir. 
Ergeç ktndisi İspanya tahtına çı· 
karılacak olursa lıu yalnız İsp:ııl"' 
yollara taallük etmekle knkı )ıt 
cak milletler arası s·ynsd iilrr '3 
de de bir had· e teşkil eı! •ccktir. 

vak'aya tC'sadüf edeme m İki ... 
sat ilmin .•• tavs. ye c. ı; cı ,ru 
yol şudur: 

<'Bir memlekette harp ',ır r ... 
Jarında. mal.:.ar. 1 nz n an v ~ 
ya: ut piya·ay1 az çı\ ı • 
elan ,.e buna nıı: 1 ıst 
de çok 0 1r.'a< r~2'l dol~vı ru..-i 
'Jir pahalı!;k 'Il y<l ;.a gt.' Bu• 
nu önlemek ıı:..ı> t hUikı ı•;ılv 
r:'ak ve bunun i:;.n de bazı mll" 

h m g da ma ' .. derin. v~ \tay• 
tabi tutt:'ı'< l.ôz mdır • 

Ralıa Teı•fik T 
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==Son 24 Saat içinde,== 

Hadiselere Bakışı 
~ J 

HitlerdünBerlinde bir nutukla Belçikada Üç 
kış yardım mevsimini açtı bin esir karısı 

SenihMuanımerALATUR J nümayiş yaptı 

Fransız gençleri 
sarı.'atı Almanya 
. da öğrenecek 
Lordra. 1 (A.A.) - i.,..gal altn

daki Fransada Alman kumanda
nı Gcner~·l Stuepı:agel, bütün 
san'a1 mekteplerinin kapaotıtıına
sın emretmışlir. Fransa.da, arlık 
her türlü me&leğ·. öğrenmekten 
ma!ırum kalan binlerce Fransız 

gene:, aynı zamaında hem çaill/
mak, hem sarı'at öğrcnm.ek üzere 
Alım.nyaya davet edilmişlerdir. 

Almany:>da kış yardım'l' 
mE'\'Si!l'min açılması dolaysi-
le fli-hcer Berlinde, Spor palasta 
N.syoııal Sosya~t Partisi tara
fa uan tert..p .edilen b!r toplrntıda 
bekle.r.e, nukunu söyl.em~tr. 

A'man ded~ re.isinden evvel 
Pr"P•(:anda Na~ın Dr. Göbels, 
kırk beş dakika süren b'r konuş
mas:Pda mfuıterek ha·rb'n en bü· 
yu < güçlüklerinin şimdiden ye
rulm ş olduğunu, istikbalin bü
yük bir ümitle gö"'inünde buLun
durula'bik<:<>ği ni belirim ;stir 

Bundan sonra Fuhrer söze ba-ş
lamış, pek ı;zun süren nutkunda 
hıll • şunları 5Öylemiştir: 

, Bı..Ju n neler olacağmı ~imdi
den kesl.irmek beyhudedi.r. Bu
g n elzem olan şeylerle ve za
manın icaplarile meşgul olmak 
d ı a dogrudur. 
Di!şmaıılarımız çok konuşuyor. 

Me eü bir Ciimhurreisi: 
cls;.ikıbdde herkese sefalete 

d~memek hakkını vermek isti• 
)Oruz. diyor. Halbuki Amerika 
.harbe gireceğine bütün iş kuv
vet...ni fa~dalı i.stihsallere tahsis 
edcl>air, bugün de 13 m:Jyon ki
şin;n ışsiz kaımasına sebep ol· 
mınL. Şimd· düşmanı son uıfe
re k dar mJltlı'.ıp etmek lfızım,gel
<i.5 ne ınanı\oruz.• 

Dıy p bukınma telmih eden 
FUi kr y'e dem.şiir 

c!h. man yeru b:r karaya çı

'·a, ha eketı c<;n;:sır.da kencl'i 
scçt,, ı b.r ~*aLde yine dokuz 
sJat t.ıt • .ınmaga muvaffak olur
sa, kend ~ bah'liyar addedeb:
lır.> 

llitlerın nutkunıt göre, bu se
"-rjn programı elde bulunması 
l.iz mgclen her ne olursa, onu 
tutıı: ak ve icap eden yerde taar
ruz dmdrtır. Hedef Plotıokrasi

n n ve Bolşevil<Liğin Y<>k edilme
aıd ir. 

Hitlcr hu · ateu demiştir ki: 
• A' man milleti 1D"2 ı;en.,,;i.nde 

en büy "k imt.hanı geçirmckkdir 
G• ~r kış bu imtihana ve ·ıe ol
ı~ .,,~r Geçen kışı at1attlk, hat-

ta tümen!er teşlol ederek taar
ruza gedik. B<!lkı bu taarruz 
di.i.;mı.;nlarımırcın zaıınett:.ği gıbi 

cereyan et.miy<ır. tık hedefimiz 
;,,e Karadeniıxkki hakim vaziye
tim c1.i emniyet altına almaktır. 

Dli.s.manın son muvasala damarı 
olan Volga Je irtilbalını kesmek 
ıçin Slalingrad'a taarruz etmek 
lazımdır. Şimdi Stalingrad'ın va
ziyeti bahis mevzuudur. Bu şe

hir alınacak, Dinyeper - Don -
Volgo kilidinden b~zi kimse çıka
ram,yacak ve müttefikler Alman
yayı yenmeğe muvaf!ak olomı· 
yaco.klardır.• 

lngil'z tayyarelerinin Alrnan
y.ıya yaptığı akınl.rdan da bab
seden Führer şöyle demiştir: 

cBu hususta da ceva.p verece
ğimız saat gelecektir.• 
FıoN PAPEN'İN SEYAHATİ 
Yarı resmi bir Alman .k.aynağı 

~yle b>ldiriyor: 
cFon P.a·pen'in Almanyaya se

yahati hakkında bir çok tahmin
ler yürütülüyor. Salahiyellô. Ber
lin mal:ıfilleri lbüyük elçinin zi
yarotinin hiç b'r siyaı;i maksa<h 
bulnmadığını söylüyor.> 

CEPHELERDE VAZİYET 
Dvn ile Vo\ga ıı.rasında ba.5la

dığını dün bildirdiğimiz Sovyet 
taarruzu hakkında yeni tafsilıiit 

ge~rnem',ştir. Bu cephede 80 IU
lom~trc üzerinde şiddetli muha
r~bcler oluyor. 

Stalingrad'da ise, yine evler, 
mahatJcler ve wpeler elden ele 
geçmekte ve muharebe şiddetle 
<'j2ı.•m etmektcdi>-. Gerek Sta
lingrad'da, gerek Kafkasy8da 
Mozdok kesiminde dündenber> 
büyük bir değişiklik olmamıı;tır. 

Pamuklu Mens\JC<lt Fah<ibla• 
rında çad1şm11 tecr'Jbeli v~ yük
sek rn~;ışlı bir 

Dokuma Ustabaşısı 
ilr İKİ İYI USTAYA lıt ~'<lÇ 
varılır 1'aliplprin Ka:z.1.L Çe-şmf'd.C 

Mr"NSUCAT SAJ'ITRAL T. A, 
Şirket.ne m•itrncaat!a.rı.. 

Eskişehir Tayyare Fabrikası Genel 
Direktör üğünden : 

Fabnıcam>z ~ &<,·ık bulun mı tab;p ytr;ne 3656 sa,.,ı. B:ır<>nı K.a
c:ıc= çıe ııı. es. dab"'nde l •17()> tza: <2GO> lira aylık ücretle bir 1.abi:p 

n n AJmıac<ık tabibin ıç !ı:ısl.> • ıann m it~bııs9ısı OOna.ı PlY•nt tercih 
«d gu g bi .:ı~t ., """""'w tııJ>rlta7a ~ şorttu. İ$1eklileı1n istida w 
y '<! d Jel V<S:>oltl~ beraber Genel Dinlttörlüi)e mAiroaı&t etmrl<>ri l,14n 
ohı:- r <102•7• 

Yarın Cnma :Matin1>ler len .tibanm .. :ı:rz:;ı::;:;n 

[T A K s i M: SİNEMASINDA 
SeYTecknlc:ri süroekll helecan ı.•.ıı heyecana 

gark edecek büyük bir filıD 

TARZAN DİVARINDA 
Türkçe Sözlü - Türkçe Şarkılı 

Balta. girmemi, omıanlarıbr korkunç sergüuştler. ~engiıı 

maceralarla dolu heyec.aıılı bir me vw. Başlan -un• kadar 

merak ..-e korku ~ doln blı eser. 

r•••Yeni sinema mevshninin ilk reko~unu yaıpan •••il•~ 

BARBARA STANWYCK - IIENRY FONDA'nm yanılt.ığı 

Memnu Meyva 
A}km en güı.el r-0manı.. İhtira sm en ateşli hikayesi." 

Günalun en baş dön dii:ren heyecanıdır~ 
Bu şaheser bugün den itibaren 

LALE Sinemasında 
Büyük alkışlarla bir hafta daha gösterliecekrir. 

--
İnek ahırı yaptırllacak 

Kony Har sı Müdürlüğünden : 
a me• ke ııde 47 bin lira k<ıwi.! bcde1ll ~ ahın fcıfaatı lı;aj)a.lı zıırlla 
'l'C k.c:ınul~ • 
esi 7/10 ~ı Çarşarrlıa günü sao.t 15,30 da Konya veıerıner Müdürlüiil 

D::. de tep a<ıak Komisyundıı yapıl3caltlı,r. 
B4 ' aıt k*I· ,ıartnamıe proje ve ,..ır evrakı Haza ve Veteriner MUdQr

de göruleb•:t:. Hariçten !stiyenl<!re 235 lruruw mulcabilindo g&ıd.oriJ;r. 
M t temiruıt, 3525 llı"a olup hara v<Oznf5ine ~ır. 
Be ıı:ışaa.tm iba..e bcdeliııdcn 31500 liı"86ı l5tllı.kak raporliıırına istimdcı 

M,-,n~~ bak·yesl 913 mal yı1ırun ilk ayı ~ tediye edileoclc\\r, 
İ5teklilerCı 2490 sayllı lc!uwnun 2 v.. 3 !lnı:ıl rruıddeler!OOe ya:za!ı vesika

lar vı t--m!nat makbuz veya m-bu ve Naf'..adan a>aaı!l<la.rı <eli.iyet ve;lka.kı.
nnı lı'1\ kapclı zar!! rttll ö!ıalo saatlııdeıı brl- s...ı eyveline ~ komisyOQi 
ve m en. (103431 

Londıa, 1 (A.A.) - Belçika'lı 

harp esirlt>ı;inın e,Jeri olan takri
tıen 3 b! n kadar kadın Oharl.e
roi'd;a bir nümayiş yapmışlardır. 
Umumi meydandaki merkez bi
nasında Belçika bayrağı çekil
miştir. Brüksel'in bir mahallesi 
olan Jette'de bir telgraf direği
nin üıslüne İngiliz bayr~ğı t.akıl
mıştır. 

* Londra, ı (Jladyıo) - K•=da 
deniz k.U'vveıt!t'rl kat·i olarak dört, 
muh:tr-mel ul~r;...I{ ta. iki l\.t!hver d.e
nizai.tısW1ı bah!':'nı;lilr. 

--<>-

NE KUVVET 
NE ZAAF 

lB"'':'l'llak:ıledPn Devam\ 
herhangi bir ihracı karşılamıya 
ve reddetmiye hazırla'{llllıt!ır. 

Müttefik hava kuvvetlerin.in Al· 
manya üzerindeki akınlarının tah
ripkar les.lrler ')'aptığını Mitlerin 
konuşıış tooundan anlıyoruz. 
Fiihreri.ıı bu bahoe tahiıs ettiği 
sözlerinde ı:izli bir itiraf v•rdır. 
Fakat. milletine güven veriy« ve 
İngiltere üzerine dönülecek saat
lerin zamanı geteceğine kani bu
lunduğıınu da belirtiyoı. Bn za
man ve bu .,.atJer herhalde ya 
Sovyet ordın.unun imhası ve ya· 
hut da yeni Alman hava kuvve~ 
ler;nin h112ırlanması ile geleb'le
cekti.r. 

Bitlerin bu üç soruyu cc,·aplan
dırmasındak.i inanı hadiselerin is
tikbali \'e lıaxbin inkişafı bakımın
dan gerçeğe ııc dl'receye kadar tc
vafnk edecek, bunu hiç şüphe yok 
ki zaman v1> ileri tayin edeookür. 
Şiıın~ hahle, ne söylense boş

tur. Yalnız, harbin dördüncü yUı 
iri~ Alınanyanın hali harbi bi
tirecek bir dunıma gelımemfş, bi-
18.k.is biraz yorguıı <ılaralı: mütte
Hderle harbe başlamanın henü:ı 
arifesine yakla,<ınıış bnlım.du,,Oıınu 
işret etmek haksn: ve yersiz bir 
hüküm o.knıaz. 

ETEM iZZET BENiCE 

Şırınga ile rakı 
şişelerini boşal· 

tan açıkgöz 
Rakı yerine su 

satarken yakaiandı 
Zabıta bu sa.balı r.ı., ,.,eıe,rinin 

içini §ırıntıa ile boşn,1arak w Coldu
ran b'.r açık gö<ü Y' k"'1anuş, Adlı
yeye trslim etmişt.r. 

Suçlu Ali &.dmda Beyoğ>.ıuda ol.G-
• 1 d 

ran biridir A.Li bir u.ı.qnm b::.y .er C'D 
rakı almakta ve enj~ksio·on iğnesiyle 
bu şişf'lerdekl raJ<~ b•1.i<" bir k.aba. 
aldılatan ooıma içer!erine su dolduır
ıınaktaOır. 

Bu suoetl<o şimdiye i<ad'ar yYrııden 
!azla ~; ·.-oo içinden rakıları al:ı.r.k, 
'bunia-rın lı;,ine su <loldUıiduiJı v~ ._., 
2.1 bayLl-ere satıı:ğı on~sşılan suçlu 
1 inci a>za Maıhlr.emeısinQ ,·eril.ınlş
ı.;.-

Ruslar 
( 1 lr>ci 5a.lıifeclen DeVBm) 

~ıııda kanlı ça..p:şmalar d<!'Vam edi
yor AlmnlaT bir kesimchı ağır k;a... 
yı:pl.ar pa 'JOO' -l<>pr8'!t 1<azanmış!ar

dır. Bir :r-erdıc cerryan od.en ağır çar
pışmada düııman çıi<ilrnştlr B'r te
pe anudane mlJk.a.vc.ınıet.e ra.ğnlen, 

dilşm;ır.dm S"ri a!ı.omışhr. Kalbs
larda da t(ikmil Alm:ııı hll<:ınnlıttı tcır

&:.>di.!m1~t.ir. 
Novrosü do!ylarında 8000 Rumen 

i.1dra. ectilm\ilıir. 
RUSLAK İLMRN CENl:BUNDAN 

DA TAAJlRl'ZA GEÇTİLER 
Lcıııdra, 1 (A,A.) - <B. B. C:> 

Beri>n R~ buy<* RUB lruvvetie
rinin ' Lcningnıd bölııeeiDie İlmen 
Gölü Cıenı:t>unda f8rıı.!"91E bürom et
meırtt' old'ıJkla.rmı aöyl~r . 

Bir Alman tab\l"ru trir gürde elli RWI 
hürumuna maı= k.ıılımqtır. 

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

.,.u·amjye İlcnmiye İkramiye 
Adıedi Mikıtnn Tutarı 

Llra Llra 
1 80,081 30,000 
ot ıo.ooe 40,000 
8 5,0ot 30,000 

2ıO 2,089 40,000 
so ı .o ot so,ooo 

150 SH 00,000 
1,200 100 120,000 
1,200 50 6-0,000 
4,000 29 W.000 
8,000 10 80,000 

160,000 2 320 000 

174,671 Yekün 960.090 
Tam Bil(t 4, Yarım Bilet 2 Liradır 

1 

ŞARK 
Yarınki Sinemasında 

CUMA 
GÜNÜ 
AKŞAJUI 

Azamet 'i'e ihlişaınile başlan döndürec.,k .. Jieyeca<ı ve kin 
d-0lu sahnelerile kalpleri titretecek.. 

KISMET Ara2>acının Kızı 

baş artisti 

HEINRICH GEORGE 
Göz y~lırrile, hıçlarıklarla seyredilecclı; beşeri ihf rnlann 

EHEMMİYETLE 1 
IKKAT NAZARA 

en acı utıırabı 

Şim.d;ye ka:daT beyaz iPCT" 
dede eşi ~ bir aşk, 
in»iknm ve heyecan dolu §0-

hesetin Oria.ntat dansta~ 
Şark rakkasesi BAYAN ADALET 

Ve heyeti tarafından oynanmıştır. 
Numaralı yeı-lcrrni:ı.i şimdiden aldt'l'1n1z. 

ITürk gazetecileri 
dün akşam 1 

Nevyork' a vardıi 
N~~·ork, 1 (A.A.) - Türk 

gazetecıler hl'velı Tran.satlirntik 
bir uçakt.a dün. abam burava gel > • 
m;şlt>rdir. Kendileri Basın :!\ılili 
KlL'lbünün mi.>af.ri olmuştur . 

Türk gazetecileri ilk olarak 
Nevyork Belediye Reisi La Gu
ardia \'C diğer ze,·at tara,fından 
kabul edileeekl-erd.r. 

T obruk artık her gün 
bomhalanıyor 

Lond,.a, 1 'A.A.) - S lı gt"ce<J 
• Tobr~;,:a y(\ni hır ak~n )"'ıpımı+--ttr. 

Bcmj)ala '.tl bu.yük bır ge.., ya"-ınıı>- \ 
da ve nntm~ buy<LIEll'.!a pü.!l.ad'-...,f:t ,o
rülrrıüş!ür saı.;ı y3'u ınq m ydania
r.Lnd:di:i dagınık UÇ'a..k ar d, boraba
lan:a.ı.,<ttır. 

İki feci kaza 
(1 W,ı &h<f<'C>'D Devam) 

zaoıta tnhkikata devam eLmek
tedirler. 

Clblide Kasap Demüilıfın ma
hallesinde Şeref sokağında 8 nu
maralı evde oturan Mustafa kı<' 
30 Y<'Ş'.arında Macide Ünal dün 
akşam heliıya girerken ayağında
ki takunya kaym:§, zavallı kadı
nın ba~ı t•şlara çarparak beyni 
hurdahaş olmuş, dert.al ölmiiş
tü<r. Cesech muayene eck-n a.dliye 
doktoru kaza kuı11:ıanının gomül.
meshıe izin vermiştir. 

Salamonlarda 
( 1 x S:ah leden Dt-~am) 

od;!m;ştir. Uçak' rın hepsi dön.
milştür. 

Loııdra. 1 (A.A.) Va., ng-

3 - S O N T E L G R A F - l 1 ci H•-';Kİ'N lt4! 

Ekmek karnesi 
' <t tr.ri SlJl~frd~n Devam) f fr Sil:,rr \"e Şi!r < t lca da k 

maktadırlar. Fak~ıt hir çok istih~ı ~ .. en kf'l'ki ısı bsal e en \f' k 
T .JJ\.yad:ın te-n• rı t t ™ :ted r1 ı. n1ınt~kalarının beledi~ ell'rİ, n1ev .. 

cut kararnaıne hükiin1leriue rağ· -
m•u 1nıut:>kaıarınd.an dıo:arı hu· Büyük d ~re Rum 
bubat ihrttcına ;ınii...aade elıuedik· 
leri!ldeıı çok mü,_J<iil bir. •aziyet 1 kilisesinin kasası· 
hasıl olmakt•dır. 1 nı sola ,1 hırstz 1 

B· h3 a K .. t~ K".t.,tmlctU 11". ~Un l 
eıkıDl11(; uıı• ec (:mcıı1.-vt.. · k'J tta
za ht.-0.tıLo. ı iç.ndü t.l.01.Jbat yt.t.\jt.!n 
luç b·r O.rnzt yıı:t-tuı.· Ka&i:ii 1'c·)"ll?i1- I 
~"":'llgı d ~rarn.-ıut·nH1 kı·,r,d"~"'e 
~al' ed:!crı.c:ı eı.uıuerııbcrı fttı çıoık A- ı 
nado.u \; !t.o'e'l-e-rinu.t:n o .. ~ ı;t'ILı"'
n:.ek teşebb\Jli> .. me e "•'·i:> ı.oıkle Jı.ç 
O!n haci(.-e bu~ay gotxienn ;ye n::t:aa
adı: etme- ·;şuc. c·w:- m Ş! l va.ı:.,y~lll.e 

kalan Kaı tJl Kaymakam-~ !l!!l'ltaka

~!r.:.cİ<Wo. Maitcıpe, Ke.:-t.:ıı ,-e ~ 

Büyükden-oek; Rum k.Ji,esı-

nin ka'~:tinı soyarak para v<: an
tika esyalar ç:..Ian Ltavri Foııda.s 
ism11•de bic- ka:;a hırsızı diin as-
ı:ye 7 ir.c: ceza rr.ahkemıf'tııi tara .. 
f ı:clıan 5 y 1 5 a:• 3 gün hapse 
ll)oakıim edilm..;;tir. 

20 Esnaf ceza
landırlldı 1 

Bei..,il>ekı D:UN"" ~ mu«.nedı da- Emniyet >Jtıııcı Şube mcmur-
lı:ı bcıtııı ArnıOO:.U~u ık>lıış; ıy-. ve l.arı pıyasada fi~t etıl<eti koyma· 
bcğ<by m~yaımna ı;«'X'"'rın ~r. <ia nmal satanlan sıkı kont.-ole 
Doğer ta"'"'"' b<?rala n l..c ·lao' te-

dank !'<lilt>- gı·~rihr.c•ye !tadar başlamışlardır. Dün b.rgün için-
bz.a •nıu aç 1«ıl,na•naoı lç!n de tie gda maddesi satan 200 dük
V•liryete . "' ~cıw P<iıln .ş ve bunun :ıcancı mallarına cükt>t koma-
:ız.erinl' ha-?-kıo el&tif'ık ~·:rnak kanıe- dıklarından cezQ.landırı~ı~at-
lıeri ~mdıt?.k tl\?'.an.rı.11n· tW.r, H ... bu ı d 
k:ıın<.>ler e bLJa;li:l K:.J • ..,.v. Ad•J...r.I& 1 •• :r. 
ı.ıanbu\<1.n <o1<m " • .ıır ,. ..ıa- Universiteye dada• 
c;üıttr .. 

Y<.lo·.-;ı Kn361 J'I --t 1' fi uldufuı>- 1 nan hlfSIZ r 
dan bt;:lı."U·aY I mı t::nd'. torr.in. etııni~ 

Eğlence yerleri 
(1 in S "" ıfN~n ~\am) 1 

bazı ta-an'UrJar dü ünülmüşse de 
henüz \'ek.Her lle)etinde olan\ 
projenin tad:I _edilip edilıııiy~ 1 

ve kat'i şeklınm ne olacağı ta.bıa
tile daha belli değild.ir. 

Proje nncaok He)· eti Vekilece tas

Saim Değer i.>m'ııde biri iını

nrsite kalorifer dairesine ~ t ka
im dem r bordarı çalmağa t~eb
büs eLm1ş ve suç üstünde yaka
lanarak bugün adi.ye, c teslim o
lunmuştur. Kendisln.n evve!ce de 
üniversiteden 75 liralık boru çaı.. 
dığı anla~ılmıştır 

ZAYi 
dbk edilip kat'ı şeklini aldıktan İoiod~ nolıer _,.11,.,;, •·ener Nahi· 
onra yeni vesaiti nal.liye hareket yesioden aldıgun lllÜfU6 euzt:aı; m ·e 
tarifeleri ve ei:"lence ;!Crleriııi:ıı 193i yı.undan bu yana b1no . .ı<oazaııç 
kaçta kapanacağı b~lli olacaktır. w yul vc"l:'* rr- czia"'l bu!uwın 

Yalınz nakli) e ı.·asıtalarının son cüzdanımı zayi rıt'.lm Dunu bulan"' 

1 · · ı ı · · 1st«obul Bal~ k9.bzırral sefer er.nın cg r-n. ce ,·er erm.m .....ı ..,_ ,~ ... • ,.;.W;p, Ayvuns3 !"'ayua marn • ...,.... • .. ~ 
'kapanıruasından hıç olnuız..'3 ya- ! voJ.iye g""'rdlği taloclirde memnım edi
r.m -saa.t sunra olnıası ten1enni e· İecee:l(l__ Aa edf'r0 r1 

ctlınektedır. MEHMET BAYRAKÇI 

ı· j A '"'\ 

8 i5T ANBUL BELED YESI iLANLARI 1 
~----1----·------..-.----------J 

tonda .ııeşred len bir tebi [:de Sa
lomonLarda iki Amerikan 6•IJW,i
nin kaybolduğunu bildirmekte
dir. 

1 Kr~f Bede lı İıi'. Tenwa.U 

Nutkun akisreri 
(1 inci $lh.fedf'n Dt~vam) 

manyaya kanı• y~plıl!t hüıcumla
ra muk;;l:>cle edileceğini vadettiği 
zaman, dinleyiciler q,u oozleri ala
ka ile d nlem:ş\erdir. Halbuki 
İngiliz akınlı;;rı ise her hangi söz
den daha mile· ir olarak devam 
ediyor. 

Bitler nu1kunu sabutajcılara 
karşı tclıditler savurmak ve A:l
manyanın asla lco" m olmıyaca
ğına dair tem:nat vermekle bi-
1irmiştir. 

Afrika cepi:ıe>i kum ndanı Ma
reşal fuımmcl ile 'ükoek Alman 
kumandanlarından Mareşal Kay
tel de Spor p~;ar+ il ·terin nut
kunu d.1' ew...şlenl r, 

858,70 64,4-0 ;;aMçlıa,e baı;ında Al&llirlc cada<sı 
liıze• ıxle bulUJ>an Bozdoia<ı K• 'll<!rt· 
nın t.a-mırı 

1198,87 89,92 Ka.ı~ Halit Haııı a.rnının 

ar. ·r•atı. 

Keşôl bedelim n hk tomı.ıı.ot mil<tari•ı"l .TU]UU'ıdıa yazılı !ııler ayrı ..,.rı 
a;.ıt ~~ koll\'.'~ . ızılıut" . Şartnam<ı< -i Zabıt v~ Muarr.eıaı ll Oıdfulöğ(i 
kıl cmind ;;örü ıh Jır. İh31 e:i 2/10/942 Cuıı:a ı:ünü saat H de Daimi En.-u• 
rot:r.de yapı~ c.:.ktır. Ta.l.ip:erın itt te~t makbuz 't"E'Y• mf'k• ları llr.lle ı.ı.n.
blnıi•'tl 8 ıun wvel Be~ Feo Iş!eıt Müdilrlüğıaıft muraoa&Ua alac-.'!<
la., fcrrJ ehl•yct .-e tsnuncn lbra21 lılt.m g, 1('n diğer ,..,ııkıalariyit ble 
pünü mua;y;ycn ı....ııte D:ı.imt EncWı.end. buloo.malan. (27~) 

Belediye Sular idaresinden~ 
ı o n'1Jlb• y - MQÇ!::ı arasında :it IID<'li ve ~.., cadde •I ~ 

dadrnca t, 1 >C ı (3ZOO) l3 Tr n:ıc haıl lecek'-.r 
a·t ş~l3m"" tc!. r· miz L ..... '2'lm D resiodm a ··lacakt • 

! e t ki ı edilen fıat:ar '1 ı:o '< •· i 11 cıo.ııyı tekrar 
görü en bu lı:otr'yat eş. p r ık lhale r lccegindı(-n mı ~ 

• y •r•n 7/10/ t2 Ç • ba güıt.. t 14 de T 
:e• nde hazır bulı.ırunz rı (l9S) 

İstanbul Valı ve elediye Reisi· ği en 
İıt.::ımırl Umum! Me. ıine fiza. ınn.. n . ı il.-~ n 1942 P• rşembe elini! (9) da başJam< e L ıcc-

' ,ı.ı vere· ı k:ı."1 a ı:öro ini p ıo il!< • n • ı c c ;ı(J t (20) ye le ar dev m <!tt r 
ru nılıdldet urlL•<hl rey v nne!ı: tı.ıı:ıon. h'1 u = Kllduı ~e E k"" tııemııchr !er n - <>< ya ld gibı ner. ol• 

Q.ukkır .. K la. '(fa bl.i:.ır.:dunı, ok rey sar.ıdıkl ru: Koy \"e ::ı g rd mür t... c.y ~ ll k..ıl-
a.nmaj.Jfı u oh.ınu,. ... 

1. 2. 3. !&tc•ıin 1942 Pe~be, 
cuma, clJJl'lı3'rtcs· 

4. 5. llkteşrin 1942 Pazar, pazartes.i 

6. İ~in 1942 salı 

7. İlk:teşrin 1942 çarşamba 
8. 9. ıo. ll.kteşorin 942 pe~erdıe, 
cuıma, cumartesi. 

ı. IJ.ktıeşrin 1942 perşembe 

2. 11kteşı• n 1942 cuma. 

3. ~rin 1942 CU!lllartesi.. 

4. İlktcşrin 1942 )Xl2ar. 
5. Ilıctcşrin 1942 pazartesi. 

6. İfh.-teşriaı 1942 salı, 

7. 8. 9. 10. ll:k~eşı:: n 1942 ~ 
perş~, cuma, cu.:mııctcsl 

ı. İlkteşrin 1942 pe'."Şeml:ıe. 

2. Ilkteşrin 1942 cuma 
3. lllkteşrin 1942 cumart.esi 
4. İlıkteşrin 1942 pazar 
5. İN<teşoin 1 !H2 paz:ırteııi. 

6. 7. lllııteşr.rı 1942 salı, ça~ 

8. 9. 10. !llateşrin 942 WJi"OOlbe, 
cuma, cumartesi. 

ADA J. A C 

Düyül<"d maıhaileleri. 

\ 

He)"i>eliada • 

Burgaıuıda > 

Kınalıad.1 • 
Tayın Cl'lıman giinkrae reylenn 
• u lana.mzyanlar. 

BAKIRKÖY 

Kartaltepe; Zeytinlik, Cevizfik 
mahallıeleri. 
Osman ye, YeniıınahaJ\e, Sakza
ğacı mahalleleri. 
Maiımutbey, G~ren, Kirazlı, 
Kocasinal'~ Eselllier, YeMl:ıoorıa, 

Bağcılar, Atış alanı kiiyleri. 
lkitclli, K~yabaşı, Şaıınlar Jroylcır~ 
Köyıiçi, Şe,,ketiye, Uımanıiye (Ka-
1 tarya) Şenlik. 
Kiiçükçcicınece, Büyüldıalllmlı, Saf
ra, F'iruz, Avcı la!" k~ !eri. 
Ta"''" olt•~an günlerde ve yerler
de rcylerU-.. lrulkn=ıyanlac. 

REŞiKTAŞ 

iBilyük İS!te'le .,;varında bu ı -ıdc· 
ru .ıc:ık sandığa. 

Rcybel""1a Plolls -vkd yıınınd'alti 
s:ındıfa. 
Bı>rgazada Nah;,.e binası yaıund<l s.:ın· 

aıta. 
Kınalıed'a İsk~l.esıi civanndo s:ındığla. 
Buyiikad& İ*< le$ "varL'>da bulun.. 
<iu.rul...:a suıdıtı, · 

Kaymakam.tık bOası <inürul<kl sın<!\ 

... • 

Köy!eıi<ıde 

K11~ ıer"nde 

Y 'şılkôy Nahıy• binl.$ındskı sandıb. .. 

K<>yler~. • 

K:cymak::mlıl< b ır:ıA ö:>ll:ndc bc!uııdu· 
rclacak as.ne.. 

Sina01'paşa, V~z.ıd~, Yıldız, Cl- Siı!wrıpa~ Camii nl ın&.1t· ~fa. 
lhanııüana, Türk.:ıJi, A.'lf.ıasağa m<> · 
be.Heleri. 
Murad ye, Teşvıikiye m· .a'leleri. T,.,..ık;,.e eam;; av 
D ı<ı Maş malhellcsı. n·,.• .tae Camıi önıür.<! '(il 

BNıek m all€'9i. B 'hc't< c ı bn!k; nı 

i a 

Arnavutköy, K~e m:ıbai- "1alı7e bln:ısı yoru:ıdald aıud>lt saıı-
leleri d:$ 
Ortairoy, Mec>dıiye mah.allelerl. K ükol r:....,><aıd a 

Ta~itı olooa.n glinlcrde ve yerle:-. 
de rey leı"nıi<kl!Ulaııtll."lllyar tar 

":ı. 

( Devamı Dördüncü Sayfamızda ) 
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lstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden 1 JsuLMACAI 

l llkı~ruı 1942 p<:ışemtıc 

2 i!kt~rin 1942 cuma. 

• • • 

• • • • 

• • • 
5. lli<f ın 1942 par.:.arl('Sl.. 

> • • • 
• • • • 
(j İ.lkıt-eşrin 1942 sair. 

• • • • 

7 Jlk~l'l!ı 1942 car~Jmba. 

• • • • 
8. ll~rin 1942 per'if'1nbe 

• • • • 

• • • 
> • • • 
ll. İlkteşıin 1&42 cum~ 

• •. 
> > • • 
10. 111.ıte}l'n l!i42 cumarteoi 

ı ilkıteşrin 1942 pl'rş.-mbf> 

2. İllut.eşıin 1942 cuır.a 

3. Bkteşrin 1942 curr.W"!«> 
Sa:ııt 8 - 12 13 - 18 

4. llkıteşr'n 1942 pr2a 

5. İJMeşrıın 1!142 P"z;,r1t" 

Saat 8 - 12 
(i, itJ.JtE'Şf' n 1942 .,,Jı. 

8 9. Hl. D.kıte:;rin ı~2 p<·r§f'ffil>f>, 
cunla, cum.~>"tes:i. 

2 llheşr:r 942 c-urna 

2 İlkteşruı 942 cuma 

3 ilkt.f>ş!in 942 cunıart"6ı 

S J!kteşrin ~42 cuır.artesi 

4 lk teşnn 942 pazar 

4 lkteşıin 942 n«Z~r 

5 ilk tcşrın 942 nazartfSi 

6 i!J<t~in 942 

6 İ'.kteşriıı 942 salı 

7 itkteşr.n 94.2 çarşr.ırlb 

R 9 IQ İ'kleşrın 942 
pe~Errıbe, c ... ma, ct.ımQrtc.5ı> 

1 İikeşrin 942 per~eir.bc 

1 11 '< r~ 942 per{em be 
ı llkeşrın 942 pe~c·mbe 
2 l k•rşr:n 942 cuma. 

2 ilk!rtyin 9-i!'.! cuma 

3 llkteşr:n 942 cun:«rtesi 

3 ilkteşrin 942 cuır.art•si 
4 ilk tE<şrin 942 pna~ 

4 ilkleşr n 942 pazar 
5 İ'kle~r:n 942 pazar!.:si 

5 İ ktqrin 
6 i ;ktc~rin 

912 pezart~n 
942 salı 

6 İ.<teşrin 942 sah 
7 ı;ktr{ir;n 942 çar~arr1ba 

7 İlkte-şrln 942 çaı;aınıba 
B İlkteşrin 942 pEl'§cmbe 

8 İlkteşrin 942 ııerHıclıe 

• 
(Baş Tarafı 3 üncü Sayfamızda ) 

B E YOCL U 

Asmal.mescıt, Şah.kulu - Evliya 
çck-Oi, Tomtom mah~llcleri. 
K am<>rhatuıı, Çukur, Kalyoncu 
"'ahaUelai. 
Kul0tJlu, }!Üseyinağa mahalleleri. 

Arap Camii, Yeni camı, Müeyyet 
2 .. dc, Erne~yemcz, Bereketzade 
rndhal!eleri. 

Gümüşsuy~. Şehit Muhtar, Ko
ca" pe, Kaı p i\lı.:stafa, <;clebı ma
ih;licleri. 
K 1 iıı;ah, !Iaeı \'a!ı~a, Kemanke$ 

rr~- allcled. 
Firuzağa, Cihangir mahalleler. 
Pü~tclas, Ömer A vnı m~halleleri 

İnö~ü rraha1I€elrı. 
Esk1~e+ı r. Yroişeh<r, Bülbül Hacl 
A+ımet, B<lstiin rr1~hr:lcieri. 
H. Gaıd, Me,rı.ıti'.)'ct nı"halleleri . 

Kıl~-iik Piyale, Kaptanpaşa, Hacı 
Hüsrev, Sad•ettiın n:ahallclel'. 
Pangl1ı, Du.tepe, Fcril«>y mahal 
leleri. 
Had>İye mahallclerı. 

&zkıırt, Pa~a mahalleleri 
Sütlüce maha!lrlcri . 

• 
Keçecıi Piri • 
Şişli, Cumhuriyet n,ahalleleri 

Kağ:than2 köyü 

Mecıd:yc mahalles:. 
T ayin olu;ıan günlerde ve yt'rkr
d e reyleroı.i kullaııamı)'anlar. 

B EY KO Z 

~")~'-· ahçc, lr..ciııkö}~, Polt111ez 

.A. J<.ı;vak, M:rır.h, Poyraz, Fe
ner, ~·a. 
A. Hisar, Yenımdwlle, Çiftlikler. 

J.t<:.;!]), .o\kıl.Hiba, 

Dt'rcsckı. 
Ku.nlica _ C.~ub{1 k J-, 

Ömerli, Mwr::ıtlı, K<•çıılhı, Sırapı
na.r, l-Ilisc\ ınlı, E"crıceli. 
M. Ş. Paşa, A!i B"lı~d•r, BJiliane, 
Paşanıanc!.ra, Ögümcü, G'.illü, Kı
J;~Jı, Cum'l r'yet. 
Muayyen gjnJcrde ve Y"'rlercı; 
reylcriı--. ku1l:::na.mıyarı1ar. 

E:l-fİNÖ:-JÜ 
Hoc•p•ışa, Hob; ar, l\k!ın,et Gey
k'ini, Çelcb:oğıu A'<ttdJın, Ri..s
umpaaş m•~allelcri. (Ah'çeleb ). 
CankuTtarr:..1. Su~tJı:.-ıhır.et, İ~hak 
J''1 ,;: n1ahu'lcleri. 
Emınsinı..n K;.1.çükr.y.:ısof)a, B:n· 
bird:rek mahallelni. 
A lcnıdar, 1.1a'•ınutpn~a, 11o:1nfe
ncr. ına·hal'ıe!...:l·:. 

BC')·az t, Sült•yn-:aniyt\ Cmac~ali 
m.·lıalleleri. 

~l• rcan, Sunıri, Dayahatun, Çar
Ş) n:ıahal!r.lcri. 

sa'eıban 1 Kem~'p::ı~ , K~lender
lıane, l\Iollahü l\' m~hal:eıeri. 

Hoca G ya~r.ckrn. H?cıl;.,d:n, Ya
vu<S:ran rr.. lıal:tlerı. 

Z:ndar.kapı, Sarıdenıir, 

t.d: r !aha!'·eier 
Şchsuvar, 13 ; ramı;<.\'UŞ, 
ma ıalleleri. 

Demir-

Çadırcı 

SaTaç İshak, l\·lu1-ı.s.r.f. atun, Ni
~anc~. Kazar. S:.-ı.d mrJ1a \leler:. 
M'mar Hayrett.n, ).1 mar Ken:at 
Tavp"lta : rr.a· 3• 0

' r 
Saat: 9-12 

Ka •. pkas·'l" Tu b tı; llii: amcd
dın. Mes:hp~ n::. 'elcri 
Ta.vın olun'"n gün ( rdc re) leı~r.i 
ku .... ::ımıy:.n'.~r 

EYCP 
tsliıniocy, Dı. nıecı•er ncaha!l€leri 

Al.ibey köyü 
l~emerbu .. gaz 

islambey, Düğmec· 1 e:•, Üç.ş<.·hit1rr, 
Gümu~suyu möha1lt.•l(ri 
Kemerburgaı: 

Üçşehitlec 

P etnehor, Pirinççi 
Cezr·kasım m4theı.l'.cleri 

Odayeri köı ıl 
CC'zr;kasım, A':>dülYCdüt, Fetiü 
~e eb;, Ni•anca mahaJicleri 
Çiftalan, l 1ı an ve köyleri 
Fetlı:ı;clebi, N;şanca mohailelerı 

Ağaçlıköyu 

Cuma, Yenı, ıopçu'.ar mahaUe!eri 

Akpınar köyü 
Cuma, Yenimahalle, Topçular ma
lı:ı lleieri 
Kti~ü<:köy, Ccbeciköyü, Arnavut
köy 
Arnavutköy, BıığlJca Avazına 
iBoilazköy, İmrahor 

' 

Bt·)"'ı~''\.l Kayn1aka:n'ık b·n.ası öniliıdtk.i 

sandığa S: 9 - 12. 

Galatadıa Arvp Camit 
QJğJ. 

önilndeki SllTh-

raı~{~ı.n:<ie Krı:ı:rtaı 

nlind~. 

1·ıl1_,ha!ı.f'de 
sar.riıga. 

Fın.wıg-:ı C:.ım~i ô11J..1~1dt'!t. sar:dığa. 

i'ıncitklı Camii önündeki !ioaodığa • 

TakEiın Dağcıl.ı·k. Kulübü içinde, 

Etki;.chir OcaK bınrıe:ı.nda K. paşa ca
mii Kt·birinde . 
~~<Jntaıp.r.d:.'ı. ?'".u-ti bin·a.•·ı önündeki 

iiEH>dığa , 
K. p:ışa Can.!i Kebir avk.ı~undaki san
dığa. 

Fef"iköy Ergen•·kıon C3d<.lf"Sinde Mustn
fa ağa ll!:ah'llC.>nd<!<i san<!ıga. 

Vali Kcmağı k<ır,ısında Aile Bahçe-.;ıı
dt'lk ~ s&ndıgs, 

K>ıMı~uı; Kam"'5~tri aandıte. 
(Saat) 9 - 12 Süllücc i.kele ıazhı<>
•u.ı·d.Jkj s.ındı,bR.. 
(Sa• t) 13 - 15 Halıcıo~;u İslı.ele Ga• 
"""'>St.rndalU ı;a.nd 1 ğa _ 

(Sa-.!) 15' - 20 IIaSlcö.Y G;,Z.:IJOO'lllld•uü 
.. r>dıga. 
Sii;.h;<ır Meydan ındo (Jo);lrl Bulgar 
Çarış«>ında ırazü>Oda. 

~ - 12 Kiljiıtlı.:ıne Gorcill<:nı<ıdlo!<I ,..,._ 
~ ...... 
1.4 - 20 Mrcid<ydııOyüıxlelti SllJJdıi:a. 
B.~yoi;:lu Kaymak<ıımlı.ıt b·rıfl.Srl önlİNle-

Pas=ı'iYrıhc;,.. Pa_-ıi oim:sındu.ki sandı~a; 
Qi;."ti<'ko Eandıga, 

A. Kav-:ık i...~~le GtızinCl9'.ı ktry odat;ın
C::ık.ı tr.ılunôl:rulac&ık saıitl1ğa. 

A. Hi.~r Parti bınas1 vr YenJmahalle 
}lJ,1:i b:o.ııs;..nı{a bulu"J('lı.;nıl:ıcak 6an

dı~"l. 

Bı ·yn:cz Partı bin:ıs:nda bJ1unrlurul;acak 
f'ıh:-ı::!ıt:a. 
K(y oc!as:OOa bult..'fXi'Uru!urak sandığa_ 
K<ır~ol önf.iOO~ buh·ndııır .. l .1cak •an
dı:;:..1. 

KtıyiE"ı'Cie b:ı!undurl:lacr.~: san<i~ğa . 

R<ı)"~~ota.m!ık bin,ıf"lnfi:ı. bu!u.r.dunılıı

ook saOO·&a. 

Ki;dıı-ga CurrJ11.!"•yrt Jl.~ Pa.rt;~~ ö
nı.ind-<.k ı ı:.;-andı~. 

N=canci;, 
ı;anıô:ğa. 

C;....'l 1 ın<le 

GP li ~. CUC"" hı 1yp• Pa rtisl 
ı-.n.a 1 Önl 'J'\L~L U. (! i<ı. 

1 ,~ Llaa R rr. i\.1< k'tı b 

c :ı. 

.-

F!-i ;o ( <ı. n;_ },: Ll" n& O Jt..ın-J\l':°U.ıac~~t 
~fıd b . 
Al~ y 1·t·Y ır..oc't &:)nd.t- • 

}:cnı .. h... a, · ~'1<h4:ı 

F,; ... 1!"cı11t Kı:L~ nde ı.·l· .. mc.uru!at'~'ı<" 

~<.ı:ı u :ı, 

d1Jl 
Ey.ip C.o.rn J{ı~lı:r;n<lı• bulw:::dtırulacak 

a:.ndığ2, 
K··yı~rd.' b:..luncJ.~ıruiacah snad:ğa_ 

O~t:k~!lar karakolund.;; bu!u.'Jıduru!J.cak 
&:l!l<i ~a 

Koykı'Cl'ı> b~lo.:nOOru'ac:ı~ ~andığı. 

o~ '•·'ar lka"'ııko ..ır:ct.a bulı.m<ltJıI"uJ.3>..'r...k 

~· Ç f an Köy:,.n(!eı~ l?'l)d'ga, 

0' '.ı;ç;~iil" k::ırakolu:11Ci:ı b ~ittl""d'll'"Ulac<.ı~ 
!'l:J:"l'dlga, 

Köyleı'dt> bulurıd•-ıı.ı!ac~k ~andıA:3. 

R:ırr. jar.<ic.ır~ kart..ık.olv 

Eıırdığa. 
Köylerde buluTH1uruıar~lt 

R:-'t'i jandarma 
6800lğ2. 

KC,11:< Koyae 

ı 8 İlkteftin 942 persembe 

ı 
8, 9, 10 ilkte9rin 942 
Perşembe, cuma, cumarl<!si 

ı 
J 

1 Ilk teşr n 94.2 pel'\'< mlb~ 

2 Dk teşrin 9-!2 cuma 

3 İlktesrın 942 cum:ırle~I 

3 İlki.esrin 942 cuır.arte 

4 İ'J<1eşrin 942 p&zar 

5 İlkteşı·in 942 nazartesi 

6 1 lkteıırin !H2 sah 

7 İlkte$fin 942 çarşamııa 

8 İlkteşrin 942 pe~mbe 

9 İlkteşrin 942 cumııı 

10 İlkt.eş.rin 942 cumarteı 

l, iı.kteşrın 942 Pu-şomh. 

2 İlkteşrın 942 cuma 

3 İlkteşrin 942 curnar~-si 

3 İlk teşrin 942 cumartesi 

4 İlktıcşrin 942 paııar 

5 İ!kteşrın 942 pnzartesi 

5 İlkteşrin 912 pazarlı,fl 

6 İlkeşrin 

6 İlkeşrın 

9.ı.2 salı 

942 salı 

7 İlk!OŞıin 942 ~a~amba 

7 İlkeşrin 9·42 ça. amba 

8 İlkte~rin 9-12 pe~mbe 

9 İlkteşuı 942 cuma 
l O Ji.; t<.-şrin 942 cumartesi 

2 llktcşr:n 942 cuma 

2 İlkte~rin 942 cuma 

3 i!kteı;1"m 942 cumaı~esi 

3 i ~kt4: şrın 942 l,UJT'lnrtesi 

4 İ'1<•c:.•in 942 pı~ · 

4 i"kt~rin 94~ ptzaı· 

5 İlkteşr'n 942 paz~rlcsi 

G İlktcş rin 942 salı 

6 İt'<.tc~rin !Ji2 r)h 

7 İlk!c~r.n 94~ ~~r<•n;;;,ba 

9, ıo t·.kı(~ ı. 
t(ı:o~ 

~ cu.n:J, cumar 

3 ilkt~şr 1 n f4:! cun~.i.rtr~i 

3 İi»tc-şr'n 9-12 cıımarte~i 

4 İlkteşr:n 94:C pazar 

5 İlkteşrin Q.ı;o pa~artcsi 

6 İl~kşr.n 942 s:.!ı 

7 ıı:-teşrin 942 ~al'l'amıoa 

B İlkteşrin 942 per,t·n~be 

9 İtkll'STın 942 cuma 

10 iJk~C<;rin 942 

I\:enıt"d>urgaı \'C merkeı köy!eri 

T ayin o.iunan günl<>rd<· ve yer
lerde reylerini kullan"mıyanla 

FATİH 

B abahasanalem., Gu reba Hüse
yinağa, Hüsamtbey, Hocaüveysı 

iskenderpaşa, Kıl'k'Çc~me, Kir
m:1sli, Muratpaşa, Şe:)o~hreami 1 So
fular, Sinanağa, IIasan:tıalife 
Kaz!.ı~eşmc, İmrah<;ı-, f!:,,ru;bev,, 
Hacoevhat, Hacıh,mza, Hacıhı.:.

seyinağa 

Alifakih, Canbaziyc ,AMiçdebi, 
Kocamusta!apaşa, Ar.lbacı., Bcye
zrt, Sancaktar'hayrett.n 

Davutpaşa. Hdbyar, KeçiJ-a-tun, 
Kürkçübaşı, Yalı, inebey, Çakır

ağa. Kasapily•s 
!Hatip Muslilıiddin Tevıciicafer, 

Tuh~aminare. ll:aı~ıçavuş, Kclti.p 
Mııslihidd:n, Hamamimuhiddin, 
M<>lla:;§ki, Kasım Gürani, Avcı
bey, Balat, Kara.baş, Atiknıusta
:fapa;;a 
Abdisubaşı, Kfı<;ükmıııstafapaşa, 
'Müftüali, Haydar, K asap dcmir
h un, Hara~ıkaramehınct 
A.rpaemini &!yautağa, Denizap
t al, Ereğli, Fatmasul1an, Molla 
Şeref, Nevbahar, Ördckkasap 

Metekhatun, Merkezciend i, Uzun 
Y uBuf, Velcdikarabaş; Sey<tömcr; 
:iıbra-himçavuş 
Kocadede, Derv~ali, Beyceğiz, 

K ariyeiatik Alipaşa 

M ulhtesi'piskendcr, Haticesııltan, 
K~eci Karcibaş, M ma rsinan, 
Neslişah 
Merkez naJıiyesilc diğer nahiye
lercle reylenni kul!,anamıyan va
tandaşlar bu sandıkta revlerin: 
kull: nacaklardır 

KAD1KÖY 

Caierağa, Osmanağa ınana1Jc:~cr;. 

IRasimpaşa mahallesi, 
İbra!lıimağa mahallesi 
IHasanpaşa, İ.kıbaliye mahalleleri 

O>maniye, M<'~':!:·;e mahallelerı. 

Zühtüpaşa, Tuğlacı mahalleleri. 

ıGöztepe mahallesi 

Merd <venköy ii 

K ozya \ağı mı.hallcs 

Yenisahra mahallesi 

1ç F.renköy ma;ha'loesi 
Küçü!;bakkal köyü 

Bostancı mahallc·si 

S u ad;ye maha1Jesi 
T uy in olunan günlcrac ve :yer
lerde reyler"1i kullanam>yanlar. 

SARIYER 

Kefuliköy, K:r€çbt:.rnu, Büyük
dere. 
Kunıköy, D<:mirciköy, KL~In"kt<Va . 

Uskumru, Gümhd<·T~, Zekeriya 
Jcöylui. 
Rum>fencri. 

Ganpçe köyü 

Bahce kövü. 

11.·!cden. Sarıye··, Yc"'malıalle. 

Em~'ı1gan mahallesi. 

Rum~l1Jı"sar .. 

Yctıiköy, Tar<.ıbya , İstınye mahal
relcri. 
Ay ... sağa köyü, 

T~y;r. ol,ur.an günlerde ve yer
lcr".1C reyler~rı kullanamıyanlar. 

USJ~ÜDAR 
Selimiye, İhsan;ye, S:nanpaF~ 
sa:acak, İmra!ıor, Ayazma Ah-
motçel"bi. ' -
l~Jrı:ı.zJfak·, Çakı.rcıh. 'San Pa~a, 
Tavaşiilıasan ağa, Kef~edcdc. 
Tabaklar, Hayı-eddin Çavuş, Atik 
Valide. 
A~:lbaşı, Aarnkiyeci Hacımchmet, 

Arul:iyeci Hacıcafer, Kadıasker. 
~lurnt.reis, Paza·ı'başı, Sa!ii.miali, 
lcadıye. 

P..uır.i Mehmet.p;;şa , Selmanağa, 
Hacı Hesnalıatun, İn kı lap, Solak 
S na" Dura.bali, Tenbe~h•cı Meh- • 
ırd, Gülfemhatun. 
Kısıklı Nahiyesi, AJ:tunizade, Bul 
gurlu, Nan:azgah_ 
Kuzguncuk. 
Beylerbeyi, AbduUahağa, K ü plü
ce, Burhaniye. 

Çenıgelköy, S a:<t: 7-12 
Vaniköy, Kandilli. Saat : 13-1 8 
Umrainye, R~diye, Çekme, Yu • 
kandudullu, Aşağıdudufüı , Alem
dar, Sultançiftliği. 
Tay-n o!.unan günkrdc ve yeT
lerde reylerini kullaıııamıyanlar. 

KPmı·bungaı. X•h'ye b"r . .:.. •ı~~dL,ki san

ct:ğ•. 1 123456789 

ı r • . 1~ ~ 1 L ; ;:p!. ~ K •ı .A 

Eyüp Ca.mııı Kı birinde L1''.una.ı~-
caıt sand·ğa. 

Kaz!ıçe<=n-:cdı1 (Saa1) 

nasında. 

o - 12 CJ<oak b!- l 

İm.~hı:rr Ca'miindf' ~ 13 - 18 
1 

Koca J\Iu,glafa Paşada 28 lııcl Ocrul bi- j 
r.u:sıncia saat 8 - 12. 

1 

Aks;? ray 
13 - 18. 

caırr;:nde SClS.t 1 

1 
' 

Balat Tahta:nina:e c~dd ~ndc Cami- 1 
1l:e (Saut) 8 - 18. 

K üc.· J lr 1.luti ta !a.p;19a& 
(S>8't) 8 - 18. 

Gül üımJ;nde 

Şehrcnlıini Ha·lt Partisi bin;;.t>tnda (Sa
at) 8 -18, 

Mevl~;ıı:ı:ne K op:smda İ'i<~ b:
na•ında. (Sıı.al ) 8 - 18. 

Zin<>rllkuyuda 20 ;.,.,ı Okulda sa.ıt 
8 - 18. 

KaragÜl\1''f'tik 27 inci İllro1rulda ooat 
8 - 18. 

K;:;y ~ ml.k bina~nrda bu" ·~.n'Ula-

t-:. it s<üidlğa. 
Ra..,;.ımpa~ İ!kc-kol Çınaı-.ı.ltı rr.cv4U
""1e 

H(lyd~:rpaşnda İlkokul ·b:mısınd'aki san
drğa, saat: 
Kar?."kol civarındaki ba~1çr-de bulundu
ru:ac.,k ~ntlığa. S<:ıa.t 

6 111(;1 İlkokul biı1nsınıela bulundurula
cak san.C.ığa. 
Rl-&\T .. n P~ı-şa cackttJsindeki ba-hc;rde 
bu uındaru;a.c.:i;: scındığa. Saat. 
Kuy 'Tle'y2nında bu~ugw:furu~rıcak ean
d,;;a. S:ıat: 

Kaıcı ;{er Camii avlıt..sunda:~i s;:indığa. 

İlirokd binasında bulı.:.nduı crlac&.k .an
d.g<.. 
K t!y m(·ydanınd2:ki i.Rndıga, 

• 
i!h<rnl 
ı:a.ıxitga. 

binası::ıda 

> • 
bu•lundı.rru\acak 

> • 
Kaymakamlık binasında 

durulacak sandığa 

• 
bulun-

KJyn1akanıl ık. b'.nasında bulunduıru
lacak ..andığa, Saat: 8 - 18. 

X un'J!<öy odas~ bulunllurulıa.cak 
sandığa, Saat 8 - •12 
Uıkımru Köy odasında bulundunıla
c""- s:mdığa. Saat: 13 - 18 

Parti bloosuı<l.:ı bulundurulacak .an. 
<lığa. Saat 8 - 12 
Ga:ipçe Parti b;nasır"1a bulundurula
cak •aı>dığa . Saat: 14 - 18 
Köy İhtiyar Ht'y'eti ıbinıasuıda.kl ~a.n
d ıj;a.. Saat: 8 - 12 
lb.ımfiıi Ka0vağ1 Ocak bin.as•nc!nk.1 san
dığa. Saa1: 13 - 18 
Sarıyer Porli bin"'5ı-nda buluındurula
cak sandığa , SJat 8 - 18 
En1iı-g:.in Parti b!na.sında bulundı.ruila
eoık sandığa. saat: 8 - 12 
l iisar Parti binasında bulundurul.:cak 
sandıg•. Saat: 13 - 18 
Ycn.:~j:iy Parti bl!18'S:nda bu?undunrta
cak :--3ndığa, Saat: 8 - 18 

A.Ya.sa.ğa Parti binasında bulundunıla
c:ı.~ s:ındığa. Seat. 8 _ 18 
Kaym::kaml.k brnannda bulundınuJ.ı.. 
cak ~andığa. 

KO)"'l1..aka.mjrk. binasında b:..ı·.mdurula
cak sandıJ!, 

Topk'ı-şl Parti binası önü. saa t : 8 _ 12 

Ar:ı.:tiycci ilacı Caler camll. Sa" l"-19 

Çkıi!i Polis Kar:ı.k'Dlı> 

Yeni Cam> 

K.ı!ıklJ Nah j.y e binaeıllda. 

B eyle-rbey-l PaTU birwmd:ı 
1 

Pol'<; lrs"3l<O)urıda, 
Kall'(j;lli Camli önü.n<le, 

KöYlerinde bulurıdurufa•-::k sand:ğa, 

• - • ı . 
4 

• . ı G 0 C fi •ı( 5 ,• ı. . MI 
tı • ' A • l 
7 • A. Jt. ~ A f.I 1 ~ ~· B 
s c·ı • I..- • 
9 . ı O. 6 ı1 t:. s t,/ 

S~LDAN SAÖA: 

1 - Aalf.er Gen-.ş :t l, K:. 'I .ıl 2-
B~r ni•vi kuır..J.7, B·r Pc:ı .. a.1 ln. 3 _ 
S.r uz.,;nh.:.k öh.·üsO, Erke.ot isn. , 4 -
~ı·rrüz açmış çiçek, 5 - A.u.ı.m!ZJan. 
Jrv·e toprak, Nota, 6 - M.ünıkGn ol:
bi:ı·n, 7 - iyi, Aln'DllG'acifl bir h ... v
z::, 8 - Ben, Allslı, 9 - B·ıat, L"zu~u 
ta•·:n ·ı, içtiğimiz. 

Y UKARIDAN AŞA(HYA: 

1 - Çifttpn b\ı~ Nu İ16v~ ., -
Muti, birdenbirı', 3 - Tw:<ım, ' Edat_ 
4 -- Bir B.ğız dolu~, yiyt'ttk 5 _ 
Beyi..!z, İyi, Not.a, 6 - Tek olrr.ıy .. t 

:k:ır, 'i .- ye kadar, Mukaddrs ıı-ık, 
8 - Ieyan ~n. Hu.be~ biiyuı..tlc rıınr
den. 9 - Nota, liayv31'ıkı":"m ("n m
SJ. İş ;ı, ret. 

Dih>kü bırlmacanııı hallcd ilmiı 
rekli: 
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1 llk T cşrin 194:2 
18.00 Program Vt J.1t.':l}Pket S:aAt 

Aya.n. 
18.03 Miız;k: ç;rte fa•ıl. 

19,00 Komış.n~ (Z.raot S••l )_ 
19,15 Müzik: Daru J\~.ııdğ• <P!-l 

19.30 Memlıeikt•l &aa~ A.> ~rı ,ıt> A
jans H abe-.• Ti 

19.4!) Scııbest 10 DaA Kt:l 

19,55 Mıiz·~: , ldtıu!' 
Şaı'kılaı·. 

20.15 Radı)·o Gazeıt•si. 

O.ll 

20,4S Jttüzik; !:ichurrı.•rm'ın. ı-:. _.t •r. · 
de.n (Pl.) 

21,00 Kornıtirr.a (Ev'"· S.at;) . 
21 ,15 Mıuzik: Mhiz.i~ Sctihet1c1 ı, 
21,45 MJ.R.~: Radyo Se:ıloni O~J'\f"&

trası. (Şef: Dr, PrartıorhJ..S) 

22,30 Memlek~ Saat A;ya·ı. A)ane 
Hab~ ıı!t•ri v~ Doı-t-&.lar. 

22.45/22.50 Yarın;ci Ptoı;--aoı ve 
Kapanıı;. 

Su..'tana.hmM 5 incl Salh llı;k ~ 

HM<ı:r.l'ig•nden: 936/6SU 
Akıl hastalığına rrıüp~lA o:o u 

ra:porlcı anlaşılan Konya ısi.dsyor. c.ıll· 

d(."6..ndı• mu"aıkKaJPn ıka-,1ı~t eoc:n l O 
No da Faziı Mecid~n l1 .• criy:ı1 ı<en

<tis'.n(' a-yni y!"!'de ·kzrrı·t •'<lı•r: Fa m.ı 
Fitnatın ve··E!y· t rntic!U, fnın h.ta :· 
na. binaen tecdıden yE"nid'· 1 F· ,a 
f'•tn~tın vasi tay n ı:<t:l<I!& i.!tn olı.:

nur. 

Fa tih 3 cü S ulh H ukuk Jl:'ı

k imti(;-indcn: 
Beyoe:luOOa Pa ....,a tı t.;rg, ... ;ı 

~,,_,~ımanın;r. b·rın('l ı nua .,, c 'i J 
nun:3rac~a otır.·..,n ve ı-•at h ı 'i;t .l. 

kayıtlı bu; .ınan L •:.! Oh;:.nn: vt,l:J 
Anım akıl h... ıl t 'la nr: ptt J o 1· ... 

ğ:J fE:"Jr.1.,·n sa~ t o~.ığ ... r. af' hacr y'e 
bj_'UITMıın i.';ıer nı gö:"r.ı .. k f'" .l 

aa.cs~·· otur !1 ki.Üoı;: d S 1 K Ü : ... 
va~iır ın 2R/9 .. 94::! tarh· dı \ s t. J 

t'ddı ·: ı ::ın olunu'" "-l2 €09 --
( HAL 
işçi Arıyanlar : 

füıi e:acahancd" kasa<la ç2 ı· 

şacak ve diğeri l..ibo~aıu,·ard• 

:rrıcsa' y2pacak orta derecede ıa!> 
slli olan iki a~ıe kızı arann1akta
dı.r . TaJ. p !erin çok ace'.e birer 
mektupla Son Telgraf Halk Sü
ltu nu Muharriliğinc ıya'fY!a,lartı 
mercudur. 

Gelen iı verme mektupları : 

İş ve K. B. : Bırcr ş vemıe 
mektubunuz var~ır. Ace'e a!dıl'

manız veya göndermek üzere 4 
kuruşulk pulla acirC's:n:z yol
lamamı mercudur. 

ZAYİ - Sey••Usererd1..•n a dıği n 61 
nuırara!ı B ·k Et ri k nı ıaJi l' • 

1 in~. 

rinı. 

S;ıl.:n ve B.:şmuhsrr.ri E~#?,, ıuc t 
!St ı ~e - N~r·yat J),•·tk!orü 

Cevd('t }.;..AH:\ ~~T..r: !N 
<;ON TELQRAF ;llA rn.\ASJ 


