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LÜmDE 
No. 126 ,. Ya7.an: MAHMUT YESAR! 

Taks~~e~~ LCistik Mülhakatta Bugünden Nafıa Vekili 
Tevzn Işı · .b . Konyada 
Bugünlerde Kat'i Bir ltı aren Ekmek Karnesız M""h" K , A1d 

,.... DIKKA T : .... , 
Kefen Bezi Almak 

da Bir Mesele ! 
- Estağfu.cullah. Gfile güle ... 
Otele döndüiüm zaman, kalbim ümit 

le dolu değildi. Fatmanm hareketini 
anlamamıııtım. Bu, ne kararsız Dl<lh • 
Jilktul Artlstlife heves ediyor, kaçı
yor i sonra, bir ihtiyar ha~ kadına 
bakmak için ayrıliyor. 

Bun!ar, biribirini tutınayordıı Yal
nız, dik başlılığını ankı.tıyordu. ·Tanı
madığl bir köyde, tek baııına ne ya • 
rı::rdı? 

O kaiye gitsem be!ki bulurdum Fa:. 
kat, oradan çıkıp gitmiş de olabilirdi, 
Günlerimi yollarda g~irlrdim, lz:JYr
de ·ıleri de kaçırırdım. 

1zmirde oturup beklemekten başka 
y;apacak şey yoktu. Otelde akşamları 
rakı içerek pınek!..iyordum . 

Ali Nafize mektup yazmışttm, cc -
vabını aldnn: 

"Ağabeyciğ1m, çok ıukılıyonım, di
vor. Her gün; sabahtan akşama kadar 
tavla oynuyorırm. Avutmuyor, eğlen· 
dinniyor. Ama, ne yaparsın? B:ışka 
turlu vakit ge91Diyor ki ... Senin v1zi
yetin de pek hoş değil. Ama, beklıve
ceksin. çaresiz ... " 

Bana, Bursa dedikodularından bahse 
d yordu. 

Artistlerin oteline uğradım. 
- Gelmedi! Dediler. Hlili bir ba

~r yok. 
O lar, ümitlerini ltcsmi~ gıoiyd"er. 

Beklıyen bir hal göremedim. Ben, 
ot lde; beklıyordmn. 

O, gelecekti. Ona görecektim. O, 
'b n ın olacaktı. Hayatta batka yaşama 
di.ışüncem kalmamıştı. 

Bekliyordum. Bir iÜn traş olurken 
aynaya dikkatli baktım; korktum. ihti 
varlamı~ıml Belki on yaş ihtiyarhmı. 
Şt."n! 

Beklemek, insanı ihtiyar!atıyor. Fat 
ma, beni tanıyamıy:ıcak. Kendimi ona 
:zorla tamtııcağım. Bu kadar def!şe • 
ceğımi ummazdım, 

- Ben, seni; dün bekliyordum. Tel
grafrm geç kalmış, Otel ldtibinin ser 
semliği olacak. Sen; dün gelecektin 

- Ne var? 

Ali Nafiz, yanıma oturmuştu: elini 
omuzuma koydu; yüzüme acty..ırak 
bakryordu. 

- Fatma, Bursaya ıeldi. 
B~n; bunu sezln!emiştim. Yerimden 

sıçramadım: yığılı kaldım: 
- Ne zaman? 
Ali Nafiz, anlattı: 

.... 
- Evve!si gün değil, daha evvelsi 

gün; buraya; bir tiyatro kumpanyası 
geldi. Cel 1 Tabirin kumpanyası. !çle 
rinde bir aktörü tıı.nxyorum. Tesadüf 
kahvede konuştuk. Akşam, beraber ra 
kı içtik. Öt~dcn beriden anlatıyordu. 
Herkes, kendi derdini yanar O da· 
tiycıtrodan açtı. Arada bir hoş 'vakıılar; 
hika)eler de söylüyor; zevkle dinletl
yordn. Böyle anlatırken: Yo!d;ı, bir 
genç kadına rastgeldik. İzmire gidi ~ 
yormuş. Hafız Mehm,.,dlıı lnımpanya• 
sına ... Yüz göz iyi; boy bos yerinde 
Celil Tabirin gözü tuttu, ayarttı B·~: 
rııber;mize aldık. Yaloız; vaziyeti cok 
kritik. Nüfus tezkeresi yok Ru<>nm 
diyor. Halbuki Islam. Sahneye çıkar~ 
sa; mesele crkar. Bizim Cc1il Tahirin 
tuhaf taraftan vardır, Ben: hepsini 
hallederim, dedi. Bu gece oyuna çıka
c?k. Gel gör. 

Ali Nafü:; elleri diz!erlnde yüzüme 
bakıyordu: 

. u ım arar ar ı, 

oıo~~~~~ "~'~r~:;,:~. '"Ve Serbest Satılacak Şehrimize Geliyor 
henüz hıılledilmemiştlr. Bir tııraftan Konya, 29 (TAN) Şehrimizde 
taksilerin, diğer taraftan tramvayla- bulunan Nafia Vekili Ali Fuat Ce-
rin azalması seyı·Cısefer d:.ırlığmı git- • besoy bugün de tetkiklerine devam 
tikçe arttırmııktadrr. Bundan b;ışka o- Buralarda Halkın Ekmek Darlığı etmiştir. Vekil yeni yaptlrılmakta o-
kullarda da derslere başlanmış olması 1 lan yolları gezmiş, su işleri mühendis-
bugünlerde d::ıha sıkı~tk bir vaziyet Çekmemesi çin Tedbir Ahndı • ıiğinde ve partide meşgul olmuştur. 
doğurmuştur. Çimentosuııluk yüzünden inşaatl 
Alakadarların fikrine göre, şehrin Amerikadan Un Temin Edildi tamamlanamıyan silo yoluna lazım a-

bu sıkışık nakil vasıtası isine !\cil ça- lan çimentonun verilmesi için Jlgilile-

re bulmak, ancak bir taraftan işliyen " mır er vermış ır. . İstanbul vil~yeti c;ift,.ilerinin hü-ı Amerikadan ithaline k::ırar verilmiş re e · l · ı· 
ktımete vermeyi t:ıahhüt etlikleri his- olan iki yü:ı: bin ton bug-nayın mem- Vekı"l ~yrrca d h 1 

tramvay arabalaı'Tnın adedini çog·aıt- u uzun zaman ır a -senin teslimine başlanmı~tır. Dün ak- lekefimize sevkini temin etmek için leclile · h · · mak ve dl~er taraftan da şehirdeki o- ~ mıyen, şe rın ıçme suyu işinin 
tomobillere mevcut stok lfistlkleri tev- şam teslim müddeti bitmi~tir Taah- yapılm::ıkt::ı olan görii~melcr bitmiştir. diizeltilmesi için Ankaradan müte-

hüdiinii i!a eden ka•aların 1·,.i
0

ndo bı"- Haber aldıg-ımıza .!?öre sevki.vat isve" hassıs bı"r mu""hendi - tm t :ı:i etmek suretiyle miimkiin olnbile- ~ " ~ ·- " s çagır ış ır. cektir. rinciliği Yalova kazası ka7.anmı~trr nakliye ~irketinin vapurlariyle yapT- Yarm (Bugün) istanbula hareket 
Tramvay idaresi bandaj temin eyle- Bugünden itibaren beledive hudutlar~ lacaktır. İsveç şirketi bu işe üç bü- edecek olan Vekil, sabahleyin Akşe-

miye ve tramvay işini halletmlye ça- dışTnda kalan yerlerde ~kmek kar- yük vapu.r tahsis edecektir. hire giderek oranın nafia işlerini in-
llsmaktadır. nelerine fırmlarca ekmek verilnılye- Ko11yada ekmek yjne celiyecektir. 

Taksilere de lastik verilmesi mese cek ve oralarda ekmek serbest sntr- karne üe verilecek 
le~i yolunn girdiği tııkdirde 1500 tnk- lacaktır. Buralarda karnelerin top
~i claha faaliyete gecebilccek. bu su- !anmasına başıılnacağı için bir yanlış
retle ~eyrüsefer zorluğu epeyce aza- lığa meydan verilmemesi maksadiyle 
lacaktır. toprak ofisi belediye hudutları dışmda 

Halbuki, bir kaç gündenbcrl yazdr- kalan yerlere un vermiyeceği için bu
ğımız veçhile. üç aydanberi lastik tev- ralardaki halkın ekmeksiz ka1mama
ziattnın yaptlamaması sırf formalite SI için tedbir alınacakttr. 

Gedikpaşa Faciası 
Mesulleri Anlaşlldı 

Konya, (TAN) - Bu~ünden itiba
ren şehrimizde ekmek yenidC'n kar
ne ile satrlm1ya başlamtştır. Bu yüz
den belediye yeniden buğday miiba
yaasma başlamıştır. Buğdoy miiba
yaası için ı:ehrimizP. başka vilayet be
lediyeleri de heyetler yollamıştır. 

Sıvasta Bir Tacir 
Katlettirildi 

yüzünden 11eri gelmektedir. Çünkü şe
hirdeki taltsi otomobillerinin l~stik ih
tiy::ıcı aylarca ugrasılı:ırnk çok ~aslı 
bir surette tesblt edildii!i halde, şim
di bu hazırlıklar hiçe saytlmaJı:ta, ye
niden ihtiyaç tesbitine uğraşılmakta
dır. Bu vaziyet nnkil vasıtası darlI
ğndan başka getirtilen 14~tiklerin çü
rümesi suretiyle mllli servetimizin de 
ziyan olmasmıı sebep olmaktadır. 

On beş gün evvel Gedikpaııa yoku- Sivaı:ta zahiN! ticareti yapan ve pek 
ı:;unda bir kamyon ka~o:a!lı olmuş ve çok parası olduğu söylenen Şevki Daı
iki çocuk ölmüştü. \ tan balta ile parçalannrak öldilrül-

Hadiseye el koyan müddeiumumi müştür. 

,. --

"İkinci Cephe .. 1943 
Yılına mı Kallyor ? 
~ l:lfr Baş tarafı 1 incide 

ragmen burada bir k1mrldama 
görülmüyor. Maamafin bu m~.se
le etr~ında mütehassrslar arasın. 
d~ munakaşalar devam ediyor. 
Bırçokları tam bir istila teşebbü. 
sü yerine Dieppe akmma ben
zer müteaddit akınlar ve daha 
kesü hava hücumları ~:apnıak su. 
retiyle de Rusyanın yükünü a
zaltmak mümküıı olduğunu iddia 
ediyorlar. 

lbrahlm Engerek adn bfr va• 
tanda§ ölüaUn!J gömebllmek için 
kefen alamadı~ından pkAyet edl• 
yor. Ellndekl doktor raporu ile 
Yerli Mallar Pazartna gfdlp ke• 
fenllk istemi§: 

- Biz raporla kefenllk vereme· 
ylz. Git defin ruhsatiyesl getir, 
dernı,ıer. Defin ruhaattyesl almı· 
ya gitmiş, belediye doktoru: 

'.- Defin ruhsatiyeıl i:SIDnOn 
kefenlenmesi için de~ll, g8mUrtne• 
si lçin verilir. Git cenazeni ke• 
fenle, hazırla, gömme sırası geldi· 
~1 zaman gel defin ruhsatiyeal ve· 
relim, demiıı. 

Vatandaıı da meydanda kalan 
cenazesine nasıl kefen alablleeeğl
nl gelmiı bizden soruyor. 

Bizce Yerli Mallar Pazarı defin 
rutısatlyesr gibl resmi bir k.ıl!iıt 

görmeyince kefenlik vermemekte 
haklidir. Yoksa eline boı bir dok• 
tor reçetesi geçirebilen herkes bir 
rapor ya:ııp kefenlik almak için 
mUracaat edebilir. Ne mtitıra ne 
tasdiki olmıyan bir rapor, 140 •an· 
tlm eninde patieka alabilmek için 
blr vesika olamaz. 

Burada aal muaheze edllecek 
olan belediye doktorudur. Defin 
rutıaatiyeslnt cenazeyi muayene 
edip vermlye mecbur olan dok• 
tor. kefenlenmlı bir cenazeyi mu• 
ayene edemiyecejilne göre vazl· 
fealnl ekalk yapmıı demektir. Va• 
tındaıa zorlu§u Yerll Mallar Pı• 
ıran deiill. belediye doktoru ç,· 
karmıftır. 

Parti Nahiye 
Kongreleri 

- Bir şey söytiyemlyordum; a11k a
lrk dinliyordum. O gece; tiyatroya git 
tim ve gördüm. Bizim Fatma idi. Bur 
s:ı. halkı arasında; dedikodu da çıkh. 

Celil Tahir; açrk göz; kurn;ız ve sem 
patik adam. Tatlıya bağladr Ren 
sana telgrafı çektim. Onlar; b~gii:ı d; 
burada olacaklardı. Fakat; Celil Ta· 
hir, dün sabah bir telgraf a!dı; hemen 
kumpanyasını toplıı.dı hııreket f-tt.İ, 

(Devamı var) 

Aradan zaman geçti. Fatma da değiş 
mışiir. Fakat o benim gibi çökmemi~ 
t r; gelişmiş, güzelleşmiştir!. Gören -
ler de gtlzelliğlnj söylüyorlar yal 

Beni, bu değişmr,;, fötiyar halle nastl RAMAZAN : 2 
b lacak? İçim o kadar genç ki kendl 

Diğer taraftan ticaret ofisi de yapı
lan neşrlyatl göz önilnde tutarak bu 
meselP ile ehemmiyetli surette meşgul 
olmıya başlamıştxr. Ofisin ilci! lhtiyaç
lııra karşı Birlnclteşrin ayında bir 
mlkdar tevziat yapacağı söylenmekte
dir. Maamafih şoförler cemiyetinin 
milracaati üzerine vi!Ayet a1Akıılt ma
kamlar nezdinde teşebbüse girişmiş 
olduğu için bugünlerde bu mesele hak 
kında kat'i bir karar verilecektir. 

Yusuf Ziya İskenderoğlu bhkikatmı Zabrta yapttğ1 tahkikattR Şevkinin 
bitirmiş ve hazırlııdığr iddianameyi yeğeni Turhan tarafından ve nikfıh
sorgu lhflkimliğine vermiştir. Ynptlan sız kartsıntn hazırladığı p!Ann göre 
tahkikata l?Öre. bu hadiseden iki kişi öldürülmüş ve cesedi bnhçede yeni 
mesul görülmektedir. Bunlardan biri- yapbracakları evin duvarı altına u
si kazayı yapan kamyonu tamir eden şakları Nazmi tarafından 1000 lira 
o~eb'dir. Osebin kamyonu iyi umir mukabilinde ~ömülm!lştilr. 
etmediği. yepTlan tcnnJ inceleme ile Hadise meydana çıkınca da Şevki
nnlaşılmıştır. İkincisi kamyon ııo!örü nin 18 yaştndaki kızt c;Ildırmış ve öl
Hasan Yelkendir; o da yokustan vi- müştiir. 

Fakat ekseriyet ciddi ve kat•i 
netice verecek bir hareket yapa. 
cak kabiliyeti kazanıncaya ke. 
dar bu gibi akınlara kuvvet is
rafına taraftar görünmüyorlar. 
Buz:ıl~n~ f~rince Almanya şark. 
ta ikıncı hır kış geçirmeğe mec
burdur. İkinci yazda Almanya 
Sovyet harbini bitirememiştir. 
1943 ise artık müttefiklerin ta ar. 
ruza geçebilecekleri yıl olacaktır. 
Filvaki Rusya bu kış çok sıkıntı 
çe~ecekt~. Fakat kuvvetten düş 
mıyecektır. Buna mukabil Al. 
manyanın artık 1943 yazında kı
mıldamasına imkan bırakılmıya
caktır. 

Vllirete ballı 16 kazamn 11abiye konırrele
rl buırün aut 14 de başlıyaca.ktır. Kongreler 
bu ayın 15 inci &'.Ünü altıaını aoll.8 erecek 
;~kt~u konıı:releri kiza koııarclerl takip edco 

mi muhakkak sevdireceğim. Sevişe - 1.10.942 Perşembe 
c g :z Tatlı g\ınler yaşıyacağıı. Bııııa E k E 1 v 1 E ...... E 1 v , • • v at z4n •••t 1 Y .. t :ıcan •••t 
ıcı'lnıyorum. Ve bek!lyorum. Gilno ız.02 15.56 '\kşam 12.00 ıa.53 

Acaba: beni unıı.ttu mu? Belki anut '>~le. 6.09 ı.o• Yıuf ı,aı :ao 215 

Mısırdan otobüs geliyor 

tessiz indiği için ~ul görülmekte
dir. 

, 
Üsküdar Tramvay 

Mektepler Açlldı 
Kuaı1raın nahiye kongre11f Mat :ll 

de ye merkerl!'de, Silivrinin sut 21 da 
P:ı t:"• merke.uııde. Yalovanın Kılıç na• 
hıy aaat l 4 de Köy Konftnda ~aplla• 
c~k Yarın da Alemdllr, Samatya, Çantan 
Sın ve Cınarcrk nahiyeleri kongreleri Ya• 
prlacaktrr. 

;ıconıırclcrde na.biye halkınm dilekleri teablt 
edılccek ve yenl ıdare heyeti ıeçiınleri yapıla• 
caktır. 

t A 11 h~di l . l lkındı 9.29 115.23 lmaak 10.22 S.19 
n uş ur. raya yı ar ve ıı. se er gır 

di O, kendi ha.yatının seyrini Uftutmuş il: ,~ ~~-
tur. Fakat; beni batırlıyacak; hem .a 6W ·~ • 
çok çabuk hatirlcwacak. 1.-mWll~ll~•llW•--·· 
Akşam, otelde pineklerken; Ali Na. 

f Ldrn bir telgraf aldım: "Telgrafımı BUG"ÔNKO PROGRAM 
[ılır almaz Bursaya geliniz. Ali Nafiz." 7.so Pu~•m ııı.H Dan& mildi! 

Bir müddet evvel İskenderlyeye 
giden elektrik tramvay ve tUnel iş-
1etmesi umum müdilr muavini CelAI 
dün tayyare ile şehrimize gelmiş ve 
Mısırdan getirilecek 9 otobüs lhak
kmda valiye izahat vermiştir. Verilen 
malt1mata göre 9 otobilsiln şehrimize 
getirilmesi ic;in vasıta bulunmu$~r. 
Pek yakında gelecek otobilsler Har
biye - Beyaztt arasında işliyecektlr, 

Şebekesinin Devri 
Üsküdar tramvaylarının belediyeye 

devredilmesi için lazım gelen forma
lite diln ikmal edilmiştir. Bugün ölt
lede:ıı önce Üsküdarda son bir top
hıntı yaprlacalc, ve miltenkiben hR
zırlanan devir projesi Ankaraya gön
derilecektir. 

Bu sabah bütün resmt ve hu~usı 
orta okul ve liselerde 942 - 43 ders 
ytlı öğretimine başlanacakttr. Her yıl 
olduğu gibi bu yıl da Maarif Vekili 
\Yücelin talebeye gönderdiği mesajı 
ilk dersi verecek öğretmenler tarafın
dan okunacaktır. 

Üniversitede Bir Tayin 
Profesör Nissenden bos kalan ttp 

fakültesi 'birinci cerrahi kürsfüü şim
diye kadar profesör Bilrhanettin To
ker tarafından vekaleten idare edili
yordu. 

İkinci cephemn şimd• aÇılma
masında belki bazr siyasi sebepler 
de vardır. Fakat asıl düşüncenin 
bu olduğuna ve ıkinci cephen;n 
açılmasına gemi kıdığinln da rol 
oynadığına şüphe yok<tur. ...._ 

Istanbul meb'uslan da bueiln ballı: ile te
ınularda bulunacak ve dileklctl tesblt ede 
cektlr. Meb'u9lar aut 14 de Be~tktaıta 16 ;o 
~· Beyoğlunda Parti binalarında h&Ikı din• 
hyeceklndlr. 

Bir Kasa Hırsızı 5,5 
Seneye ~lahkuın Oldu 

Bu te?graf beni ıaşırtmıştı. Ali Na- 1 82 Spor 19.10 Hab6ler 
1.40 Haberler 19.45 Serbest 

f z beni neye, hem de acele çağırıyor- 1 55 M!lzik <Pl) 19.SS Şarkılar 
du· Fatınadan bir haber mi vardı? ı2.30 Proıram :ıo.ı5 RadJro aareteııi 
Akşam; yola çıkamazdrm. Gece; gö· 12.33 Milzik (PL) 20.45 Milzlk 

12.45 Haberler 21 00 Evin gaatl 
ztime uyku ginncdi. Sabahleyin er • ıs.oo Türktlle.r 2ı.l5 Sohbetler 
kenden Bursa yohınu tuttum. ıs . oo Proıtram 2ı 45 Orkeıtn. 

Bursada Ali Nafizi otelde buldum. 18.03 Çifte fasıl .zı.ıo Haberler ı 9.00 Konu!fUt& 22.45 l:llJ>anıf. 
İçı yanarak döğünüyordu: 

Vekiller Heyetinde 
Ankanı, 30 (A.A.) - İcra Vekil

leri be7etİ. l;ıaıstln saat. 15,30 da Ba ve 
kil Şükrü Saraçoiluntın başkanlığı al• 
tında mutat Jçtimamı yapmı<ttır. 

Yon Papen'in Son 

Berlün Seyahati 
Bertin, 30 (A.A.) - Yan resmi bir 

mahfilden bildlrlliyor: Almanyanın An 

--------
Altın Fiyatları Dün. Bürhanettin Toker, profesör 

.......... ~""---~- N1-nJn yerin bu kUn aaa.Ieten 
Dün bİr albn 3285 kuruştan ve bir tayin edilmiş ve keyfiyet alakadarlara 

gram külçe 451 kuruştan sattlmıştxr. tebliğ edilmiştir, 

"Eski Dünya Artık 11!!!;'41~1ij:llt#411 
Ölmüştür 11 tt1lJ"' .Ba~ tarafı ı incide 
112fr Ha~ ıaratı ı incide Alm~n ve Hırvat kuvvetlerin. 

f kara büyük elçnu. M. Von Pa~en'in A~-
tejik manasından bahsederek stalin- m~nyaya. se~~tı hakkı~d~ b~ok ta~ 
gradm :ı:aptedileceğine ve tesis edi- mmle: :Yi:irli~_iil.~yor .. s_ala~ıyetü.. ~erlı_n 
len barajın bu suretle kuvvetlendiril- ~ahf~llerı, buyük elçının zıyar~ının ~ıç 
miş olacağına dair yeniden teminat hır sıyasi _maksad1 bulunmadıgm1 bıl· 

M, Hitler'in Nutku 
~nları öteki memleketlere de den murekkep kuvvetli teşkiller 
~irayet ediyor. Sulhün de harp b~ münasebetle S?vyetler~ bü
kadar bütün vatandaşlardan fe. yuk kayiplar verdırmişlerdır. 
dakarlık istediğini 1bugi.in öğren- Dün gece Arkanjel yenld.cn bomba
miş bulunmaktayız. Zaferden son lanmı:ıtrr. Çıkarıl~. _genış yang'.:1-
ra bile sulhe erişmek \cin kate. lar tılarnızun tesırli olduğunu gos-

131'" B~arafı 1 btcİde 
lıırdrr. Bizim Alman milletine 
veıdiğimiz şeyleri onların dün~ 
yaya şimdi vadetıtı1derini hnyre~ 
ı~ görüyor, niçin taarruza uğradı
ğm11zı, ne sebeplerle harbe sürük. 
lendiğimizi nihayet anlıyoruı.::• 
Führer, bir Cümhurrais.n>n me

selfı: ''istikbalde herkese sefale... 
te düşmemek he:kkını vernıM ~~
tiyoruz" demekle veya buna ben 
ze:ı bir şey söylemekla pek akll
lıca hareket ettiğine işaret etmjş_ 
ti!'. 

''Halbuki bu Cümhurreisi barbe 
müdnhııle etmektense memleketin bü
tün ili kuvvetim fnydalt istlhsallere 
t hsis etseydi, billuıssa her kilometre 
murabbama 10 kisi isabet eden toprak 
larda yagıyan kendi milletin! düşüne
rak onu sefalete ve zarurete düşürme
seydi ve 13 ınilyon kişinin işsiz kal
masına sebep olmasaydı dnha isabet
li bir harekette bulunmuş olurdu. Bu 
baylar dünyanın kar§ISma çllup ken
dilerine bir kurtarıcı süsü vererek: 
"Geçmi~teki sefaletin bir daha avdet 
etmemesi için istikbalde her §eyi ya
pacnğtz .. diyotlar. Bu sözleri işitin
ce anlıyoruz 1d İmparatorluklara ma
l k olmuş alımlar kendi memleketle
rınde bizden dn~ evvel kendi mi11et
leri ne altıkadar olmak iktidarında i
diler. Herhalde blz yalnız hiç bir şe
ye ınanmamakl:ı kalmadık, ayni za
manda vazifemiz olduğunu zannettiği
miz eyleri yaptık ve şimdi dilşmant 
son ıııfcre kadnr mağlOp etmek lazım 
geldiğine inonıyonız. Biz buna inanı
yoruz ve bunu yapmaktan geri durmı-

,yacağız.,, 

İkinci cephe ve yeni 
yılın programı 

Dicppe'c telmih eden Führer ikinci 
cephe meselesi hakktnda Churchill'e 
hitap ederek demiştir ki: 

"Diiiffian yeni bir k:ıraya çıkma 
hareketi esnasında kendi seçtiği bir 
mahalde yine dokuz saat tutunmı
ya muvaffak olursa kendini bahtiyar 

nddodebilir.,, 
Fi.ılırer bu senenin programını şöy-

le hGlfısa etmi§tir: 
ı - Eldo bulunması Hlznn gelen her 

ne olursa elde tutmak, 

dilm · 1' ı l • termlştlr. 
esı azım ge en yo un arızasız 15 EylUiden 28 E lCıle k d 

bir yol olmadığı anlaşılmıştır. . Y a nr geçen 
B"T" b n1 d d ld - pıUddet zarfında Sovyet hava kuvvet-

u un u. ar an ers a ıgı- leri, 131 i hava çarpı.:malarında ve 
vermiştir. O wman Almanları ve müt- dırmektedrr. 
tefik kıtalıırı buradan kimse çtkara- --====ôiiiiiôiiiii=iiiiö;;;;;;;;iiiiiii;;;;;;;=iiliiiiiiii 

mtyacaktır. 

1912 Yılında geçirilen 
büyük imtiluı.n 

Führer, bundan sonra Alman mille
tinin 1942 senesinde en büytik imti
hanı geçirdiğini söyliyerek demiştir 
ki; 

"19+1 - 1942 kışı bu imtihana ve
sile olmuıtur. Alınan milletini ve bil
hassa Alman ordusunu, mukadderatı 
ilahiye bir yoklamadan geçlnniıttir. 
Bundan daha acı bir şey olmam~t!r. 
Ve olmıyacaktır. Bu son derece ağır 
.... e çetin bir 1mtih::ındı. ~una rağmen 
biz ynlntz bu çetin merhaleyi atlat
makla iktifa etmedik, ayni zamanda 
yeni taarnız:ı başlryacak olan hücum 
tnmerılerini teşkil ettik ve bunları 
yetiştirdik. Bu tanrruz belki düşman
lanmızin zannettiği glhi cereyan et
miyor. Gözlerimizi geride kalan üç 
harp senesine ç<?Virdiğimiz z:lman 
kendimizden memnun olabileceğimizi 
zannediyorum. 
İlk hedefimiz Karadenlzdcki M

kim vaziyetimizi emniyete alm:ık ve 
Kırım yarnnorlosını kııt'i surette te
mizlemekti. tlk muharebe, Kerç ve 
Sivastopol muharebeleri bu hedefin 
tahakkuku imkanını verdi. 

Hedefe vardıktan sonra Volkof cep 
hes.lnde husule ıetmlı,ı olan blr çıkın• 
tıyı düzeltmek icabetti ve mahzur da 
izale edilerek dil$man kısmen yok e
dildi, kıımcn de esir alındı 

bunların irtibatını kesmekti. Düşmanın 
ııon müvaııa.la damarı olan Volp ile 
iıtibatmı kesmek maksadiyle taarruza 
devam edilmesi li:ı:ımdı. Bu hareket 
es:ıasında seçtiğimiz hedef Don kavsi 
ile Volga arasmdaki bölge ve iehir 
ularak da Stalingrat idi. Bunu, bu ıeh 
rin Staılnin ismini taşıdığı için dtğtl, 
mühim stratejik bir nokta olduğu ıçin 
seçtik. Çünkü Rusyada muvasala d3.
marı o!arak Dinyeper, Don ve Volga 
alındığı takdirde Almanyada Elbe, O• 
der ve Tana nehirlerinin alınmış oldu 
ğu takdirde husule gelecek vaziyete 
benzer bir vaziyet nıeydana &'f!tlmı.fş 
olacaktı. Şimdi neticede halledilecek 
olan StalingTsdın nziyeti bahis mev• 
zmıdur. Bu şehrin alınmasiyle matltlp 
olan kl!lt buıııle getlrilmfş ve takviye 
edilmiş olacaktır. Kimsenin bizi bura 
dan çıkaramtyacağından emin olabilir 

~~ zannedıyorum. Fakat harp hawı karşıkoyma ateşiyle, 22 si ordu 
bıtınce bunları hatırlamak ~ k~ teşekkülleri tarafmdant dördü :ı:apte
dar kolay olmıyacaktır. Çunku dilmek, 17 ~ yerde tahrip olunmak 
ne de olsa insanız, hodbinliğimiz suretiyle 816 uçak kaybetmiş bulun
tekrar ortaya çıkacaktır. Fakat maktadır. Böylece dü~an uçak ka
eğer aramızda birçok kimseler yıplarr 990 a yükselmiştir. Ayni devre 
için hakikatte o kadar iyi olma- içinde Alman lhava kuvvetleri doğu 
mış olan eski iyi günlere avdet cephesinde yalntz 77 uçak: kaybetmlş-
etmeği ümit ederek ve eğer bü. lerdlr. 

siniz .. n 

tün baskıların ortadan kalkacağı 
nı ve eski günlerin iktısadi anar 
şi.slııin geri gelebileceğıni taahy
yül edersek ve outun bunla.ı:da.n 
başka sulh ve emniyetı ucuza el. 
de edebileceğimizi dtişi.mürsek 
yalnız itibarımızın sarsıldig"ıni 
görmekle kalınwacağiz. Ayneb.ıo 
gonnekle kalmıyacağı.z. Aynı za.. 
manda felakete ı:;üruklenel'!eğiz 
ve buna istfükı~ kesbedeceğiz." 

Yarınki dünya 
İn~iliz tayyarelerlnln Almanr.tY3 yaptıkları taarnıdar hakkmda Ftibrcr' Mr. Eden. daha sonra harp 

demiştir ki: sonrası dünyası hakkında da şun 
"Bu hususta da cevap ırereceilmiz lan söylemiştir: 

saat gelecektir . ., "'Harpten sonra nasıl bir dünya ya-
Fiibrer, Almanya ile müttefiklerlnln ratmak istiyoruz? Bu dünya me<:le

bu harpten muzaffer çıkacaklarını ve niyetimizin tablt temayilllerlne uy
diişmanm hiçbir ı:aman onlan. yenme- gun olacaktrr. Bu dünyan!n bize :ı-ıa
ğe muvaffak olamıyacağını söy!lyerek kikl ve uzun bir sulh devresi temin 
nutkıınu bltirmiştlr. etmesi lfıztmdır. Bu sulh dünyaya 

Führer doğunun muazzam iktıııadi · bAkim olmak isteyen sözde "eren
imkanlarına işaret ederek bunların şlm diler" milletinin ıcuracağl istibdat ida
didrn meyve vermiye ba,ladıiını ıöy- resinin vaadettiğinden daha sürekli 
!emiş, işgal edilen topraklarda milyon ve daha hakiki olacaktır. Bütün 
!arca Rasun Almanlarla işbirliği yap bunları tahakkuk ettirebilmek için 
tığını 'le eıki müstebit efendilerine kar büyük devletlerin işbirliği yapması 
şt Alman hatlarında savaştığ-xnı bBdir icap eder, Biz bilhassa Birleşik Ame
miştir. rlka Devletleriyle bütün sahalarda 

Göbbels'in nutku 
sıkı bir temas muhafaza etmek az
mindeyiz. Bundan başka müstakbel 

Berlin, 30 (A.A.) - Alman propaa kalkınma için SovYetler Birliği ile de 
ganda nazın Dr. Göbbels, Berlinde İngiliz - Sovyet muahedesi mucibince 
spor sarayında bir hitabede bu:Kınarak beraber çalı~acağtz. Dördlin<:ü orta
bilhasııoa. müşterek harbin en büyijk ğımız Çin olacaktır. İngiltere ki.lç!lk 
güçlüklerinin şimdiden yenilmiş oldu- devletleri birleşmeleri hususunda 
ğunu ve istikbalin en büyük bir ümit. teşvike devam edecektir, Ynlnrz bun
le gözönünde balundurulablleceğinl larnı inhisarcı gruplar teşkil etme
söylemiştir. A!ınanya son zafere ka • meleri gerektir. KUçilk devletler bu 
dar dayanacaktır. suretle sulhün muhafazast hususun-

Fiihrer nutkıınu tradettifl ımıda da büyük devletlerle işbirliği yapa-

--~ 

Bir Gemi Yangıın Torpili 
İle Batırılmış 

A1nerikanıtı doğu kıytsmda bir li
man, 30 (A.A.) - 26 Ağustos ayın
da araip denizinde batrrılmtş olan İs
veç gemisinden kurtulanlar, kendi gö
rüılerine gllre, bu geminin bir Alman 
yangm torpili tarafından batırıldığtnı 
söylemişlerdir. Torpil gemiye çarptık
tan sonra, geminin yanlarından be
yaz. ktrmızı ve külrcngindc alevler 
yükselmlye başlamıştır. 

Halepte Beş Ajan 
tdaın Edildi 

Londra, 30 (A.A.) - Bcyruttan a
lınan bir habere gl5re, Halepte, diva
nfharp tarafından idatmı mahkOm e
dilen 5 düşman ajanınm derhal idam 
edildiklerini resmen bildirmekt<'dir. 

birimiz 1ler birl büyük birer lnktllip 
sayılabilecek değişikliklerden y:ıka
stnı kurtaramıyacaktır. Harpten son
raki türlü ihtilatlardan korunabil
memiz için büyük bir millet olduğu
muzu düşilnerek nefsimize itimat et
meli ve büyük bir dev1et sıfatiyle 
dünya müvacehesindeki mauliyetle
rimizi yüklenmekten çekinmemeli
yiz. Eğer bu büyük vazifenin ruhu
nu kavrıyacak olursak bilyük ve kü
çUk bütün milletlerin işbirlll! yap
ması çok kolaylnşmış olur. 

lzmirde Kış Saati 
Tatbik Ediliyor 

İzmir, 30 (A.A.) - Villye dairele
rinde yarından itibaren kı~ mesai sa• 
ati başhyacaktır. 

:S()VVET TEDUGi 
lt'Şff' Ba~tarafı 1 incide 

ta ve etrafı tutuşturmaktadırlar. 
Sovyet resmf tebliği 

Moskova, 30 (A.A.) - Sovyet 
sabah tebliği, dün gece Sovyet 
kuvvetlerinin, Stalingrat, Moz. 
dok ve Sinyavino çevrelerinde 
düşmanla çarprşm.Jya devam ettik 
lerini bildirmektedir. Cephenin 
diğer kesimlerinde önemli bir de 
ğişiklik olmamıştır • 

Tebliğ, Rus bahriye sil~h 
endazlarının Novorosisk cenup 
doğusunda bir tepeyi ve mütead. 
dit Alman mevzilerini işgal ettik
lerini ilave eylemektedir. 

Stalingrat muharebesi 
Moskova, 30 (A.A.} - Sovyet öğ. 

le tebliği eki: 
Slalingrat çevrerinde düşman tank

ları ve piyadesiyle yapılan şiddetli çar 
pışmalar devam etmiştir. Sovyet top_ 
çusu üşmana ağır kıyııılar verdirmiş 
tir. Sta!ingrat ışimal batısında çok şid 
detll bir ttıubarebeye devam edilmek• 
tedir. Almanlar 600 ölü vermişlerdir. 

Mozdok çevresinde düşman taarruz 
ları püskürtülmüştür. 

Novorosisk cenup doğusunda dü' • 
manrn 500 ölü vermesiyle neticelenen 
inatlı blr savaştan sonra Sovyet bah
riye silabendaılan bir tepeyi ve bir 
çok düşman mevzilerini ele geçirmi~• 
lerdir. 

Kafkasya!da durum 
Londra, 30 (A.A.) - Cepheden Tass 

ajansına gelen bir telgraf haberine 
göre, Kafkasyadaki hava durumu de. 
ğişmiş ve bozulmuştur. Şimdi daha 
soğuk olmakta ve dağ eteklerinin 
daha aşağ'l taraflarına kar yağmnk~ 
tndır. 

Almanlar, münı'lriin ofabildiğl le-. 
dar, geniş bir sahada dahn sıcak top
raklara kavuşarak kışı oralarda ge
çirmeyi şiddetle arzıı ettiklerinden,.. 
şimdi iyi talim görmüş dalı kıtalariyle 
Kafkas ğeçiilerini hücumla zaptetmek 
ve bir yarma hareketi yapmak teıet. 
bOsO.ndedirler. Almanların esas mu
vaffakıyetlel'i şimdi sıfıra inmiş, hat
tıl şimal Kafkas dağlart eteklerinde ele 
geçirmiş bulundukları mevzilerden de 
geri attlmışlardır. 

Almanlar Mısır Cephesinden 
de asker getirdiler 

Londra, 30 (A.A.) - Bir Rus kayna.. 
ğından a!ınan haberlere göre, Rommel 
kuvvetlerinden 2 tümen Stalinırata ııe· 
tirllimiıtir. Bn keyfiyet: alman esirler
den anlaşılmı,tır. Almanlar Fransadan 
da 14 tümen getirmislerdir. 

Büyükderedeki Rum ldlisseinfn ka.. 
ııasmı soyarak bir çok para Ye anti
ka ziynet çalnn İstavri Fondasm du· 
ruşmast bitmiştir 

İstavrl Fondas ·asliye )"edh:icl ceza 
mııhkemesl tarafından 5 9e0e 5 ay 
3 gün hapse mahkfun edilmiştir. 

Nihayet Ariantin de 
Mihverle Münasebeti 
Kesmiye Karar Yerdi 

Boenos Aires, 30 (A.A.) - Me
busan Meclisi, mihverle siyasi 
münasebetin derhal kesilmesi hak 
kxndaki radikallerin teklifini 64 
r~ye karşı 67 reyle kabul etmiş. 
tır. 

(TAN: Cenııbt Amerika devletleri 
arıısında Mihverle münasebetlerınl 
kesmlyen yalnız Şili kalm~tır.) 

Ukrayna'da Alınan 

ilk Mahsul 
Dün Berline Vardı 
Berlln, 30 (A,A.) - Ukrayna mah· 

~ullerini tarııyan ilk tren buj((in Ber• 
!ine ıelmlııUr. Ellt vagondan tnürek· 
kep olan bu trendeki gıda maddele
rini Alman:r.antn Ukrayna komiseri 
Koch, Berlln Gauleiteri doktor Goeb
bels'e teslim etmiştir, 
Nazır ise bu maddeleri Berlln haıı

tahanelerlndekt yaralılarla hükOmet 
merkezindeki fabrikaların yemekh;.
nelerlne tahsJs etmiştir. 

Dört Mihver Denizalhsı 
Tahrip Edildi 

Ottova, 30 (A.A.) - Kanatlfa ?iaıia 
riye nuırı, 4 düştn.an denizaltııının 
tahrip ediıdiflni bildirmektedir. Başıı 
ka iki enh:ıltının da tahrip edilmlt ol 
maıı muhtemeldir, 

Odesa'da 25.000 Kişi 
Kurşuna Dizilmiş! 

Londra, 30 (A.A.) - Odesa'da 25 
bin Rusun, Rumen asker! makam1a· 
rı tnrafından kurşuna dblldlklerinl, 
Moskova radyosu bildirmektedir, Bu 
ııtıkert makamlar rehineler de almış
lardır. 

İngiltereye Gönderilen 
Amerikan Askerleri 

Ankara, SO (Radyo gazetesi) - Na. 
t\oııal Zeltung guetesinin blld!rcliilne 
gBre, Amerika 1ngııtereye asker ıöna 
denneyf hulandırm1&tır. Her hafta İn 
giltereye 15-20 bin Amerikan asker! 
gönderilmektedlr. 

2 - Her ne olursa olsun ancak i
cap ett •i yerde taarruz etmek, 

n 1 a bir hedef de pliltokraslnin ve 
B 1 'ıkllğin yok odilmesldlr. 

P'fıhrer, Stalingrat ile bütün Din
,_., Don ve Volga si)~»-tn ştta-

Fakat birdenbire yeni bir vazife 
ile kargılaşhk, Don !stikameUnde bir 
yamıa hareketi için hazırlanmak latım 
geldi. Aradan geçen zaman içinde düş 
man Har]toftan başlıyan bir taarruza 
geçmeğe, cenup cephemizi tamamiyle 
ytkabl!mek için Dinyepor sahiline var• 
mak maksadiyle cepheyi yarmafa iaZ• 

metti. Düşmanlarımızın bu harekatı 
ne büyük bir heyecanla takip ettiklC"
rini şüphesiz hattr!arsınız. Harekat 
üç muharebede 75 den fazla Rus tü • 
meninin imhasiyle neUcclendl. Bunun 
üzerine bizlm büyük taaru:ı:umuz baş• 
ladt Maksadnnız evvela dü~manın 
son °buğday bölgelerini elinden almak. 
sonra onu kok imaline elveriell olan 
son kömür menbalanndan mahrum et• 
mek, nihayet petrol bölgelerine yal<-' 
lasarak bu bö!gcleri Iaptetmek veya 

Berlindeki spor sarayında hazır bulu. bilirler. Harpten sonra daha iyi diln
nan yükt'lek şahsiyetler arasında, .,ı • ya ve daha sürekli bir nizam kurmak 
mal Afrikadaki mihver kuvvetlC'rl baıı için şuurlu bir ltimnda dııyanmak ve 
komutanı mare&al Rommel harar~le hadiı:eleri oldu~u gibi görmek 1A
allmili\W.ID:ıtır. · umcll.r. Eski dUnya ölmtietür. Hiç 

Sulhta, şimdiye kadar gördüğümüz 
tehlikelerden daha başka tehlikeler
le karşnntza çıkacak yeni zorlukln
rr iktiham edebilmek için cesur ol
malryız. İstediğimiz iktidar ve snHl.
hiyetlerin yalnız yukardan gelmesi 
kafi değildir. Gayelerine erl~mek ve 
emellerini gerçekleştirmek: için b!l
tiln milletin birleo::me•l ve meculivct 
ve ~alfiltiyellerl paylaşm:ısı lfızım

dı:r., 

Batırılan gemiler 
Moskova, 30 (A.A.) - Reuıer: Son 

15 ,rUn zarfında, Rus Ka.radents • ·•
suna mensup uçaklar 14 düşrn·1ş• 
misini ve yedi topçekerini fi u~
lar, 10 ticaret gemisini de J-j6 Al.· 
ratmışlardı:r. Ayni kuvv~ 
man uçapu tahrip etm' 
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Hırsızlık Mala 

Sahip Çıkılır mı ? 

iki Nutuk Arasında 
Göze Batan Farklar 

Yazan: M. ANTEN 
M· Von Ribbentrop'un Üçler pak 

tının ikinci yıldönümü münase
betiyle söylediği nutuk ile Japon Bas
vek.ili general Tojou'nun iki gün ev• 
vel verdiği nutuk arasında biriz bir 
f.ırk göze çarpmaktadrr. Von Ribben~ 
trop Almanyanın şimdiye kadar kazan 
dığı muvaffakıyetler üzerinde fazla • 
ısiyle durmuş, üçlef'" paktının tedafüi 
bir maks.atla ve harbin genişlemedine 
rnanı olmak için yapıldığını teb~rüz 
ettirmis, fakat jstikbalde A!manyayı 
bekli}ren irÜçlükJere sadece hafif bir 
surette temasla iktifa etmiştir. 

G. Tojo ise, daha realist bir görüşle, 
Japonyarun şimdiye kadar elde ettiği 
muvaffaloyetlere rağm.en Avurtralya 
ve Hindistan yolları kesilemediğini, a~ 
sıl harbin henüz başlamış olduğunu, 
AngJo.Sakson!arın karşı taarruz hazrr 
hklarını azımsamamak 13.zımge!diğini, 
büyük Asya için harbin çok uzuıı ,ve 
çetin olacağını, birçok mıiniaları aş -
mak ve güçlükleri yenmek icabedec.eği 
ni söyled:kten sonra Japon milletini 
maneviyatını kuvvetli tutmağa, istihw 
sal gayretini arttırmağa ve hava ta 11 
arruzlarına karşı hazırlanrnağa davet 
etmiş.tir. 

General Wave!l'de Yeni Delhide tı• 
mumi harp vaziyeti hakkında yaptığı 
beyanatta: Rusyada kışın da harbin u
z,1yacağını ve Sovyetlerin mukavemet 
te devam edeceklerini, imk3.n hbıl o.ı 
lunca ikinci cephenin açılacağını, At' 
lantik harbinin memnuniyet verici oldu 
ğunu, Mısırda mihver taarruzunun dur 
durulduğunu, Japonların Anglo_Sakson 
lan hakikaten gafil avlıyarak parlak 
muvaffakıyetler kazandıklarıOı fakat 
kiizandığı geniş toprak~an istismar et
mek ve emniyet altrnda tutmak Jçln 
büyük gayretler sarfeden Japonyanın 
Avustralyayı ve :ffi.ndistanı (ıstiliya 
te~ebbüs etmesi pek muhtemel görün 
medlğini söyledlkten sonra Birman 
yayı geri almak için pl3.nların hazır • 
landrğını bildirmiştir. 

Bir Nevyork telgrafına göre; Çinli• 
terin yapmış oldu.klan karşı taarruz• 
larm mühimmat yok~uğundan dolayı 
sona ermiı olduğu sac.ılmaktadır. 

Malmdur ki, Çinliler son karşı ta~ 
arruzlarında Çekiyang ve Kiyangsi e
>aletlerinden mühim stratejik mevzi. 
leri ve Japon ada.larınm bombıırdrrna
nını mümkün kılan hava mcydanla-rını 
geri almıya muvaffak olmuşlardı. 

Umuml kanaate göre Japonyaya en 
büyük, YtC kat'i d.:ırbe Çinden indir.ile. 
cektir. Bunun için Çinli!ere çok mık
taı·dc:. harp malzemesi ve tayyare gön• 
cleriJmesi lazımdır. Bu iş Birmanya yo 
ıunun tekrar açılması ile mümkün O• 

!de aktır. 
G WavelPln Birmanyayı geri almak 

için· hazırlanıldığını bildiren beyanatı 
lıu bakımdan ehemmiyeti haizdir. G. 
Tnjo'yu endişeye sevkeden de bu gıbi 
ihtimallerdir .. 

Stalingrat'ta 
Stalingratta Sovy~t mukavemeti de• 

vam ediyor. 
Moskova kaynakları: son on gün 

tı;:inde A!ınanlartn bu kesimde 150,000 
ölü verdiklerini bildirmektedir. Alman 
lar ise bazı sokaklarm ve evlerin zap. 
tedildiğini i1ln etmektedirler. On beş 
yirmi gün evvel bu ı;ıehrln büyük stra• 
tejlk ebemi.yeti ve zaptının bir gün 
meselesi olduğu noktaları ilzrinde ur 
rar eden Alman propagandası bu son 
günlerde bu ehemmiyeti azaltmağa ça 
lışmaktadır. 

Alman askeri söıcülerinden G. D!" 
etmek Berlin radyosunda şunları söy
mektedir: L 

11Stalingrat sade mahdut bir garni• 
ıronla değil, şarktan ve ~alden mun• 
ta.zam bir surette takviye alan bir or• 
du ile mildafaa edilmektedir. Stalin· 
grat mukavemetinin bize çıkardığı güç 
lültlerl h1,biı' .zaman azımsamamalı • 
dır.,, 

Frankfurter Zeitung gazetesi de: 
Stalingradm zapbnm şimdi!ik fi.cil bip, 
ehemmiyeti olmadıj1nı yazmıştır .. 

Stalingrat harbi, bir Alman aakeriı 
mütehasszsmın ~u sözlerini de teyit et 
ınektedir: 

Müstahsilin Şehirli ve Kasabanın Hayatı Pahasına Fazla 

Kazanç Temin Etmesine Müsaade Edilmemelidir, 

Böyle Bir Vergi İle Hem Yurdun İaşesi Tanzim Edilir 

Hem de Hayat Ucuzlar ve İhtika r Önlenmiş Olur 
yurdum~zd~ umumi şeklide bir a11 1""- y tını yakından görmedikçe meyaanı boş 
t lış verış sıstemi vardır: Köylüler t a Z a M ! -, zannederek alabildiklerine yollanıp 

kasaba pazarlarına, kasabahlar şehir İ 5 gitmekte devam edcrrler. 
pazal'larma giderek her ı;eşit .ihtiyaç ! L"tf" A "f K b ! * * 
maddelerini ıemin •• tedarik eder'e• : u ı rı en er i Köylü •e müstahsil!erı vaktiyle 

Bu sistem, en tabii ticaret ve mÜba~ ! • a 
dele kaldelerinin icabından doğmuştur 

1 

. .

1 

şer bellsından kurtarmak için 
Dünyanın her tarafrnda da ayni tarzd~ bılm.~Jeri, öğrenmeleri lizımgelir. çok uğ:aşmıştık. O zaman bu sınıf 
tak.ip ve tatbik edilegeldiği için ipti• .~o~lü, mahsu.lün. ü saklamaktadır halk hakıkaten acınacak bir vaziyette 
d k 

· Ç k h k ı .. idı. Aşar yüzünden sönen ocaklar ol• 
aı şc bni de muhafaza etmiştir Köy un u paraya ı tıyacı a mamı~tır, 

· b "d · · Fi ti h muştu. Aşar kaldırıldıktan sonra müs pazarları birçok köylerin az çok ya- ere.unu o. emıştır. ya a!ın er gü.n 
k 1 k t k b dah t - d tahsiJierimiz çok geniş bir nefC'S aldı• 
ın ı itibariyle birleşebildiği mevki• g~ç ı ~~ .~raz a ar acagın an en1ln 

lerde kurulduğu iı;in, bu pazarların aııı dır. KoyludC' a~tık m.aı satılmıyarak lar, borçlarından kurtuldu!ar. Çift çu
hş verişled mahdut maddelere münha• elde kalmak endişesi bıle yoktur, Buğ bnk ve tarla sahibi oldular Ziraat kon 

d kil .. k gre1erinde he_p onları müdafaa ettik 
sır ka!maktadır. Halbuki kasaba ve ayın osunu yuz uruşa satacağın• . 
şehir pazarları bilhassa müstahsil küt dan da emin bulunmaktadır. Devletin tükenmez şefkat ve yardımın 

I~ · ı t k h dan hiçbir gün mahrum kalmadılar. 
le için en ziyade lüzumlu eşyayı temin ~angı nev opra. m. a sulü olursa 

1 b 1 t . ·ı Hükfimet heT istediklerini kendilerine 
e~tiğ!nden daima rağbet görmekted~r o sun, un arın yetış ırıcı eri söz bir- verJi durdu. 

Müstahsil, ke'ndi mesleğinin icapl~;T~ liği yapmı_ş gibi mallar. ını piyasalara 
ı k t kt d 1 Simdi de hükG.met kendilerinden pa 

na uyan Yetiştiric:i bir milstehlik. çı ~arma ıs .. eıneme .. e ır. er Bu suret 
1 1 1 d ı - h rası mukabilinde hububat iaternekte • 
tk müstehlik kütle, bilhassa meml~ke e ma ar ıgı C'r ~un bıraz daha 01.rt-

timizde, ekseriyetJ teşk.il etmek itiba• ınakta ve bunun tabıi neticesi olarak fi dir. Bu vatandaşlar dev!ete karşı şük· 
rjyfe müstahsil!erdir. Şu halde her yatları yükeelmetedir. Eğer mtistahsi! ran borç1ar1n1 ancak bu suretle ödi -
nıiistahsile ayni zamanda müstehlik mal satmakta istiğna göstermeyippe yebilirler. Fakat bizce bu da. kiH de · ı ı ğHdir. Bazı zaruret1cr vardır ki; çok 
demek hatalı bir tel&kki sayılamaz. ı~ ~ı.ya.sa ara ma yığılsa, fiyatlar kendili • - k i def<ı fevkalide tedbirlerin alınmasını 
te bu ilk müstehliklerdir k.i son bir se.ıı gınoen ma u hadlere kadar dilşebilir. 
nede yurdun bütün köy v: kasaba pa- l-IC"rhalde ucuzluk için bundan sonra i.cabettinnektedir. Devletin artan mas 

1 1 •• •t1 k lm raflarını karşılamak ıçın vergilerin 
zarlarmı etıerine almış ve netice iti• az_a umı ere apı amak ve daha sr-

k t 1 .. ı · h kl arturılması nasıl bir kudret te!ikki eıı 
bariyle şehir pazarlarının boş kalma" •1n 1 ı gu. n er !çın azırh ı bulunmak 

1 1 
dilmiş ise, Türkiye halkrnm yiyecek 

sına sebep olmuş!ardır. a.ıımge ır. Bu maksatla her türlü Hı.. · dd ı · d a .. maddelerini temindeki do.rhğı gider . 
Geçen seneye kadar köyden ı:ıehir tıyaç ma e erın en azamı tasarruf • • d al z· n1ek için de müstahsilin yetiştirdiği 

pazarlarına gelen halk, artık bu pazar yapmaga a ç tşmahyız. ıra bu kış 
b. k h' ı·ı ı toprak mahsullerinin bir kısmı millet 

lara rağbet göstermeyı"nce c:ehirliler :reo şe ır ı ere ve bilhassa stanbul "' hi_ssesi olarak kendilerinden alınma • 
lçin yalnız ahş v~riş sahası değil, yl" ha!.kına zorlu günler yaşatacaktır. 

Jıdır, 

yecek madelerinin ve yenJ toprak * * Müstahsil!er dünya. harbinin ıonuna 
mahsullerinin sergi yerleri bile orta- piyasaların kontrolü için bükO.me. ve hatti harbin ikttsadi sarsıntıları ta 
daEn kalkmış .. bulunmaktadır. tin ı;iddetli tedbirler almasını mamen zail oluncaya kadar bir toprak 

l'Velce koyHi .kasaba VC' ş:ehire ge• ötedenberi müdafaa ve en ağır cezala• ınahsuUeri vergisi .ile mükellef tutul• 
1[.rken, şimdi kasabah ve şehirli köye mal•d•·lar. Bu vergi he.. mahsuld~ 
d 

. rın tatbikini isterken, müatah11illeriTI • • ..... 
oğru gitmıye mecbur kalmaktadır. d 1 • ü aynen ahnmalı ve mi.l'.et hissesi o\o • 

* * 
e ırsattan ıst ade ederek şehirli ve .. 

kasabahlartn hayatı pahasına fazla ka- rak bütün vatandaşların ihtiyaçlarına 
zanç temin etmesine müsaade edilme- karşılık tutulmahdır. Bu suretle hük1l
sine taraftar olamayız. metin eline geeecek büyük bir stok 

Köy!ii umduğundan ziyade para ka 
zanmış bulunduğu için ruhuna 

bir ağahk duygusu sinmiştir. Bu dUY• 
gu ile de zevki kabarmıştır, yemek iç.. 
r.lek ve yiran ve akran ile at koştur• 
mak hevesine kapılmıştır. Bir sehirli 
hayatına yaklaş;ın bu zevk başlangıct• 
n1n şekli ve devamı istihsal hayatımız 
için ciddi tehlikeler tev!it edebi.lir; 
Gerçi yetiştirdiğini en yüksek fiyata 
satm~k her müstahsilin hakkıdır. 

Fakat bu hakkı ihtiras mevzularınm 
haricinde kullanmak şartiyle .. Yoksa 
mal para edecektir ve daha pahalıya 
sat11.cağmı düşüncesiyle toprak mah -
sullerini satmryarak gizliyecek olan ... 
lal"ın, devletin şefkatini, babalığını ve 
her türlü yardımını kaybedecek!erirıi 

Eğer 111üstahsi!ler zamanın icapları ı-ahire ve hububat yurdun iaşesini tan 
dı~ında kalmak suretiyle kayıtsız ve zim için en kuvvetli varhiı temin et• 
şartsız olarak mahsullerini satmakta tni.s olacaktır· 
serbest bırakılacak olurlarsa yurdun O zaman, devlet piyasaları da tama 
hayat şartlarını normal bir şekilde ida men elinde tutabi!ir, hayat şartlarmın 
me ettirememek tehlikesi başgöstert'fıı ucuzlamasına, ihtiki.rnı vücut bulama 
bi~ir. Buğday, zeytinyağ ve zahire mad mastna imkin hazırlanmış olur. Müs· 
delerinin durumunu incelemekle bu tahsiller.in aynen verCcC'kleri malların 
mütalaayı tevsik edebilecek delilleri kıymetleri de ayrıca tesbit edilerelt o 
bulabiliriz. kıymetlere muadil olarak kendi!~ine 

Devlet otoritesini devamlı ve herkes tohumluk, ziraat alit ve makineleri, 
için müsavi kudretle yaşatmak ve icap (enni gübreler tevzi olunabilir. 
!arını tatbik etmek elzemdir. Arttk Dütün vatandaşlar devlete karşı va• 
şiddet politikası zamanı gelmiştir. Mils zifelrtini yaptıkları &ibi, müatabs~Jle. 
tahsil olsun, müstehlik bulunsun bütün rin de ayni. vazife!eri seve seve yapa11 

vatandaşlar hükC.metin şiddetli icraa• caklarına şüphe edilemez. 

İ stanbul Vali ve Belediye Reisliğinden 
İstanbul Umum! Meclisine Aza intihabfna, 1. fı.KTEŞRİN 1942 Perşembe günü saat (9) da ba3lanacak 

ve Umum! Meclisin verdiği karara göre intihap 10 İLKTEŞRİN 1942 Cumartesi günü saat (20) ye kadar de· 
vam edecektir. 

Bu müddet zarfında rey 'Vermek hakkını haiz olan kadın ve erkek hemşehrilerin aşağıda yazıldığı gibi 
mensup oldukları kazalarda bulundurulacak rey sandıklarına köy ve mahalleler için ayrılan günlerde mu .. 
racaatla reylerini kullanmaları iliı.n olunur. 

İ. 2. 3. İlk~şrin 194j PerGembe, 
Cuma, Cumartesi 
4. 5. llkteşrin 1942 Pazar, Pazartesi 

8. hkteı;rin 1942 Salı 

7, İlkteı;rin 1942 Cat"Jainba 
8, 9. 10. İlkteşrin 942 Perseınbe, Cıı· 
ma, Cumartesf ~·· 

1. İlkteşrin 1942 Persembe 

2. :tıktesrin 1942 Cuma 

3. :tıkte§rln 1942 Cumartea 

.. 
4. tıkteşrin 1942 Pa•a~ 
5, tlktaırln 1942 Pazartası. 

A D A L A R 
Bliyükada mahalleleri 

Heybeliada ... 
Burgazada " 
Kınalıada H 

Tayin olunan günlerde reylerini 
kullanamıyanlar 

"" 
A K 1 R K ö y 

Karlaltepe, Zeytlnllk, Cevfallk 
maballeleri 
Osmaniye, Yenimahalle, Sakıza-; 
ğacİ mahalleler! 
Mahmutbey, Güngören, Kira.zh, 
Kocasinan, Esenler; Yenibosna; 
Bağcılar, Abşalam k6yleri 
lkitelli, Kayabaşı, Şahılar k6ylerl 

Büyükada iskele civarında bulun· 
.durulacak sandığa. 
Heybeliada Polis mevkii yanındaki 
sandığa 
;Burgazada nahiye binası yantndakl 
sandığa 
Kınalıada iskelesi civannda sand!ğa. 
Büyükada iskelesi civarında bulun• 
durulacak sand!ğa 

Kaymakamlık binası önündeki 
dıi!a, 

K&ylerlnde 
Köylerinde 

san• 

Yeşilk3y Nahiye bln•sllıdak! sandığa 

ı 

0 Hiçbir muharebe, ikinci gününden 
sonra, plh dairesinde cereyan et • 

mez.,, 
Stalingrat kesimindeki vaziyet hak

lrmda sarih bir fikir edinmek kabll de 
iilsede Stalinin ismini taşıyan bu seh 
rin kahramanca mukavemetinin Alman 
tar için bir- sürpriz teşkil ettiği ve p!fi.n 
tarını bozdağu muhakkak sayılmakta
dır. Zannedildiğine göre Mareşa~ Bock 
kuvvetleri Stalingradın önünde 50 ki• 
lometre uzunluğunda hazttlanmı3 olan 
kuvvetli müdafaa h:ıttmı benüt yarma 
ğa ve bu şehrin WLrk ve ş!tnal ile irti
batını kesmiye muvaffak olamamıştır. 
Çok iyi tahkim edilmiş olan bu mü. 
dafaa sathi üzerindeki müstahkem 
JllCYzileri birer birer zaptetmiye uira .. 
şan Alman ordusunun sol cenahı ayni 
zamanda VoroneJ'de Volga dirseğine 
kadar uzanan cephe boyunca Mareşa!ı 
r,fiuıoçenkonun devamlı taı:yikl~ine 
maruz kalmaktadır. Bu ınreile, Sta • 

"lgl"at muharebersinln mukadderatını 
an deii~Urebilecek bir vaziyet ha~ 

6. İlk.teıırin 1942 Sah 

7 s O 10 İ!kteı;rin 1942 Çarumlia. 
Per;a~be, . cuma. Cumartesi 

·~,.... ~ .. 
1. İlk.teşrin 1942 Perşembe 

2, İlk.teşrin 1942 Cuma 
3. lıkteır!n 1942 CUmartesl 
4. İlkteşrin 1942 Pazar 
5. İlkteşrin 1942 Pazart.sl ' , 
6, 7. İlkte;ırln 1942 Sah, Çarııamlöa • . 
8. 9. 10. İlkteırln 942 Per~embe, Ou· 
ma, CUmartesi 

Köyiçi, Şevketiye, Umraniye 
(Kalitarya), Senlik 
Küçlikçekmece, Büyüklıalkal~ 
Safra, Firuz, Avcılar köyleri 

Tayin olunan günlerde ve yerler
de reylerini kullanamİ:Yanlar 

B E ş 
Sinan paşa, 
Cihannüma, 
mahalleler) 

t K T ş 

Vişnezade, Yıldız. 
T ilrkall, Abbasağa, 

Muradiy<>, Tesviklye mahallel eri. 
Dikilitaş mahallesi 
Bebek mahallesi 

rA.rnavutköy, Kuruçeşme !!!ahal• 
leleri. 
Ortaköy, Mecldlyo !nah alleler! 

T ayin olunan gi!nlerde ve ~rler
de reylerini kullananuyanlar. 

K5ylerlnde 
Kaymakamlık 'binası 5ntlnde bulun• 
durulacak sandığa. 

Sinanpaıa cli!!ll avlusun<ıaı<ı sanihğa 
Teşvikiye camii avlusundaki sandığa 
Di.kilitaş camii önündeki sandığa. 
Bebek camii önündeki sandığa. 
Nahiye binası yanindaki arsadaki 
sandığa 

Karakol karsısmdakl arsadaki san• 
dıl!a. 

Sinanp33a caınll içindeki sandlila 

~~u~•,-tu.r .............. ~ ...... ~ .... -
fl//llJl.fite,._ ".m.inönU Hallı.evinden: 
»a waııce,. "ıbl'i.U. ..-c mUeııııeselerde miln
te Nhüsnil~ı:r. tı arayan "faı•ııı!S1llnm:
lttl llrUoıımıqro.kast ve iki fotoırafla birJlk. 

ar:, ., ~vıu;und_üi 1~ mürın • 

1, likteırin 1942 Per§embe 

1. tlktesrin 1942 Perıemba 

B E y 
Asmaltmes<;it, 
lebi, Tamtam 
Kamerhatun, 
ınahalleleri 

o Q u 
Şahkulu, Evliyaçe
mahallesl 
Çukur, Kalyoncu 

Beyoğlu Kaymaka!iilıl< binası önOn· 
deki sandtl!a S. 9 • 12. 

Kamerhatun camilndeki sandığa 

_)Devam.! Sahife ~1 Sütun g de 

Parktan ve Caddeden Önce Şehrin 
Münasip Bir Yerinde Bu Kabil Çocukları 
Barındıracak Bir lslahhane Açalım 

Yazan: ULUNAY 

yazdannda canJı mevvulara do
kunan sayın meslektaşlarımdan 

Şevket Rado dünkü fıkrasında eski ıa.. 
irimizin divanlarını kimlerin topladı. 
ğnu ara:ftırırken, utarihl ve yahut edce 
bi kıymeti haiz ve e1 yazması tek nila 
ha eser!erin memleketimizden nasılsa 
kaçırılıp &ittiğini; onların Berlinde
Peştede~ Pariste bilmem hangi müze 
veya kütüphanede bulunduğunu sık aıt 
duyarız,, diyerek ihmal ve teseyyübü • 
müzün acıklı bir yarasına dokunuyor. 

serseri ve sokak 
çocukları hak • 

kında bir müddetten• 
beri uyanan umum1 
alika neticesi Çocuk 
Esirgeme Kurumu 1s· 

r- YAZAN:-"\ Biltün bunlardan ki 
mi mesu1 tutmak ta. 
zımdır? Anayı mı, ba 

1 Dr. i. Zati ÖGET 1 bayı mı. aile d:radım 
mı? Cemiyeti mi? .. 
Bence hepsini ..• 

tanbul merkezinde tamamen ilmi ve 
içtimai mahiyette etütler yapıldığını 
ve bu çocukların sokaklara düşme'leri 
nln sebep ve saiklerinin tetkik edildi• 
ğini memnuniyetle duydu'k:. 

Birçok zamandanberl naıarı dikka· 
tim.izi celbeden ve git gide mühim ve 
ciddi bir teh!ike teşkil eden bu ço • 
cuklarm vaziyetleri muhakkak ele alın 
ll1ak lizrmdır. 

Şüphesiz bunlar arasında bu yavru_ 
l1rı istismar etmek ist.iyen bir takım 
soysuz ana ve babalar vardır, Fakat 
hepsi böyle mi? .. 

B~nim yıllarca tetkik ederek ed:n
diğim kanaat (aile) denilen içtimai 
r:ıbıtanın bu dert üzerinde çok mühim 
tesjri olduğu noktasında temerküz eı

nlektedir. Ana ve baba .. fakir ols1!ar 
da - çok mazbut bir hayat südükleri 
takdirde bu çocukların türemesi ıçin 

korkmafa asla mahal yoktur. Fakat 
ana ve babanın biribirinden bo~anma• 
ları ve yahut birinden birin1n ölümü, 
öHimden sonra bunlardan birinin ye- ., 
niden evlenmeleri ve bu suretle çocuk 
lar1n üveyi evlat vaziyetine düşmele
ri, evlendikleri takdirde ana ve baba• 
nın sabahtan akşama kadar işe gidip 
bütün gün zarfında bu çocuk!arı ta
kip ve muhafaza edecek kimseleri bu• 
lunmaması. Ana ve yahut babanın al. 
kolik ve ahlliksız oluşları gibi seb~p • 
lerdir ki, memlekete serseri sokak 
çocuklarrn1 i:deta &erpmekte ve bun • 
larm adedi de maalesef con senelerde 
artmaktadır. 

* * 5 erseri sokak çocuklarının halini 
herkes ;örüyor. Bunların mes• 

keni caddeler, köprü a!tları, yangın 

yerleri, camı avluJart ve bUhassa gece
leri sinema ve tiyatro, gazino kapı • 
ları ve civarlarıdır. Bunlar eksriyetle 
birden fazladırlar iki ilç ve yahut daha 
ziy;J..de olurlar. Bazılarının ellerinde bir 1 
kaç gazete ve yahut satacak diler şey 
ler vardır. Hakikatte di!enmektedlr -
ler. Gece ge, vakitlere kada:r soğukta 1 

yağmurda tam tabiriyle ade'ta sürün· 
mektedirler, Bu serseri vMiyet böyl~ ı 
ce devam ettikçe teşkil ettikler! kil 
çült gruplar ile hırsızlığın pek: iptidai 1 

, ... :ıtillerini tatbik etmiye başlarlar. Ge 
rıı:k giyim ve gerekse yemek cihetiııdc-n ı 
olsun yaşadıkları hayat mahrumlyet • 
ler~e dolu olduğu için bu mahrum ol. 
rlukları şeyleri velevki gayri me,ru 
bir §ekilde olsun tedarik etmek için 
tabı!: ve tahte~şuur bir temayülleri var 
dır. Ve bunu kendilerinden biraz daha 
büytik olana tabi olarak tatbik mev • 
kiine de geçerler. Artık serseri ve ,o
kak ,ocuğu hırıu:ı çocuk oluvermiıtlr 
Meyvanın içine de kurt ~irmiştir. Bu 
nn temizl~enin ne kadar güç olda -
ğunu da hepimiz bHiriı. 

* * Şu halde oldukça mühim bir kütle 

Evet. Fakat bu "nasılsa" karbonatı 
ile geçi§tirmek istediğimiz yürek şiş.. 
kinliğ:lnin vicdan, kanun asayiş bak111 
mmdan bir nıabadi olsa gerektir. 

Bu "nasılsa ... ,, kelimesi bizde "kade"' 
re boyun" iğdiren, "kazaya rıza'' a:öı • 
terten bir nevi teslimiyet senbolüdür .. 
"Ne yapalım? Nasılsa oldu .. Olmu~!a 

öhnil§e · ı;are bulunmaz I" l 
Bir memleketin bir ülkenin m.llıt 

peştede kızlar ve erkeklere mahsus serveti olan bu her birine baha yetiş.. 
çok mükemmel ıslahhaneler vardır. mez hazineler o milletten hiçbir u1aze 
Garp memleketlerinin hemen bütün ret çerçevesine sığmayan bir c.Ürd~ 
mühim merkezlerinde böyle mük~m • bal gibi çaJmmıştır, Yani bugün fiJln 
mel müesseseler çoktan kuru!muştur. veya filin beldenin şu veya bu adlt 
Bunun masrafından korkmamahdır. müzesinin kataloğunda tescil ve ca• 
Çünkü müessese muotazo.m yürüdükçe m~kanında teşhir edilen 0 minyatür, 
orada tesis edilecek atölyelerden çok yazma kitap, kumaş, hah gibi nidide 
mühim bir varidat temin etmek müm• eşya; bütün memleketlerin kanununda 
kür. olur. Böyle bir müessesenin ver• adh adiyle bahsed:len "çahnmıı mal• 
gisi kira bedelleri, vesair mUkellefiyet l~r11 dır. Öy!esine ''çalınmış mallar,. 
teri dt- mevzuu bahis olamıyacağından kı, her memleket kanunu onu nerede 
istihsal.itın çok ucuza mal olacağı ve ve kimin elinde bulursa bulsun ahp. 
satrşlarrnda da mühim kazanç!ar elde sahıbJnc teslim edecektir 
edileceği muhakkaktır. Böylece müeı· Bunların ne suretle 'calındıklarma 
$ese masraflaruun mühim bir kısmını dalr bir fikir vermek üzere bir misal 

" teşkil eden bu çocuklara kar§I 
ce:niyetin süraUe harekete geçmesi za 
manı gelmiştir, Bunların tasnifi, şahsi 
yetleri hakkındaki etütler ikmal ediJ.ı 
dikten sonra yapılacak tedavi vasıtası 
nt.di.r? İşte ıs~ahhaneJer tesisi bur:ıda 
derhal ortaya çıkan mühim bir me.ov
zudur. Artık kabul etmek Iizımdır ki, 
İstanbul şehri bir ıslahhaneye muhtaç 
ttr. Nüfusu İstanbul kadar olan Buda 

bo suretle temin edebilir. getirelim: * * Türkler, İran seferlerinden sonra 

Meşhur filosof Nitche. ins.ın • 
lar arasında türeyen böyle ser

seri, mücrim, hasta mahlilkları cemi 11 

yetin bünyesinde kongren olmu:; birer 
uzuv gibi teliikki eder. Ve böyleleri ~ 

nin ıslahma değil bil3.kis imhasına, ra 
dika~ tasfiyelerine taraftar ıörilnen 

nokt~i nazarı vardır. 
Araba bu kanaat doğru mudur? So.. 

kağa düşen, muhtaç kalan, haıta olan 
bir insan hiç tedavi ve ıslah edilemez 

l2fj" Devamı Sa. 4, Sil. 1 

l"LA KONGA" yıldızı •• 

Judy Garland'ın 
GEORGE l\IURPHY 

VE 
CHARLES WİMİNGER 
tarafından çok güzel biı 
.. arzda yaratılan mevsi

min en güzel 
Müzikal ve Dramatik 

KÜÇÜK 
NELLİE 

şaheserinin herkes tara. 
fından görülüp dinlen. 
mesi ve takdirle alkı~· 

)anmasını temin için 

)ARAY 

"fetih hakkı" olarak zaptettikleri ee
hirlerden İran hükümdarı 11Şah Abbas,, 
ın nezareti a!tında yapılan birçok ts .. 
fahan halıları &etinnişler ve bunlan 
• o zamanki dlni siyaset ilcaaiyle '" çaa 
'nilere dağıtmışlardı. Asırlar, Türki. 
yenin muhtelif şehi-rlerindeki cam:ler 
de mescitlerde bulunan bu halıları '"sm 
kitti ve eskittikçe ona daha büyük bir 
kıymet verdi. 

Camiin vakUyesinde mü~Jümanlarrn 
üstünde namaz kr!d1kları bu sanat hSrl 
kaıır, naıuJ ra "bir adet hah" yahut '*ki• 
lim'' olarak yaıılmıştır; ve halıyı ora .. 
ya vakfeden zat bir köşesine kurşun 
bir mühür gibi bir alfi:met koymafr ha 
trrına bile getirmemiştir i hem bu luı• 
vı dökülmüıs parçanın binlerce Jira 
eden bir sanat §.bidesi olduğunu da 
ne "mütevelli" ne de "kayyum" bUir; 
onlara göre yer yer iplikleri çıkmış bu 
so~uk paçavra parçası c:ımünin &erefiy 
le mütenasip deiildir, Buraya alh ye" 
ş.illi yep yeni bir kilim olmalr k4 bir 
'$eYe benzesin! .. 

O zaman kurnaz simsarlar i~e t:iri• 
şirJer. 

İmam, müezzin, kayyum, cemaatin a .. 
rasında abani sankh, eli tcsbihli be(i 
vakitc bes daha katan bir "musalli" 
zat görür, bu mübarek adam imamla 
n-.üe:r.zinlc konuaurken insan!atın 18 • 
kayitliklerinderı. yana yakıla bahseder 
Meseli nedir o camideki yırtık pu·tık 
keçe? Bir müslüman adam çıkıp da o. 
r3ya bir hayır yapamıyor mu? 

Nihayet beklenen hayır sahibi o o
tur. Bir gün bir hammalın sırtınd:ı 
zeminJ ceyJin kanı renginde yepyeni, 
gıcır cıcır bir "Şarköy" k'.llmi gelir; 
h~men o parça parça, sözüm ona, halı 
camiden kaldırılır; herkes; "Hay Al!ah 

Sinemasında 1 razı olsun .. Gördün mü müs!üman ada 
BİR KAÇ GÜN DAHA 1 mı1 .. ,, diye hayır sahibine dualar e~or 

gösterilecektir. Hemi2 [ter. Ve bu tebrikler, tcsekkürler, teb.. 
görmiyenler tekrar gör. miyeler arasında yerini kilime terke • 

mek isrtiyenler icin deo "Sah Abbas,, İsfahan hahsının yi11 

• ... 

ne o harnmalın sırtına olarak geri git 
- yegine fırsa trğinin belki kimse farkına bHe var• 

~;;;;;;;;;;;;;~~;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~lmaz. , 
• Bu suretle memleketimizden neler 
,. .ıeler uçmuşturr 

Crp1ak ve sefil hırsız çocuk bi!irtz 
ki girdiği evden yalnız kendisine uyan 
bir elbise çalmış ve bunu giyerek so
kağa fırlamış .. Fakat kanun kcndis\ro 
pençe-liyerek üzerindeki elbise ile tev 
kif edilmi~tir. Serseri çocuk biliriz ki, 
yaşı çok küçük, sekiz yaıtında arkadaş 
lannın teşvikiyle gece hırsızlık etmek 
üzere girdiği evde zavallıcık uyuya kal 
mıs ve böyl~e tutn!muıtur ... 

Bu Akşam ipek ı· PEK Sinemasında Pariste bir antikacı dükkanında bel. 
ki Şeyh Hamduliahın hatti olduğunu 

en büyük macera filmlerinin sevimli kahramanı 

WA L L A C E BE ERY 
tarafından harikulade bir surette paratılan 

KA RA BULUT 

sandığım el yazması bir kuran gördüm 
ki, lrabnıın içinde mührü ile tarihi ile 
'
1Rüstem Paşa camiine vakfedildJğ!?ıe" 
dair bir şerh vardı. Bu oradan nasıl 
çıkm~? Daha doirusu nastl aşırılmış? 
Bu açık hırsızlık karşısında o maln 
sahibi olan memleket "temeıtük hak' 
kını., iddia edemez mi? 

Bugün lstanbulda çalman kıymetli 
M f.lm bir taş dünyanın hangi noktasında bu 

uazzanı. ve müthiş sahnelerle dolu büyük bir ı . lunursa milletler arası polisinin ona 

" 
D!GER ROLLERDE: el koymaiia hakk• oluyor da kıym•tl 

l • J B l ' p herhalde pırlantadan, zümrütten, yaı 
ıone arrymore - arıan e ay kuttan pek çok fazla olan bir mal ne 

Numaralı koltukların erkenden aldırılması. Telefon: 44289 -len bu kaideden istisna edl\lyor? 
..._ t-ıeden mi? Bu suali o meşhur mllz~ 

•ı•••••••••••••••••••••••-ı••••• 1 leriyle tanınmış ~ehirlere sorarsanız 
#fj ............................ -. ...... ... ~u cevabı alırsınız: 

M A R L E N E D 
'
• E T R ı· C H "Eğer medeniyetin beşiği olan şarka 

1 n <it kıymetli eşyanın hepsini sahiple • 
En Son Şalieseri rlne iade edecek olursak bizim mü•e

'er bom boe kahrlar da ondan •. ," 

G E c e G u z E L r , .. =POR==--, ==~ = 

~ -~ Almanyaya Gidecek 
Kadar Futbol Takımı Başlangıcdan Tanzimata 

TÜRK EDEBİYATI TARiHi 

Hıfzı T evfik G'VNENSAY ,.., Nihad Sam'i B ANARLJ 

Maarif Vekilliğinin 27 /11/941 tarih ve 86/100, 26 sayılı karari 
le Liselerin 10 uncu sınıflarında okutulması kabul ve okullara 
tamim edilen bu kitabın 2 ne! baskısı çıkmıştır. Fiatı 100 kuru~ 

' .-- REMZi K i TABEYİ~__,, 

Almanyayıı. ctdee:ei: oJ"an futbolcu bdroıu 
diln ilk idm•nını Jtcnerbabçe ıtadında 7ap .. 
m1_1tır, 

Dtın idmanda bulurıan1ar Serd, !bra.bfrn 
l"aruk, Salimt Envtt, Muıa, Arif, But, Aıİ 
Rıza, Fikret. Cihat, Kadir, Muhteıemdel'.I 
ibarettir. Cihat, Omcr, Mehmet AH, Hakkı 
:e SDlr.rll gibi OJıJCUlar da bu hazırlık kıd· 
rosurıı dahildir • 
Takımı Fenerbahce ıntrenörf) Priot ,ahı· 

tıl'acak k•illeye de çok muhtemel olarak eski 
14man Ccmiyclcri IttUakı reisi Sıml Yen 
riyaıet edecektir • 

FENERBAHÇl!: MERS1N2 GtDıYOR -
P'cncl'bahçc kulübfinün birinci tıknru ile at 
lctlım tıtımu Ice:J Wllıeııl tarafından Mersin• 
davet cd.ilmlıtir. Feı:ıet'bahçellle:r bu teklifi 
kabul etın1$tlr- A7trı onunda ıan llcfvcrtll .. 
ler 25 kitilUı: bit kafile hallndıt Mcr1'inc hıı .. 
rckct adecakler ve orada ili futbol l:>ic atlcıı 
t4m ınaı;;ı 1'JPaCAktır-1 
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Serseri Çocuklar 
tt?fr { Ha!lta.rafı 3 Uııcüılc) 

1111? Bunu nasıl iddia edebilirız? Hpy• 
a rm bıle ıhtıyarlarını, hastal::ı.rını 

y vıularını mumkun mertebe koruduk• 
ı malUm değıl m dir? Buyuk may• 

munl rdan Go 1ller buyuk mucadcle· 
1 re g r şt kleri zaman saçları bey.az -
1 nmı ht.ıyarlarını daima ged al:r 
1 r. Leylekler hıcrctlerı esnasında has 

ve y lılannı kafilenin ortarına ala 
ıc ya dımlar yle menzillerine kadar 

et klerı me burdur. Bu boyle ~en 
n'arın muh tlerini teşkil eden ~e • 
c ve bu cem yetin fertleriyle ala 
r olmaması, dusen muhtaç kalan 

c: lerlyle meşgul olmaması na• 
1 k b 1 o ur? Kaldı ki, bulun bu muz 

t p f ·tler (Nitche) nin zannettiği 

cemiyet n bunyesinde kangren ol 
urumuş birer uzuv değıldir. Bun 

de sukut!arından kendıleri • 
de ıl b zat cemıyet n mcsul oldu 

ce bedbahtlar v rdır k , mıihım 
er yeti pekala kabıli ıslah ve t~ 

dır. Ve bunların vucudilnden b 1Ji· 
memleket müstefit olabilir. Fik• 

ce umumi efk5.rı derhal hazırlamak 
e eh n münasip b ir mahallinde bu 

en ve sokak çocuklarını çatısı a~
da b rındıracak hayırlı bir muessesc 

k beled ycm·z·n en muhım \•aıie 
en biridir. 

Bu mercii yaplacak bir parktan 
y h:ıt açılac k b r c ddeden daha 
r ydalı ve acıl b r memleket da\•a. 

Kamyonların iş 

Mükellefiyeti 

3626, 360• 36$3, 
3788, 3798. 3112, 
38861 3915, 392ı, 
4109, 4122 4127, 

4162• 4175, 41Q4, 
4286, 4289. 431!1, 

iŞLERi 1 

Mu v !ilyctin·n ş mdi ismin hatırlı· 
d ım bir ko>-ıı aha! sinden m. 
S ıt isyanında beş yaşımda iken 

ve b b~mdan yrı duşerek bir SU• 

v rt sıyle İ<;t nbu a ~ctirllmışim. 
mın ismi Fa'ma, büyük kardeşi • 

mi De v!ştir. köyde ;smim (A• 
) ıd . Babamın ismin de bllmiyo. 

m Bu kısa t rlf üzerinden ana ve 
mı tanıyacak olanların ve bunla• 
halen nerede bulunduklarını bilen 

adres me insaniyet nllmına ha • 
vermelerin r·ca edrim. 

nbuld Kurttı'ıışt Tepeüstü E· 
apartımanı Kimi! Tayneler ya· 

nında Leylii İşb len 

OS:\IANLI BANKASI 
-lLAN-

Ey1·1 1942 tarih.nde ke:1lde ed•lcn 
AİLE SANDIGI" Piyangosunun 

Netay·ci 
1 Adet 1.000 liralık ikramiye - ts

ul muşter lerimizdcn birine; 
4 adet 250 rralık ikram ye - An • 

, c 1 ıanbul mii ter lerimb:e; 
det 100 liralık ıkramiye - Akşe· 

t t nbul ve İzmir miı'iterilerimiıe: 
ade 50 'lralık kramıye - Anka• 

A •ıtl a. Aydın. Edrem t ve lıtan. 
mu terilc im·ze: 

adet 25 1 ralık ikramiye - AYI• 
, Aydın, Bıındırma, Eskişehir, ts 

bul, t mir, Kayseri, Malatya, Sivas 
Zor,• ldak mü~tcrileriml7e. 

1 tanbııl Asliye Üı;üncü Hukuk 
k ml.i nden: All Asgar Perver! tııra • 

d n Kumkapı Kulluk Sokak 9 No. 
Sara aleyhine mahkemenin 942/1084 

o lu dosyası ile açılan 'Boşanma ela 
• ı da muddealeyhanın gosterllcn 

e ·ne gönderilen dava arzuha!inc 
len meşruhatta mezlrllr adresten c;ı 
it tt g ve yeni adresi malum olma 

ı c hetle H. U. M. K. nun 141, 142 
• 83 uncü maddeleri mucibince ar• 

suretinin mahkeme divanhanesi 
1 k ne hü asa! muhteviyatının Tan 
es ıle !anına ve tahk kat için ta• 

k lın n 2/ 11/942 pazartesi saat 14 
ır.ahkemed~ isbatı vücut etmesi 
munun derc"ne ve ilin gününden 

en on gün zarfında arzuhale ce• 
vermesine karar verllmiş olduiun 

n milddealcyha Saranın cevap ver
es ve mezkur tarihte mahkemede biz 

ut veyahut bi!vckile hazır bulunma• 
4ıiı takdirde hakkında gıyap karan 

··h z otunac.-aiı teblii olunor. 

KA YlP : İzmir devrim orta okulu 
ncu sınıfından aldığım tasdikname. 
k ;ııbrtfm yenisini alacağımdan 

u k lmamıştır, No. 221 Hailm 

Sahip ve N~rlvat Müdilril: Halil 
UI ı Dörd ncil Gazetecilik ve 
s ,.r yat T, L, Ş, TAN matbaası 

lstanbul Vali ve Belediye 
T~N 

Reisliğinden 
; 

Baş Tarafı ü' çünrüde 
2. tikte rın 1942 Cuma 

" n .. 

3. İlktcşrin 1942 Cumartesi 

,, \t 

4. İlkte rln 1942 Pazar 

" .. 
5. İlkteşrin 1942 Pazartesi 

" " " 
6. İlktcşrln 1042 Salı 

" " 
7. İ]Jd~rin 1042 Çarşamba 

•• .. .. 
8. İJktcşrin 1942 Pcrsembe ... 
" .. " 
.. .. .. 
•• .. .. 
9. itkte rln llH2 Cuma 

.. .. 

.. .. .. 
10, Uktcirin 1942 Cumırtesi 

1. İlkteşrin 1942 Perşembe 

2. İlktesrln 1942 Cuma 

3. İiktcşrin 1942 Cumartesi 

Saat 8 - 12 13 - 18 
4. İlkteşrin 1942 Pazar 

!\. flkteşrin l!l42 Pazartesi 
Sı:ıat - R - 12 
6. İlktcşrln 1942 Salı 

7. İlktesrln 1942 Çarşamba 

8. 9. 10, tıktesrln 1942 Perıembe, 
Cuma, Cumaı-tesi 

1, İlktesrin 1942 Perıembe 

2. İlktesrin 1942 CUma 

" .. .. 
3, İlkteşrln 1942 Cumarte5: 

.. .. " 
4. İlklejrin 1942 Pazar 

•• .. .. 
5. İlkteşrin 1942 Pazartesi 

.. .. . 
" 

6. İlkte~rin 942 Salı 

" .. . .. 
7. ilkleşrin 942 Çarfamba 

•• " 
• .. 

8. 9. ıo. İllctrsrln 942 Perıembe. Cu
ma. Cumartes! 

ı. İlkte5rin 942 Perşembe 

.. •• 
. .. 

,. ,, ., 
2. ilktcşrin 942 Cuma 

.. .. 
3, İlkteşrin 942 Cumartesi 

,, ,. '' 
4. İlkteşrin 942 Pa1ar 

5~ İlkte~in 942 P~~artesi 
. " " .. 

6, İlkteşrin 942 Sah 

• 
" " " 7. İlkteırin 94.2 Çarşamba 

. 
~ " " 

8. İlktep-in 942 Perşembe 

" 

~-.· .. 

.. 

.. 

.. 

. 
" . 
" . .. 

8. 9. 10. flktcsrin 942 Perıembe, Cu
ma, Cumartesi 

ı. İlktcşrin 942 Per~mbe 

2. İlkteşrin 942 Cuma 

3. İlkteşrin 942 Cumartesi 

. .; 

Kuloğlu, Hilseylnafa hıııhallelerl. 
Arapcamli, Yenicami, Mueyyet
zade, Emekyemez. Bereketzade 
mahalleleri 
Gümiişsuyu, Şehit Muhtar. Koca
tepe. Kfıtip Mustafa Çelebi ma
lı>ılleleri 

Kılıçall, Hacı Yahya. Kemankeş 
mahalleleri 
Firuzıığa. Cihangir, mahalleleri 
Piırtı-lfış, Ömer Avni " 
İnönü mahalleleri 
E~kişehir, Y~lşı-hlr. BülbCll. Ha
c.-ı Ahmet, Bostan mahalleleri 
H. Gazi, .Mcırutiyet mahalleleri 

Kilç!ik Piyale, Kaptanpaşa . Hacı

HOsrev, SadreUin mahalleleri 
Panıraltı, Duall!pe, Fcrikov ma
haltcleri 
Harbiye mahııllelerf 

pc>ıkurt, l>aşa mahalleleri 
Sütlüce mahalleleri 

Piri Pasa 

Keçeci Piri 

Şişli, Cfimhuriyet mahallelvri 

K~l!rthane kbyü 

Me<-idiye mııhallı-si 

Tı:ıyin olunan giinlf'l"('le ~e yer
lerde reylerini 1tullanmıyanlar 

B E Y K O Z 
Paşabahce, fncirköy, Pdloneı: 

A. Kavak. Mlr$ah, Poyt'at:, l"e
ner. Riva. 
A. Hısar, ~enhnahalle, Cl1tlikler 

Jl"Yknıo~. Yalıkoy, Mah, Akbaba, 
Dereseki 

Kanlıca - Çubuklu 

Ömerli. Muratlı, K~ullu, Sırapı
nar. Hüseyinli, F.~enceli 
M. S. Pasa, Ali Bahadlr, Bozha
ne. Paşamandıra, ÖgUmcü. Gullil, 
KThçlı, Ciimhuriyet 
Muayyen .ırunlerde ve yerlerde 
reylerini kullanmıyanlar 

EMİNÖNÜ 
Hocapasa. Hobvar. Mehmet Gey
l~ni, Çelebioğlu AlAeddln, Rüs
tem ,paşa mahalleleri {Ahıc;elebi) 
Cankurtaran, Sııltanahmet, İshak 
paşa mahalleleri. 

• • 

Afacamiindc bulundurulacak sandı~ıı 

Galatada Arap camii önündeki san
dığa 

Taksimde Kristal Gazinosu kapısı ö
nünde 
Tophanede Ktlıçall camİi 6nündeki 
sandığa 
Firuzağa camii önündeki sandTğa 
Fındıklı camii önlindekl sandığa 
Taksim Dağcılık klübü !cinde 
Eskişehir Ocak binasında K. pasa 
camii kebirinde 
Nişantaştnda Parti binası önündekı 

sımdtğa. 
K. Paııa camlikebir avlusundaki 
sandığa, 

Feriköy Ergenf'kon caddesinde Muc
tafa ağa kahvesindeki sandığa 
Vııli kondı karşısında aile bahc;;e
ıılndeki ı::andığa 
Kurtuluıı kahvesindeki sandıl\"a 

•(Saat) 9 - 12 Sütlüce iskele gazino
ı;undakl sandığa 
{Saat) 13 - 15 Haltctoğlu iskele ga
ı.lnosundaki sanıiıjta 
<Saat) 15 - 20 Hasköy gazinosundıı
kl sandı~ıı 
Sll~sşöt" meyd:ınmdakl (eski Bulıar 
('arşı~Tnda) .ır~noda 
il - 12 K~j!ıthane ga1fot'lsundaki san
dığa 
14 - 20 M~cidiy,.köYiindPkl ı-:ınnıihı 
&voilu k:ıymakamltk binası önün
deki sandığa 

Pasab:ıhcf' parH blnuındakl ıı:andr
ğa; koydekl ııandığa 
A. kavak iskele j?azinosu köy odas-
ınd:ık l bulundunıl:ıcak sl'!'ldı~a 

A. Hisar parti binası \"e Yf'nima
halle parti binasında bulundurulacak 
sandığa 

Beykoz parti hln:u;tnıb bulıınrhınıl:ı· 
cak sandti:ı. köy odR~ındıı bulunnu
nrhıC'ak ı::andr~:ı 

Kıırıılcol önünde bulundurulacak san 
dığa 

Köylerde bulundurulacak sandıi!a 

Köylerde bulundurulacak sandığa 

Beykoz parti binasında· 

Kaymakamlık binasında bulWlduru-. 
lacak sandığa 

Akbtyık camilndeki sandıfa 
~minslnan. Küçilkayasofya, Bin-
birdlt"ek mahııtlelerl --~~-F nı'Pllğa camlln"l"kl tııımıh!ıı--~-

Alemdar, Mııhmutpaşa, Mollafe
neri mııha111"1erl 
Beyazıt, ~Uleymııniye, Camcınli 
mahıılleleri 

Mercan, Sllrurl. Dayahntun, Çarşı 
mııhalleleri 
Balaban. Kemalpaşa, Katendf'rha
ne. Molla Hüsrev mahalleleri 
Hoca Giyasl"ttin, Hacıkadın, Yn
ı.-u7. Sinan mahıılleleri 
Zindankapt; Sarıdemir; Demirtas 
mahalleleri 
Şehsuvar. Bayramçawş. Çadırcı
mahalleleri 
Saraç fı;hak, Muhsine hattın. Ni
şanca, Kazanı Sadi mahalleleri 
Mimat" Hayrettin, Mimar Kemal, 
T;ıvşant:ışı mahalleleri 
K<'ıtip Kasım, Tulbentçi Jfiiı;amet
tın. Ml'.slh paşa mahallckri 
Tayfo olun?n gunlerde reylerini 
kullanamfyanlar. 

E Y Ü P 
İı;lambey, Düğmeciler mahalleleri 

Alibey köyü 
Kemerburıaz 

fslambey, Dütrrıecner. Üçşehit
ler, Gfimilssuyu mahalleleri 

• Kemerburıaz 

Üçşchltl~r 

Prtnehor, Pirinrd 
Cez.rikasnn. mahalleleri 

Odayeri köyQ 
Cezrika"nn, AbdulvelM, Felhl~e
lebl, Nişanca mah<ıllelerl 
Çiftalan. İhsaniye köyleri 
Fethlçclebi, Nişanca mahalleleri 

Ataçlt köyü 
Cuma. Yeni, Topçular mahalleleri 

Akpınar k6yil 
Cuma, Yenimahalle, Topçular ma
ha llelerl. 
Kiıçııkkoy, Ccbeciköy, Arnavut
köy 
Arnavutköy, Bııitluca, Ayazma, 
Bnır:ııkôy, İmrahor 
Kc.mcrburgaz ve Merkez köyleri 

Tayin olunan günlerde ve yerler
de reylerini kullanamıyanlar 

F A T t H 
Baba Hasanaleml, Gureba H!lse
ylnata. Hllsambey. Hoca 'Oveys, 
İskenderpeta, Ktrkçeşme; Klr-
mutl; Muratpap; Şehreaml: So
fular; Slnanata. Hasan Halife 
Kazhçeeme; İmrahor, tlyasbey, 
Hııcıevhat, Hacıhamza, Hacı Hil
seylnııla 
Ali Fakih, Canbaziye. Abdi Ce

Atikalipaşa camiindekl aandtl!'ıt 

Beyazıt camlindeki sandığa 

Mcrcanağa camiindeki sandığa 

Şehzade camiindekl sandığa 

Üç mihraplt camiindekl sandıb 

Kantarcılar camündekl ııandığn 
Kadırga Cilmhuriyet Halk partisi ö
nOndP..ki sandığa 
Nisanca camiinde bulundurulacak 
sandığa 
Gedikp;ışa, COmhurlyet Halk pıırti
si hlnabsf önılndcki sannığa • 
Llını?ada Rum mektebi Xnılndckl 
sandığa 
Kaymnkamlık binasında blılunduru
cıık sandığa 

Eyüp camii k!'!blrlnde bulundısrula
lacak sandıia 
Allbey köyündeki sıındıla 
Kemerburgazda -sandıJa 
Eyilp camii kebirinde bulundurula
cak ııandıla 
Kemerburgazda bulundurulacak 
ımndıla 

Eylip camii kebirinde bulundurulıı
cak sandtğa 
Köylerinde bulunnurulacak ~ıındtltıı 
Orlak<;ılar knrakolunda bulunduru
lacak sandığa 
Köyde bulundurulacak sandığa 
Ortakçılar karakolunda bulundurula
cak sandığa 
Çirtalan köyündeki sandığa 
Ortakçılar karakolunda bulunduru
lacak sıındfJa 
Köyde bulundurulacak sandığa 
Rami Jandarma karakolu binasın
daki sandığa 
Köyde bulundurulacak sandıfa 
Rami Jandarma karakolundaki san
dığa 

Küçük köyde 

A mııvutköyilnd,.1d 91t1dı~a 
Kemerburgıız nııht,e binasındaki 
sandığa 

Eyüp camii kebirinde bulundurula
cak sandtğa 

Fııtfh Hal'kevf tı•..,ıısmda (11at) 8·18 
Y.nl~şmede (Saat) 8 - 12 ocak bi
nnsında, 
İmrahor camilnde 13 - 18 

lebi, Kocamu!'ltarapaııa. Arabacı- Kocnmııstııfııpıısa 2R inci Okul bi-
Beya:ı:rt. Sancaktar Hayrettin. nasında Saat 8 - 12 
Davutpıışa, Hubynr. Ke<;ıhntun, 

KilrkçObaııı. Yalı. lnebey Cakır- Akı;arııy Cakıra:a camlinde Saat: 
ağa; Kasap İlyas 13 - ıa .. 

İLE SABAH, öGLE· ve AKŞAM 
Her yemekf en sonra oiindP :l dPfrt nıunf~'1-aman rli~lerinizi fırca1.=- ·~ 

KA YlP: Em ınöniı nüfus memurlu• 
fundan ıldıfım ve ic:inde Beyoilu ya• 
ba;ıcı askerlik şubesinden askeri mu• 
amelem kayıtlı hüviyet cüzdanımı ıki 
adet ekmek karnemi, esnaf cemiyeti 
mu;,yene cüzdanı ile on iki lira paramı 
kaybettim. Yenilerini alacatrmdao hii 
kümleri kalmamıııtır. Küc;ükpazar Mek 
tep Yokuşu Katip Semııeddin sok.1ğı 
No. J 1 Sahan oğlu Hiiııeyln Ge;rorci 
1326 ıfocum!u. 

4. İlkteırın 94.2 Pazar 

. 5, flkte$T'in 942 Pıızartf'.sİ 

6. İlkteşrln 942 Salt 

7. İlktşin 942 Çarıamba 

8. İlktcşrin 942 Jlerşemb• 

9. İllcte~rin 942 Cuma 

10. İlktşerin 942 Cumartesi 

ı. ilktemn 942 Pı-r~f.'mbe 

2, İlktc$rin 942 Cuma 

3. İlktcşrin 942 Cumartesi 

" .. " " 
4. flkteşrin 9f2 PaTıır 

!\, tıkteştirı 942 Pa:ı:cırtcsı 

.. " ;; 

6. İlkteşrin 942 Salı .. .. .. 
7. İlkte~rin 942 Çarşamba .. .. .. 

H 

8. İlkteşrin 942 Perşembe 

9. flkteşrln 942 Cuma 
10. İlkteşrin 942 Cumartesi 

1. İlktesrin 1142 Pf'rtıf'mbe 

2. İlkteşrin 942 Cuma 

" .. -.. 
3. İlkteşril\ 942 Cumıırte&i 

.. .. . .. 
4. İlkteşr.in 942 Pazar 

" .. -.. 
5. fkinciteşrln 942 Pazartesi 

6. İlkteşrin 942 Sah 

.. .. -.. 
7. İlkteşrln 942 C-rsamba 

8. flkte$Tln 942 Persembe 

9. 10. İlkteşrin 942 Cuma, Cumartesi 

1. tlkteırin 942 Persembe 

2, İlktesrln 942 Cumı 

3, flkteşrln 942 Cumartesi 

" • .. .. 
4, İlktesrin 942 Pazar 

5, İlkteşrin 942 Pazartesi 

. 
8, İlkteerfn 942 Sali 

'f. tıktelrin 942 c;aı,amba 

8, tllcteşrin 942 Perfembe • 

D tlkteşrin 942 Cuma 

ıo. ilkte~rin Ha 

50 adet büyük ve 50 adet k{k;Uk bakır kazan kalaylattıı1lacakbr. 

Kalay, pamuk ve nlşadır ciheti aslterlyeden verilmek !lzere pazarlıkla 

ekslltmesı 5/10/942 Pazartesl gQnQ saat 14,30 da Tophanede M. M. V, 
tstanbul saUn alına komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 125 Ura. 

katt teminatı 18 lira 75 hlnıetur. Taliplerin be11ı vakitle komts,ona reJ-
rrıelerl (221' '190 

Hııtip Muslihiltln, Tevkii cııfe~ 
T:ıhlamlnare, Hızırçavuş, Kfıtip 
J\fıı~lihlttin, Hamam! Muhittin, 
Mflllıı aşk!, Kasım Günani. Avcı
bey, Balat, Karabaş, Atik Mus
tafapıışıı 

Abdısubaşı. Küçük Mustarapaşa, 

MUftıi Ali, Haydar, Kasap Dc
mirhun. Haraççı Kara Mehmet 
_.rapcmini, Beyaztt Ajta. Deniz 
"ptal. Ereğli, Fatma Sultan, Mol
la Şeref, Nevbahar, Ördf'k k:ısap 
Mekkhatun, Mrrkezetendi. Uzun 
Yusuf, Veledi Karahas. Seyit Ö
mer. lbrahim Çavuş 
Kocadede, Derviş Ali, Beyceğiz, 

Kariyelstik Ali pasa. 
Muhtc~ip f skender, Hııtlce Sut
tan. Ke<;rd Karabaş. Mimar Sı
nıın, Ncsliş:ıh. 
Merke1 nnhiyrsiyle di{:rr nahiye 
krde r!'ylerini kullanamıyıın vıı

tandaklar bu sandıkta reylerini 
kullanaC'aklardır. 

KADIKÖY 
CafCt"ağa. Osınanağa mııhallelerı 

Rıısimpıışn mahallesl 
İbrnhlınnğa ,. 
HnRan Paşa. İkbaliye 

Osmaniye, Mecidiye 

Zühtu paşa, Tuğlacı 

G61lcpe mah allcs· 

Merdiven köyü 

Koı:yııtafıı mahallesi 
Yeni Sahra ,. 

f çerenköy mahallPs 
Kiıc;;iıkbakkal kiiy(ı 

Bostancı mahaUesi 

Sundlye " 

mııhı:ılleleri 

.. 
.. 

Tayin olunan .ı?iinlcrnr. ve yrrlcr
de reylerini kullanamıyanlar 

SAR I YER 
K~feliköy, Kir~burnu. BUyıık

tir.re 
Kumköy, Dcmircikov. Kısırkayn 

Uı;lnımnı, Gümüşdcre, Zckcrıya 

koylerl 
Rum Feneri 

Gıırlpçc köyü 

Bahçe köyü 

Rumeli kavağı 

Maden, Saı1yer. YPnlmahalle 

EmlrgAn mah:ı llr ı 

Rumeli Hisarı 

Veniköy, Tarııbya, İsllnye mahal
leleri. 
Ayas.'lğa kXyQ 

Tavin olunan günlerdi" ve yerler
de reylerini kullanamıyanlar. 

ÜS K ÜDA R 
Selimiye. İhsaniye, Slnanpasa. Sa-
1ac.-ak. imrahor, Ayazma; Ahmet 
Celebi 
Hamza P'aki, Çakırcı Hasan Pa
sa, Tavaşt Hasan ağa, Ke.fc:e Dede 
Tabaklar, Hayrettin çavuş, Atik 
Valide 

Ha<.'f Meh-

Balat TAhta tnlnıı,.,. ea~daslrıde ea• 
mide (Saat) 8 - Jll 

Küçük Mustafapaşada Gül cami .. 
inde 
(Saat) 8 - 18 

Şehremin Raik Partisi blna~nda 
{Saat) 8 - 18 
Mcv!C"vihane kapısında ilk mektt. 
binasında. 
(Saat) 8 - 18 
Zincirlıkuyuda 20 inci okulda 
Saat: 8 - 18 

Kanıgilmrlık 27 ncl ılk okulda 
Saat: 8 - 18 

l"at 'h TJalkr\'f binasınd! 
Sa;ı.t. 8 - 20 

Kııym:ık:ımlık blnasmıfa bulunduru• 
lacak snndtğa 
Rasimpaşada ilk okul Çlnaraltı mev
kiinde 
Haydarpıışada ilk okul bln•ndaki 
sandığa. , 
Karakol clvarmdakl Bahçede bulun• 
durulacak sandığa saat: 
6 ncı ilk okul binasında bulundunı• 
l:ıC'ak sıındıjta 

Rıclvanpm:a caddl's nı'lekt blıhçede 
hıılunduı ulacak sandT2a. ..,. 
Köy meydanında bulundurulacak 
sarıdlğa 

Ka7.ııı;krr ~amii avlusundaki ııantlıfa 
İlk olnıl ,. . nasında bulundurulacak 
sandığa 
Kôy meydanındaki sandığa 

" .. . . .. 
İlk okul binasında bulundunılacak 
s.ınd1ga . .. -.. 
Kavmakamlfk binasında bulunduru
lacak sandıfa 

Kaymakamlık binasında hulundunı

lacak sandıfia . Saat: 8 - 18 
Kumköy odasında bulundurulacak 
sıındıga. Saat: 8 - 12 
Uskumruköy odastnda bulundurula
cak sandığa Saat: 13 - 18 
Parti blnasındıı bulundurulacak san
dl~a. Saat: 8 - 12 
Garipçe -parti binasında bulunduru• 
laca!( sandıita. Saat: 14-18 
Köy lhtivar heyeti binasındaki san
dı#a. Saat: 8 - 12 
Ruml"li kavaitı ocak blnasmdaki san
dığa. Saat: 13 - 18 
Sarı' ,.r parti binasında bulunduru
lacak sandfia Saat: 8 - 18 
EmlrgAn parti binasında bulunduru
lacak sandılta. Saat: 8 - 12 
Hisar parti binasında bulundurula
cak. Saat: 13 - 18 
Yenik~y parti blnasmda buluni!unı• 
lacak sandığa. Saat: S - 18 
Ayasağa parti binasında bulundunı
la<.'ak sandtğa . Saat: 8 - 18 
Kaymakamlık: blnastnda bulunduru• 
lacak sandığa 

Kaymakıımlık blnasmda bulunduru"' 
lacak sandı.la 

"' .. . 
Toptası parti binası 5n0. 
Saat: 8 - 12 

• 
A ş<;tba sı. Ara k:iytti, 
met, Araklyecl Hacı 
dıasker. 

Cafer, Ka- Araklyecl 
13 - 19. 

Hacı Cafer camll, Saııt: 

Murat "Reiıı, Pazarbaeı, SelAmi A
lt, fc.-adiye 
Rumi Mehmet Pasa. Selman Aia 
Hacı Hasna Hatun, İnkılAp; So
lak Sinan; Durbalı: Tenbel Hact 
Mehmet: Gülfem Hatun 
Klsıktt nahiyesi, A1tun! zade. 
Bulgurlu, NemazgAb; Ku.zıuncuk. 
Beylerbeyi, Abdullahata, Küplü
ce, Bürhani,e. 

... 
• Cinlli polis karakolu 

Yeni cami 

Bey!erbe7'f Parti &ln•sında. 
Ç~gelköy, Saat: 7 - 12 
Vaniköy, Kandlllf. Saat: 

Polis karakohmda 
ıs-18 .K'.andillt cami 6ntmr 

Umraniye: ~diye; Cekme; YuJ" 
kım Oııtlullu. Asalı Dudullu. A
lrmdıır. Sultan Çiftliği. 
Tııvin olunıın gOnlf'rde ve yer
lcıdc reylcdnı kullanamıynnlar 

K6ylcrfnde tiulundunıtnM11t8;pr 

~· ıtarmakamlık ):>inadndaki 1'18) 


