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Mühim bir haber 
Amerikadan 200 bin 
ton buğday geliyor 

Bu buğdaylar geldikten sonra k•rne usulü 
kalkacak, ekmek satışı serbest o.lacak 

lltanbulun Belediye hudutıan ha· ı söre Amerika ile butday Uzerinde l leşik devletlerinden n Arjutlllten 
ricinu kalan Kartal. Pendik gibi yapılan konuJtnalar muvaftaluyetli yeniden bufday Setirtllecektir. 
kıwarda ekmek bugünden itibaren 

1 
bir anl1a4ma ile netlcelenmlftlr. Ya· 

1 
Allkadattarın verd.itl ma~ata 

lainamen serbeııt bir tekilde satıla· pılan anlatJnaya söre Amerika Tilr· nazaran bu butdayl&r memleketi· 
~tır. Bu kaularda kame usulU ldyeye ilk olarak ıoo bin top bul'· min getirilir getirilmez kame usu-
kaldırılmıt bulunmaktadır. day göndermeyi kabul etmlttlr. IU kalilırıJacak ve bütün villyetıer· 
Oğrendltlmlze göre vilayet burun Mukavele imzalandıtmdan yakln· de ekmek serbest bir şekilde aatı,a 

&'uetelerle bir tebliğ nq1'ederek bu da ;bu buğdaylar memleketimize ge· çıkarrl1eaktır. 
ırırntakalarda bulunan halkın ekmek tır1leceklerdir. Jeveç hill<Ckmetı bul· Amerika.dan plecek buğdaylardan 
karnelerini geri toplıyacak ve bun- daylarm nakli için Uç vapurwıu hll· bulgur ve makarna yapılm&.81 da dU· 
dan böyle bu kazalann fırmları aer- kdmetlmlzt kiralamıştır. fUnUlmektedir. Bu yapıldıtı ta.kdır
beetçe lfleyeblleceklerdir. ilk pırtı gelecek olan bu 200 bin de bUtUn sıde maddelerinin fiyatla· 

Bundan batka haber aldığımıza ton butdaydan aonra, Amerika Bir· rı da dt1ff1Cektir. 

Londradan Türkiyeye 
lngilterenin istihbarat 
Nazınyle bir mülakat 

I stilıbarat'N azırı, digo~ ki: 
"Türkiye, dünyanm en eski ve• 

Siz toprak ihtirasını ~enen 

• ~!il tici• yenımttte w 
milletsiniz,, 

1 n&'flteredeld çok merakla. ~ \ 
hıtlfadell zlyareUmlz btlllba· 

rat Nazırı Breadan Bl'IM!ken'la .. r 
Veda davetindeki 11atlnıı Ue llatlaa· 
dı. Nazır, ziyaretten ,.e netlcelarlll· 
dea memnunlyeUe b&laMtU ..-e 41edl 
kJ: 

•- Ttlrk milleti dünyanın en Mld 
, .• • yeni mllleUdlr. Gerçekit19UrdJ· 
tlaJs prenaiplerle bbe birçok ..,.-1er 
ötn&U.t&. Harpte• llOllr& tııa•lann 
•atMlmu it edindiniz. Stz toprak .. 
tlr'Ulnı yenen mllletaialz, ldmeeala 
.......... SlzUnUz yok. l'em &oprall· 
lar IMemedik&ea ba9ka yeaı yelli u
blr avaıartıe kartıl•tmet• mecbur 
kabnanın ıtlddetle aleyhlndeelnl&. M
•llnU&e Ndakatlnlz en buhranlı da· 
ldalarda tecrllbedea seçmlı ..... mlit 
terlkR•a.• 

Rl9eyl11 Cahlcta. rranaızea. eeftrt· 
Dllabı lnclllzee cevapları deri• bir 
ıeatr ayandarclı. lapHereye pldltl· 
illi& amaa lıtlhbara& Naaın ......... 
ti ld, alze verdlttmlz prosram Mr 
•otta. ibarettir. Merak e&llledtllllls 
7ere sttmeylnılz. ldnmle ı.ter.e.n 
CiirötUa. nereye iltenıealz &'ldt., lıer 
)'er aetk ve HrbeetUr. 

Bam lzerlne fabrtkalar• pttlk. 
de.iz .. ıerma, tahare meydanı.n· 
-. &enuelerl dola9tık, avcı taf'Jare
*t Abnea hedenerlae dot111 cnP 

(DeYamaı Sa. I; SiL ' de) o 

Hariciye Veki
limiz iyileşti 
Alman Doktor 
ir ziyafet verdi 

Ziyafette Menemen 
cioğlu da bulundu 

Ankara. Si (Vatu) - .. 
Mbalı baata.edea çıkaa Bari· 
c:lye \ 'eldll Namaa Meaemm· 
elollu, ..._.,nln dllMlmeal 
tereftne keacllllne amel17at ya
pu Almu profeeörll tarafın· 
daa Ankara Paliata wrUea si· 
Jafette baur ................ 

, 
Yazan: Allmet .... TALllAll 

1'ea.I naanzetlerh J1UrMlr mübeadla 1'eal --.etJertlea Enudyet 8u4ıtı 
..,.., Devree lllMlr m•"rial Viluf 

Be~ediye seçimi 
bugiin başlıyor 

Yeni tehir meclial lzahklan !çin Dtln de bild.lrdittmıs &iltl ,.ın111 
bugün sabah dokuzdan lUbaren bU· eaıu Ualarda.n ytnnlal yeni nuuet 
tUn kazalarda ıeçlme b&flanacak ve li•t•lnde bulunmama.lctadır. Bu aene 
vatandqlar reylerini atacaklardır. Belediye mecllatne 4 fazla lza ıeçt· 

ıstanbul Paru idare heyeti ve vua... lecektir. Kazalarda inUhap a&ndık· . 
yeti, Beledıye eeçlmt lçln her ttlrlll larırun batında kontrol heyeUerl bu· 
tertibatı almış bulunmaktadır. Va· lunaca.ktır. 
tandqlar reylerini serbeStçe kulla- Seçim, bu ann onuna kadu de-
nacaklardır. . vam edecekUr. 

Ço.k /eci bir 
kamyon k'!-zası 

Dört kişi öldü, üç kişi 
ağır surette yaralandı 

Evvelki ıun akf&m vakU J'ler;ra 1 bu sukuttan ne suretle olduju ao. 
aafaltı üstünde çok .. bir k-,.a taşıtmayan bir ıekllde alev almış. 
kazası olmUf, dört idil• ölmOt. üç ıar ve kamyonun fçinde bulunan 
adam ajır surette yaralanmıftır. 

Kamyon asfaltın Çekmece el. ljçilerden d?rdü bu alevler içinde 
varuıda bir dönemecinden ailr•tle çırpınarak acıklı blr ,ekllQ.e ölmöt. 
ıeçmekte iken birdenbire devril. diler üçü ıtır 1111.ette yanı.Amış. 
mlfüı.· iceride bulwıı.an be ~. 

Maliye 
Vekilinin 
teşekkürü 

Milli Müdafaa 
tahvilleri büyük 
bir ._ika gördü . 
Vıldl lla allka· 
u ..... ,. .... 11. 

kir et11or 

Bitler diyo_. ki: 
lngiltere bu cüretin bütün 
felaketlerini çekecektir 

Göbbels de konuştu 

Ankara, 30 (A.A.) - Maliye Ve· 
kili 'P'uat Ağralı. Anadolu Ajanaı 

muhabırtne şu beyanatta bulunmUf· • 
tur: 

- Milli Müdafaa lstlkrazının kırk 
milyon liralık ilk hlı8mı muayyen o· 
lan on be' gUnlUk mUddet içinde be' 
yUZ bm tıralılc talep fazlası 11e ka· 
panmış ve bu akıamdan ltıbaren tah 
vll satıfına eon vertlmiştır. Huılatı 

tamamen mıut mUdafaa masranarmı 
karşılayacak olu bu fstıkraalarm 

muayyen zamanda fazlaslle kapan
masını temin hususunda evvelki is· 
tıkrazluda oldutu pbi göstercttı<le

rı kıymetU altkadan dolayı yurd· 
da.şıarıma t8'ekkllrlerlmi sunarım. 

Von Papenin 
~.\iman ya 
seyahati 

Seyahat siyasi bir 
maksatla yap lmıyacak 

Berlln. 30 (A.A..) - Yarı resmt 
tıiT kaynaktan ~ildlrlllyor: ................. ~,_... 
Von Pa~n'ln Almanya.ya eeyahatJ 
hakkında birçok tahminler yOrUtO· 
lUyor. SalA.hiyetli Berlın mahfilleri 
BUyük Elçinin ziyaretinin hlçbır si
yasi maksadı bulunmadığını söylil· 
yor. 

Dlln mlUllm bir natuk ııöyıeyenAlmaiı Devlet Reisi. &eltel " Goerlnl"le laeraW 

Almanya')~~ prog_r_pmı 
ı - ilde ltalaaa '8Jlerl mallıtıza 
z- Llzamıa yerlerdı lllcama geçmelı 

Vekiller heyeti! 
dün toplandı 

Berlin, 30 (A.A.) - Bugün Spor 
sarayında soyledlğl nutukta Füh
rer. buradan son defa olarak Al. 
man mill<:tlne bir sene evvel hıtap 
ettığını hatırlatmıştır. Aradan ge. 
çen zaman ıçınde faaliyette bulun. 

muş ve fiil neticeler elde etmiştır. 
Söylenmesi icap eden şeyleri Al. 
man askerleri soylemlştır. Führer 
demlştlr ki: 

,,_ Bugün neler olacağını şim. 
(De\·&m.ı: Sa. ı. su. 2; de) x 

1f Alman-Rus harbi 1 

Ruslar, Don 
nehrini aştılar 

Ankara, 30 (A.A.) - lcra Vekll· 
leri Heyeti ?>ugün saat liJ.30 da Ba.ş· 
vekil ŞükrU Saracoğlunun ba,kanlı-
11 altında mQtad lc;tinıamı yapmıt· 

tır. 

Memurlara 
ucuz ekmek 

Ankara. 30 (A.A.) - Haber al. 
dıjımıza göre bujday fiyatlarının 

yükselmesi karşısında memurlara 
ucuz ekmek temini hususundaki 
tetkikler oldukça llerlemt~tır. 

Pasifikte 
vaziyet 

Japonlar gafil 
avlandıklannı 
anlamışlar 

Galebe ~midi Ame 
rikaLlar tarafmda 

., .......... Çla 
1111r1a1 ıerı ......... 

V&.flncton, 30 (A.A.) - Japonlar, 
P&itfilc cenubunda kendi hava kuv· 
vetltrine kar'ı yapılan harpte, &'afıl 
avlandıklarını göetermtşlerdır. Ve 
gitgide artan galebe Umıdı Ameri· 
~alılar tarafında.dır. ' 

Tctıeoungklng. 30 (A.A.) - Son 
derece takviye edılmı, .lapon kıtal&· 

rı, Changklng eyal!!Unde olan ve 
Ki.r.dhava'ya 37 kilometre mesafede 
bulunan Vuyi fehrinl geri almıflar· 
dır. Çinliler. dllfman!n daha ileri gtt. 
mel!1ne fiddeUe muk,ave~t etmek· 
tectirler. 

General U.& 

Alman ku
manda heyeti 
Kumandanlar 

arasında 

değişiklikler 

Voa Bock'n r•· 
rlae Llıt mi 

getlrlldl7 
KudUs, 30 (Radyo - 22.15) - Şark 

cephesi kumandanlarından · Maref&l 
Von Bock'un yerine General Llst'in 
ıetırildlğl bildirilmektedir. 

(Devamı Sa. a, SiL 4 de' //// 

Alman kıtaları, Tuapse 
limanına yaklaştılar 

KudilS, 30 (Radyo • 22,15) - sürülerle tayyare ·ı..-e yıfınlarla 
Berllnden verilen bir habere ıöre tank tarafından desteklenmekted r. 
Alman kıta1arı Tuapse limanına Hatt.A Rus kuvvetlerinin Dön neh. 
yaklatmıı bulunmaktadır. rlnl aımaja muvaffak oldukları 

Kudüs, 30 (Radyo • 22,15) - söyleniyor. Sovyet orduları stepte 
Şimalden inen Tlmoçenko ordula. flerlemele devam etmektedirler. 
rmı ltar11lamak üzere Almanların Alman uçakları buraya yang~n çı. 
otuz tümenlik kuvvet ayırdıkları karıcı mayllerle dolu fazla mlk. 
bildirilmektedir. tarda kaplar atmakta ve etrafı tu. 

Moskova, 30 (A.A.) - Ceppe. turturmakadırlar. En &ılddE'tlt sa. 
den son ıelen haberlere göre, Ti. vaılarm cereyan ettlll noktalarda 
moçenkonun Don ile Volıa ara. lnflliklarla ve step rüzgllrUe ha. 
sıoda 80 kilometrelik bir cephe valanan toz, bombaia.rda.n ve o. 
Uzerlnde başladıtı karp taarruz, (ne.-ı ~ ı: 8Q. 1 de) -

Gece hayah tahdit ediliyor 

Bütün eğlence yerleri 
saat 22 de kapanacak 

Bundan bir kaç gUn ev,•el kömUr- ı karar Vekiller Heyetinin tasdlkın· ı Y3 trenleri aeferlerini t':.t'l edecek
den tasarruf gayeelle gece hayatının dan reçmlftir ve bugün yann An· lerdlr. Diğer taraftan fimdi uat 19 
k"a.ıttacııfım, nakil va.sıtalarıNn karadan karar beklenmektedir. da kapatılan dlikldn ve mıı ... seıer 
ııaat 22 &!o sonra lşlemlyeceClnl. eğ- Karar Ankaradaıı teblJI' edWr e· bu kararın tatbUundan IOAJ'& 18 de, 
lence yerlerinin yirmi ikiye kadar a- dılmez derhal tatblkına l'eçllecekUr. bakkal, eczane ve kahveler dı aaat 
çık bulundurulacağını ve bu husuıı- Verilen karara göre çalgılı gazi. 
tak! kararın da Vekııter Heyetinin nolar, barlar ve bQtUn etıeııce yerle- 20 de kapanac'lklardır. 
tasdikına arzedildiğlnl b!ldinnlftlk. rl -saat 22 de., kapatılacak ve bu sa· Sokaklardaki elektrik lbıbaları· 

Dün yaptığımız tahklkala. ;öre bu at.len sonra tramvay, vapur ve banll- ıun mikdarı U&ltılacakt.ır. 
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Şehir 
Haberleri 

Tarihten yapraklar 

Bizanslıların hatası 

Feci bir tram· 
vay kazası 

Altı yo~ında bir yav
rucuk tromvoy altında 

can verdi 

Fedai Tahsin Lort Bokstonu 
neden , öldürmek istedi 1 

T ahsini, Bükreşte hapishaneden 
kurtaran Türk subayı anlatıyor 

Yazan : ZiYA ŞAKIB 
-89-

Türk askerlerinin, bu tabii bakla. 
rını alırken bile, mağlüpla.ra karşı 
zalimane hareketlere tenczzul ct
miyecelderini düşünemiyorlardı. 

Surlardan kaçan Bizanslılar, ma 
hallclcrinde grup grup toplanmış. 

Iar .. yağmaya mlml olmak 'hulya. 
sıle bıı.rıknUar yapmaya hazırlan. 

mışlardı. Şimdi, mahalle araların. 

da da bir mücadele başlamıştı. 
Tabiidir ki bu mücadele uzun 

süremezdi. Ve, sürmedi. Ve yine 
pek tabiidir ki, budalııca mukave
mete kalkışanların aleyhine netlce 
vcrdı. •• Ellerinde sUAh olarak ga. 
llplere karşı gelenler. kılıçtan ge
çlrfldl. Evleri ve dukkanlaorı da, 
usulen yağma edildi. 

Halbuki Bizanslılar, bu suretle 
hareket etmekte çok hata etmiş. 
lerdl. Çünkü her mağlQp beldenin 
en aşağı Oç gün yağma edilmesi 
Adet olduğu halde, <Fatih) ancak 
bir san yağmaya müsaade etmiş .. 
halkın hayatına· tecavüz edılme. 

mest için de kat'i emirler vermiş. 
ti ... Fakat surlardan kaçanlar ve 
hcnilz slUıhlarını terkctmemiş o. 
lanlar (muharip) addolunarak bun 
lara silahla mukabele etmek zaru: 
reli hissedilmişti. 

Miltc ıp hırlstlyan tarihçileri, 
bu meselenin üzC'rlndc bir hayli 
dururlar. Çırkln iftiralarla mata. 
mal, bir velV'Cle koparırlar. Hatta, 
kiliselerin bile tecavUzc uğradığını 
iddia edecek kadar ikri varırlar. 

Bunlar, çtrktn bir taassubun ve 
ı:rerç garazkarlıkların doğurduğu 

scfll buhtanlardan ibarettir. Ve 
bunların aksını lsbat etmek için 
de • yine ecnebi muharrırlerin ifa
deler• c ist nadcn - Türkl rln Bl. 
zanslılara bahsetmiş oldukları Ali. 
ccnabane hakları ve imtiyazları 
zll·rctmck kfıfıdlr. 

Üç sencdenberl devam eden bu 
feci harpte, medeniyetin en son 
şahlkl4ıına kadar çıkmış olan muh
tclıf orduların. istila ettikleri yer
lerde şüphelendikleri slvll halkl 
• kadın ve erkek tefrik etmlye. 
rck - üsera kamplarına sevkett!k
lcrınl.. ve hattfı, girdikleri bcldelc. 
rin münevver zilmreslnl mitralyöz 
müfrezelerine teslim ettiklerini lşL 
tip duruyoruz. Ve, geçen vahşet 
devtçlerlnc rahmet okutan harp 
(acialiırı karşısında, hcrgün en acı 
ı:?lemlcr hissediyoruz. 

Halbuki beş asır evvel Bizans 
beldesine girmiş olan Tiırk ordu. 
sunun • o devrin U"Ul ve Adetleri 
ıcabatından !azl • yağmagerliğlne, 
kiliseleri lnhrtp cUıklerlne ve bil
hassa kUtilph neleri bo~allarak en 
kıymetli -eserleri imha cylcdıklerl. 
r.c dair hiç bir kat'ı dclıl görcmL 
·oruz. 

Kiliselerin hiç bir surcUe tahrip 
dllmedıgı. bugür.ku mevcudiyet. 

lcrile sabittir. Ancak bunlardan 
bazıları camilere tebdıl edilmiştir. 
Nıtekim son asrın harplerinde de 
au§man dine geç n memleketler. 
dckı camilerin bazıları, ayni suret
le şekil degıştirmlştlr. 

Kitapların imha edllmeS1 mese. 
)(' ıne gelıncc; bugiın Topkapı sa. 
rayının kutüphnnesılc diğer bazı 
umumi kiltuphanelcrd , Fenerdeki 
PatrikharC' kilisesinin ve diğer ba
zı bu) uk kiliselerin kütüphaneleri. 
nln raflarını dolduran Bizans dev. 
-ine ait kitapların mevcudiyeti, 

İngiliz lordu ile Ber-
nord Sh~v 

JA.. len 1\tusc\I olan bir lnı;lllz 

~ lorda, plJ Jaz.mak heH~slne 
d~mu-:. nır ı;un. JHdıfı bJr piyesi 
tetkik ctmf!!'ll fçln Bemard Shaw'3a 
, ennı,. Bir kaç G'lln onrıı kulllpte 
il tada r&1'fgelen lord, kendinden ı:ok 
emin bir uzJyettc olduğu için kork
madım mc\cut dll:er lordların yanın
da Bcmard ha\\ 'dan fikrini ormuş: 

Açık 'ıı tok !iöı.IUluğü llc meşhur 
olan Bcrnard ·han: 

- Hl<:hlr ~Je benzemiyor, hu ka
dar as;nıa;> ı nereden bulup topladı

nız. t demiş. 
Jl'ena halde kıun Jord: 
- Ben izin ı;lbl pnra için değil, 

!l.crcf lı,:ln :> llZt) orum, demi~. • 
Bernard haw d:ı gayet akln ,.9 

musteln:.f bir tavırl•u 
- J'ek doğrudur, saym Lord, her

kes kendinde bulunmıJanı kazanma,.. 
ta salışır ! dlJ e ce' ap 'ermı~. 

SERÇE 

mütcassıp bırıstlyan tarihçilerinin 
lfUralarına en büyilk delildir. 

Bizans muhasarasında biz.zat bu. 
lunan ve çok mühim bır (wkayL 
name) yazan (Moskovah) denilen 
§ahıs, artık şehri lstllfı etmiş olan 
askere kar§ı. halkın lltıhla muka. 
vemetinl söyle tasvir ediyor: 

!Şehirdeki harp. uzadıkça uzu
yordu. Ahali, sokaklarda Türklere 
karşı kendilerini müdafaa ediyor. 
du. Ve. teslim olmayı red eyliyor. 
du. •. SlperlerdeA kaçıp evlerine 
iltica etmiş olan Bizans askerleri, 
evlerin damlarından Türklerin 
ilzerlerlnc kırem!Uer, ateş~r. kız.. 
sın taş ve demirler, yanar odun. 
lar. kaynar sular ve zeytinyağlar 
yağdırıyorlardl. 

Bazı yerlerde bu mukavemetin 
şiddeti o dereceyi buldu kl, TOrk 
askerlerini takip eden zabitler, va. 
zlyettC'n endişe etmeye başladılar. 
Ve <Sultan) a haberler göndererek 
talimat istemeye mecbur oldular.] 

(Fatih), tabiidir ki bOtiln büyük 
muzaffer kumandanlar gibi, şehre 
çok parlak bir merasimle girmek 
isterdi. Fak&t bu vaziyeti haber 
alır almaz, bu hakkını feda etti. Bu 
kanlı kıtalin önüne geçmek için. 
şehre sel gibi akan askeri-erini te
maşa ettiği yerden, maiyetindeki
lerle beraber hareket etti. Bilyük 
caddeyı takip ederek, §ebrln mer. 
kezlnıc doğru tlcrlcdl. 

* - Sultan, geliyor •• , 
Bu hııbcrtn bir eli!ktrlk Balgası 

gibi büyük caddenin etrafında la. 
yılması, bütün mücadelelerin dur
masına kati geldi ... Fatih, • şimdi 
(Aksaray) dediğimiz mevkle vAsıl 
olduğu zaman, saat de, tam (12) 
ye gelmişti. 

Burada. çok dikkate şayan olan 
bir nokta vardır ... Şehrin bir bas
tan bir başa kadar yağma edildi. 
ğlnl ve binlerce· insanların katle. 
dildiğini iddia eden hırlstlyan mil
verrlhlerlnln hemen hepsi; 

[Bu tahrlba,t, rtıuurf!cr Drdunun 
şehre duhul ctuğl sabahtan itlba. 
ren, hemen saat 12 ye .. yani, öğle 
vaktine kadar devam etti.] 

Diye, bilyilk bir hakikatten bah. 
sederler. Ve bu hakikati itiraf ile 
de, Türkler alcyhinqekl şeni iftira. 
larını bizzat kendileri tekzip ey. 
lerler. 

Kalenin sukutunu bizzat &örerek 
vekayle şahit olan Bizans müver. 
rlhl rinln şehadetlerlle sabittir ki, 
Türk askerleri saat 9,30 ile 10 ara
sında şehre girmişlerdi. Ve kendi 
iddialarına göre de tahribat, o sa. 
attcn ıtibarçn b&şgbstermlştl. 

Saat 9,30 da başlayan tnhriba. 
tın, tam saat 12 de durmasına na. 
zaran, şehirde devam eden arıar§L 
nln, iki buçuk saat devam ettır:lnl 
kabul etmek lazım gelir ... Halbu. 

ki Bizans gibi büyük bir şeh:-in 
iki buçuk saat zarfında tahrip 
<?dildiğini iddia etmek. ya budıla. 
lıktan ve yalıut yalancılıktan ILa
rettir. Binaenaleyh, Türklerin lBI. 
zans) gibi bir şehre malik o'duk
larını bir türlil hazmedemeyen mü 
teassıp hırl.stıyan tarihçllerm!n, 
kalplerinde duydukları taraftarlık 
acılarının intikamını ·almak için, 
hakikati tamamen tahrıf ettıkkrl, 
bu tevil götürmez hakikatle de sa. 
bittlr. 

Arkası var 

Dlln akşam saat 6.(5 to Beyoğ

lunda Perapaıas otelinin 6nUnde tılr 
yavrucuğun blUınlle neticelenen feci 
bir tramvay kazası olmuştur. 

Aksaraydan gelmekte olan vat
man Vahldln idaresindeki 193 numa
ralı Taksim - Aksaray arabası Pe
rapalas otelinin önUnde otelin kapı
sından karşı kaldırıma geçmek iste
yen 5-6 yaşlarındaki kız çocuğunu 

altına alarak feci bir şekilde çiğne
miştir. 

ZavaUı çocuk hastaneye kaldırılır
ken yokla ölmtı.ştUr. 

Bu arada yaptığımız tahkikata 
göre, Vahit, 25 senelik vatmandır. 
Bu müddet zarfında. hiç kaza yap
mamıştır. Dün akşamki kazada da 
suçu olmadığı söylenmektedir. 

15 yaşmda bir hırsız 
17 aya mahkum oldu 

Dün sekizinci asliye cezada on 
beş yaşında bir çocuğun altı muh
telif Y<!rde yaptığı hırsızlığın du. 
ruşmasına bakılmıştır. 

Bu hırsız muhtelif zamanlarda 
Beşiktaşta Zekinin, Sirkecide Lüt. 
finln, yine Sirkecide Rahminin, Kil 
çilkpazarda İbrahlmln, Fındıklıda 
Hayrlnln, ve Ferlköyünde Niyazi. 
nin terzi dükkAnlarından elbise, ku 
maş ve dikiş makinesi çalmaktan 
ve bunları satarak gcçlnmeğl mes. 
lek edinmekten suçludur. 

Bu kilçUk hırsız, ayni zamanda 
son suçlarını anahtar uydurmak 
suretllc işlemek yolunda tam bir 
hırsızlık yolu tuttu:u anlaşılarak 
dün yaşına rağmen 17 ay hapse 
mahkum edilmiştir. 

Her gün birkaç muhtekir 
mahkemeye veriliyor 

O ondrada bulunan Başmu. 

l!ı::=ı harririmlzden telsizle ge. 

len dünkü başmakaleyi okuyan. 
lar, Balkan Harbi sıralarında 

Bokston biraderler namile Türk 
efkarı umumiyesinl bir hayli mes 
gul eden, Lord Bokston'a alt kı. 
sa bir yazı gördüler. 

Bu yazıda Lord Bokston'un, 
Türk fedaisi kahraman Tahsin 
tarafından namı tecavilze uğra

dığı anlatılıyor ve hadise Lord 

~Konuşan:-~ l rarak rEN~ J 
~.-..-..aeav .. 

inmesini bekliyor. Bokstan kendi 
aleyhine hazırlanan komplodan 
haberslz, yavaş yavaş merdiven. 
lerl inmeğe b•ıtayor. 

T ahsln o anda, • Balkanları 
Türklere karııı ayaklandır. 

mak için çalı§an bu adamı ne pa~ 
Bokston'un bizzat ağzından nak. hasına olursa olsun öldürmek 
!ediliyordu. 

Bir zamanlar Balkanları ateşe 
sarmak fçin uğraşan bu Bokston 
biraderler! öldürmek maksadlle 
Avrupad&. tahsilini terkedlp, eJln. 
de tabanca. Sofya, Belgrat, Bük
reş &lbl şehirlerde otel otel do
la§an kahraman Türk evladı Tah. 
sinin hayalını anlatacak bir kim. 
se arayorduk. Tesadüf bize, Tah
sini Romanyadakl hapısaneden 

kurtaran, eski, :;:üzlde kurmay 
subaylarımızdan B. Ali Rıza 

İlkönden vak'anın tafsilatını .al. 
mak imkanını verdi. 

Harp yıllarında Türk ordusilo 
beraber Bükreşe giden B. Ali Rı. 
za bize hadiseyi şu ~kilde anlat-

azmlle üzerine atılıyor ve taban. 
casile Bokston'a birkaç el ateş 

ediyor. 
Bokston kan içerisinde yere 

yuvarlanıyor, Tahsin ise ornda 
bulunanlar tarafından yakalana. 
rak polise teslim ediliyor. 

Tahslnln muhakemesi Bükreşto 
günlerce devam oeıtl. Tahsin mu
hakeme sonunda Bokston'u öl. 
dürmcğe teşebbüs suçundan lda. 
ma mahküm edildi. 

Yaşı küçük olduğu lçln idam 
eczasını ağır hapse çevirdıler ve 
zavallı Tahsinı Romanyanın loş. 

rutubeUi lzöe bir hapli;ancslno 
attılar .. 

tı: R omanyaya geldlflmiz zıı. 
«- Bokston biraderler. Balkan man, hatırımıza ilk selen 

neferin muhafazası altıncw. fürk 
fedaisi kahr.ıman Tahs:n Bükreşc 
ş.pfüi!d i. 

Tahsin! ilk defa orada gördüm. 
'l'ır~ı uıamış, üstilbaşı peiınür
de. çorapsız, terlikle, bitap bir 
halde, verem olmuı genç bir ço. 
cuk ..... . 

Kendisini teslim aldık, yc-dlr. 
dik, içlrdik. giydirdik ve bir haf. 
ta kadar Bükreşte tedavJ altın:.ı 
aldırdık ve nihayet, 

. • . Bokston'un, kendisini hapL 
sanedc ziyaret edip: 

- 'Bize silah attığına pişman 
olmadın mı? sualine, 

- Evet, öldüremedi~lme çok 
pişmanım. diyen Tahsin! bir va. 
pura koyarak İs.tanbula yolladık. 

9F ahslıı kısa bir müddet İs. 

U tanbulda kaldıktan sonra 
İımire gitmiş, Yunanlıların İzml. 
ri işgal ettikleri sırada İzmlrde 

bulunuyormuş. Yunanlılara kar. 
şı harbeden çetelere iltihak et. 
mlş. İzmir rıhtımında (zito Ve
nlzelos) demediği 1çın şehit cdl. 
len Fethi Beyin öldürüldı.iğünü 
gördilktcn sonra Çerkes Ali ne 
beraber iki ki~!, askeri kışlayı iş. 
gal etmişler ve oradan tüick. ta. 
banca, mitralyöz. öldüriıcı.i alet 
olarak ellerine ne ıeçlrdilerse 

onlarla Yunanlılara karşı koyma. 
ya çalışmışlar. Nihayet ellerinde. 
ki cepanc bitmiş. Fakat buna ra1:. 
men. dövüsmekten çekinmemiş. 

ler ve kışladan çıkarak Yunanlı. 
!arın üzerıne atılmışlar. Kav1:a 
çok sürmemiş, işgal kuvvetleri 
zavallı Tahslni ve arkad{ışını o. 
racla parça parça etmi~ler ..• ıı 

hilkQmetlerlnt ve komitacılarını şey Tahsin! kurtarmak oldu. Sa. 
Türkler aleyhine tehdit Jçln bir sn sola telefon ettik. Hapisa~. 
seyahat yapıyorlar. Tahsin bu nln adresini aldık ve Tahsin! kur. 
zaman Avrupada tahsilde bulun. tarmak ıçln hapisaneye cittık .. 
maktadır. Bokstan blraderlc-rin Haplsanede hiç kimse kalmamış. 
Türkiye aleyhindeki hareketle. Hepsini, çekilen ordu ıle birlikte 
rini gazetelerde okuyor. Boks- geriye gönderml§ler. l\tackcnzen 
ton'lara karşı olan kini büsbütün ordusl.lna ve Falkenhcim ordula. 
alevleniyor. Tahsilini bırakıp rına derhal haber gônde.rdlk. 
Bokstonları yeryilzUnden kaldır. Tahslnl bulup Bükrcşc göndcr
ınak emellle Bulgaristana gell. ınelerlni istedik. Göı derdlğlmlı 

işte kahraman bir Türk evlll. 
dının hayatından kısa bir yap. 

Son zamanlarda hemen hcrgün yor. Sofyada. birkaç gün kalıyor. bu haber bütün ordu.ora tamı .. ı 
ihtlkAr mahkemesine bir silrü muh Fakat bu esnada Bokstonlar BUk- cdOdi ve bir sabah Ba.,lcrah b'r Faruk Fenik 

rak .•. 

tekir tüccarlar verilmektedir. reşe gitmiş bulunma.kt.adırlar. - ----------------------------
1htlk6r mahkemeslnln y p ığı Tah!lin dünyanın neresinde olur- J ..-

istatistiklere göre, ekserisini Mu. Jarsa olsunlar, onları bulup tc. x~ı ~,,. 
sevi ve Ermeni tüccarlarının tcş- mlzlcmek azmlle Bu kreşe hare- ... .:;' • 
kil ettiği bu muhteklrlerden blrka. ket ediyor. Bokstan biraderler o '•••u•••ııaiıi••••~ =Q:.:: . BlOlll 
çı diln d-c Milli Koruıtrna mahke- sırada Bükresin en bUyUk otelle. 
mcslne verilmişlerdir. rinden birinde oturmaktadırlar. Hesaplar işe göre mi 

değişiyor? 
Bunlardan pirinç satışında ihti. Tahsin pervasızca otele giriyor. 

kar yapan Mazarakts AGatangelos, Lord Bokston'u muhakkak öl. 
Balıkpazarında Dlyamandloğlu, E. dürmek azmindedir. Kapıcıya 
mlnönUnde BaklacıoJ:lu, Dlmltrl Bokston'un otelde olup olmadıt,tı. 
Sarı, yine Balıkpazarında Vasll ve nı soruyor. Yukarıda, şimdi ne. fESl erlin railynııu. Atıantıkte as-ı aııkertn batma&ı, y14but. da 13000 a -
Aftat yağ ve pirinç satışlarında rede ise inecek diyorlar· Ttı.,hsln 1 B:i2) ker ta~ırken batırılılığı t.Hel- kerlıı batması lı;in. n.ooo df'~IJ 22ıooo 
ıhtikar yapmaktan suçlu olarak otelin geniş holilndc sabırsızlıkla ' tnn grmlnin batırılmıt!tı lazımdır 
Milli Korunma mahkemesine verll. Bokston'un merdivenlerden aşagı cc· Alınan ha kumandanlıl'ı tebllfln· . . . . . • 

de blldlrllml~ u~· biı5 ük Yaımr lı;inde 1:'U halde ya Alman askerı mutehas-
mlşlerdlr. 8 kk il ., ,:J v t 1~ tS.000 kadar, ~ani aşağı 31ukarı bir &ı tarının e\\elki hesapları 'e.ra Al· 
Memurlar kooperatifinin a 9.. .ara yag ragı 1 ul tlimen Amerika a kerlnfn de bı.itün 1 man tebliğindeki batırılan gemi to-

Bakkallar cemiyeti, Azalarına gıda techiı.atlle batırıldıfını &öyledl. najı 'ryahut da bu 18000 rakkamı 
azaları çogahyor maddeleri tevziatını arttırmaya ka- Alman tebli_ı:indc batınlan hu \&• ynnlıştır. Eğer hJçbirl Janlış drkfl~e. 

rar vermiştir. Ceınıyet bakkallara bu hesaplar işine göre dctf mektedir. 
Memurlar kooperatifinin lzalarına 

taksitle, kışlık odun ve kömUr dağı
tacağını evvelki sayımızda bildirmiş
tik. 

Oğrendiğinılzc göre kooperatif, o· 
dun, kömUr tevziatını bitirdikten 
sonra, memurlara gıda maddeleri da
ğıtmıya başlıyacaktır. 

Kooperatifln bu faallyetinl yakın· 
da.o takip eden bazı kimseler dağı
tımdan istifade etmek için memurlar 
kooperatifine mUracaatte bulunarak 
hisscdıır olmak istemektedirler. 

Yaptığımız tahkikata G'Örc, yeni 
kooperatifin hissedar adedi 10 bine 
yaklqmıştır. 

defa 1500 teneke sadeyağ dağıtmış- purların tonaj ~ekünu 47000 fon ola- Kii.iT 'flCARETI 
tır. Bakkallar bu yağları halka kllo-i rak go:ıterllmlştl. ikinci cephe lı;ın Demir eşya ticareti ~·aı>an bir tam-
su ytiz otuz kunıştan satacaklardır. nıerikadan Avruııaya aı.ker nakil dığa .,ordum: 
Phalıya satanlar hem mahkemeye 1 ITIPSC'h~si ınünaluaşa edllirktın Abnan - ı-:ıcr nasıl? 
verilecek. hem de bir dııha Bakkallar l aııkeri . nıütelıasııııılarının ileri ur- Birılenhlre iyi (!emek U8ulden olma. 
cemiyeti vasıtruılle hiçbir şey alamı- ıliıklerl !Jiı~·le bir heımp \ardı: dığı için önce: 
yacaklardır. «Denizde leehlıat ve a~ırlıgiln nak- - Durgun, dedi ,.e ııonra llıh e etti: 

Jeılllel·ek her a ker J\•ln 17 tonllfıtoluk - Allah bc'reket \·er'lin, durnıa-

Pi laV fiyatları arttırildı bir ı;cnıi tonajına ihtiyaç \llrdır. Ya- dan a .. ına kilit atıyoruz. 
Pirinç fıyatıaı·ının çok yUksc.k 0 1. I ni hlr mihon askerın ,\merıkadan Merak ettim, bu ı.üriimün ıebeblnl 

ması dolayıslle bazı Jol<antacılar pi- Auuııa5a nakil için J7.000.000 ~n 11ordun1, şu ee\abı aldım: 
l~v fiyatlarına zam yapmayı karar- gemi lfu:ıındır.» - Apartımanlarda oturan herkee 
taştırmı~lnrdır. Oğrçndlğlmize söre, ,.JnıdJ Almaıı askeri müil'ha ısla- kömürltlklerln.in kJlldlnl defl'ftlrlp 
C'kserl lokantalar pllf:l.vın porsiyonu- rının bu he abtnı Alman tebllA'lnde yeni a"ına kllit takı)·or. 
na 5 kuruş kadar ibir zam bile yap· batırıldığı bildirilen 170()() tonıı tat- Kömür, l>u kadar bir Hlna)a JA~·ık-

mı~lardır. 1 blk edecek olun;ak 13000 değil 276ti tır doğru u. Tathsert 

• 
lazımdı. Gladys Montl için blr eş. bir ha. 
)al arkadaşı de:u de her kadına tercih 
edilen blr sevgili, terütaze bir ıcnç kız 
olmak istiyordu. 

size soyledl~lm için bana darılmayınız ne 
olur? 

Gladys, yüzüne baktı ve kayıtsız bir 
tavırla omuzlarını silkerek sordu: 

- K~ yaşındasınız? Bütün bu duşünceler yüzünden. hiç bır 
zaman Monti ile evlen.mcğc cesarel ede
mcdL 

xv 
Beş sene sonra bir sonbahar günüydü. 

Gladys, geç vakit evine dönüyordu. Or
mana yakın tenha bir caddeden yürüyor. 
du. Saat dört olduğu halde hava hemen 
hemen kararmıştı. Yağmurlu bir gündü. 
Gladys olomoblll savmış ve yürümek is. 
tcmlştl. Bu riltubetli ve nemli havayı te
neffüs etmek hoşuna gidiyordu. Etrafta 
bir kul yoktu. Yalnız bir sokak köpeği 
yerleri koklaya kokla.ya önünden gidi. 
yordu. Evler de karanlıktı. Pancurları 

kapalıydı. Küçücük bahçeler de bomboş 
ve yağmurdıı.n ıslanmış bir halde idiler. 
Bırdenblrc karşısında sokak fet)(?rlnc da. 
yanmış genç bir adam gördü. au gencin 
arkasında. kurşuni bir yağmurluk vardı. 
Ba§l açıktı. Sanki Gladys'i bekler gibi bir 
lıall vardı. Gladys hayreUe bu gence bak. 
tı ve gayri ihtiyari kürk ceketinin aıtm. 
dan boynundaki incileri yokladı. 

Genç adam, Gladys'fn yanından geç. 
meslnl bekledikten sonra arkasına takıL 
eh ·ve bir kaç adım geriden onu takibe 
ba~ladı. Gladys, acele etti ve adımlannı 
sıkl&§tırdı. Fakat .ı:enç ona yetiiti. So1u. 

~M&n: Ireoe Nemlrowky 

iunu ensesinde d\.'yuyordu. Daha çok 
acele etti. O zaman genç bir müddet ka. 
ranlıkta kayboldu. Fakat biraz sonra Gla. 
dys. yine ensesinde onun soluduğunu 
duydu. Kadını sessizce sokak fenerinin 
altına gelinceye kadar takip etti. Orada 
birdenbire alçak sesle: 

- Madamı Diye seslendi. 
Zayıf ve genç bir yüzil vardı. İnce boy. 

nunu öne doğru ıuzatıyordu. Sanki bu 
narin boyun ağır gelen başının yükünü 
taşımnkta zahmet çekiyormuş eibi ... 

Tekrar seslendi: 
_ Beni dinleyiniz Madam. Korkmayı_ 

nız. nen yol kesen bir serseri değilim. 
Yüzüme bakınız. Biran beni dinleyiniz. 

- Ne istiyorsunuz? 
Cevap vermedi ve tek"Tar pe!inden yü. 

rümeğe ba~ladı. O kadar yaklaşmı~tı 
ki Gladys yine &Oluğunu ensesinde du. 
yuyordu. 

Islıkla (Şen dul) operetinin valsini 
çalmasa başladı. Mütemadiyen bu par. 
".uun ilk nalmelerini tekrarlı:vordu. Gla. 
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dys heyecan ve korku içinde boş cad
dede akseden ayak seslerlle bu carip ıs. 
tığı dinliyordu. 

Durdu ve çantasını açtı. Genç adam 
uzatılan sadakayı ellle reddetti ve: 

- Hayır Madam, dedi. 
- O halde ne istiyorsunuz? 
Alçak :ve hararetli bir sesle konuşma. 

ğa başladı: 

- Arkanızdan gelmek istiyorum. Bu. 
ııu ilk defadır yapmıyorum. Bana darıl. 
mayınıı. Ne olur l\Iadam? Başınıza bu 
ilk dC'fa gelmiyor ki ... Karanlıkta peşinize 
tokılıp gelen kaç erkek olmuştur? Boş 

yere bir takip olduğunu biliyorum. Çün. 
kü şimdiye kadar bunun farkına varma. 
dınız. Halbuki ben bir aydanberl peşiniz. 
den gellyorum. Evinizden çıktıiınızı gö. 
rüyorum. Geceleri geç vakit döndüğünilz 
zaman sizi sokakta bekliyorum. Geçen 
gUn dostlarınızla beraber otomobile binip 
giderken ben yine orada idim. Neler his. 
tettiğlml bilemezsiniz. Yalnız &imdiye ka. 
car sizi ht. yalnız aörmemleUm. Bunları 

- Yirmi! 

- Böyle tanımadığınız bir kadının ne 
dıyc pe~ine düşiıyorsunuz? Vaktinize ya. 
~ık de,il mi? 

Gladys'in bu ~öucri söylerken kalbi 
heyecan we sevinçlC' çarpıyordu. Demek 
ki hıllfi hoşa gidiyordu? Elinde olmadan 
sesi tatlılaştı. Bakışları daha munis oldu. 

- Ne iyisiniz 1\ladam. Sizi, yalnız sizi 
düşünen bahtsız bir çocuğa gulümsemek 
\ c tatlı tatlı bakmak liıtfunu esirgcmL 
yorsuııuz. Ne çok zamandanbcrl sizi pü
.&Unüyorum bilseniz. 

!Bu sözlerl garip ve esrarlı bir seile 
söylüyordu. 

- Siz lıenOz çocuksunuz. Böyle mıı. 

nasız hareketlerde bulunmanız hiç do~ru 
deill. Slzl nezaket ve sabırla dinledim ... 
Artık beni bırakınız da yoluma rahatça 
devam 1?dcyim. Kocam var. Böyle ço. 
cukça bir hare~tl duysa veya görse ho. 
şuna gitmez. 

- Hayır Madam. Sizin kocanız yok. 
Yapyalnızsınız, kimseniz yok! 

Gladys endl~e ile: 
- Her ne ise! Her ha.ide beni rahat 

bırakınız, eledi. 

ı. ıo - N! 

işler akıl ve 
inantıkla yürüse ... 
M akaraacdar demişler ld: 

- Makama yapmamıza ILin 
nrilJrı.e ylyf!Cek maddelerinin fiyat-
ları düşer. 

Akla, mantı~& uygun bir söz. Faz
la olarak ortalıkta makarna. bulun
ma ını kim !!itemez 'l Salçalısı, pey
nirlisi, fırını, mUine:ıt hem neU~ 
hem be!>leylcldlr. Hele hamur !~eri
ne bayılan şl':mancalarm arayıp dır. 

bulamadığı ~Y· 

Ancak ne yalan söyliyeyim ki, 
şimdiye kadar görüp ıe<:irdlklcri
ınl1., bu ılhl vaadler kar,sınd4 pek 
de geni' yürekli olmamıza lml<An 
'ermlyor, ltlmlzde bir c.K&ba h 
(öreklenJyor. 

Evet, akıl \'9 mantrk öyle kap 
etUrlr ki pirinç bol 'Ve ucuz olaraa 
meııeın. patate fiyatlarım dü,urtir; 
patatf'Al!in fiyatı dll'iik oluna ekme
fe yardrmı okır; pirinç eerbe8t .-. 
sa plya!lay& bol n ucuz ç.tkat'; !}11 

olur, bu olur; ortalıp bir ele Na· 

karna çıkana dolnmma keyfine! 

Gel gelelim, evdeki akıl Ye man
tık pazan hiçbir zUD&D ta"."Ya 
u31mu)·or. Et flyatlarmı yükseltmt
yeceklerlne yernln eden k&9a11Jar mı 
ıörmedlk ! 85 - 90 kıuuı:a. piyasaya 
~u\al (uval pirinç \·erec~ğlni bildi· 
ren plrln(çiler bulundufunu ma ı,ıt
medlk ! Zeytlnyafın kiloı;umı lfU 
kadara ataeaklannı "·aadeden ptta

kendC(•ilerden mi haberdar otm.dık! 
Eninde ı;onunda klml yeminini boz
du, kimi ı;özllnü bJte aaycb, kimi de 
\'&adini unuttu. 

Makarna yapılma.. ına lzln uırlllr
e diğer ylye<-ek maddelerin ucllZla
ması belkl varlddlr. Fakat: 

- Hani ya, aıakarn& ~ı.ktr, phiDç 
ucuzlamadı! diye sordut-muz u
man plrlnı;-çinitı kırk yıllık dalar 
t.özlinü bile deii,tırerek: 

- Her :1.aman papaz ~karna Y9· 
meı ya! ;\fakarna yemediği l!'ln pi
rinç de ucuzlamıyor! demiy~I \"e: 

- Hani ya, ba-,ka ylye<-.ek mad
deleri ucuzlıyacaktı! Halbııld ma
kama fi~ atları da ı;ürı geçtik~ flr
IQ·or! dedlftmlz zaman makarnacı· 
nın da: 

- 817 i)Jlc dedik ama ne yapa
hm. un pahalı; un pahalı ohınc.a 

makarna da pahah oluyor; nıa.kar· 
na pahalı olu1'e& ıliiet' maddeler 
ucuı:lanıı)or! ,eklinde bir bahane 
bıılını)acağı ae ma1c.n: 

KÖR KADI 

Mektepler bugün açllıycr 
Lise ve orta mekteplerde bugün 

derslere başlanıyor. Nakliye vasıtala
rı idareleri, mekteplerin açıldığını 

nazarı ltlbıırıı alarak, buı;iinden iti· 
haren yeni tarifelerinin tatblkına ba~
lıyacaklıı.rdıı. Şirketi Hayriye, De· 
nlzyolları idaresi, tramvay ve oto· 
blltıler bundan bOyle, mektep saatle· 
rinc Ayarlı tflri!elcrıni tatbik ede· 
ceklerdlr. 

Kıskanç aşık hastahaneyi 
birbirine katmış 

Evvelki gün Gurebıı h;;stane.sln. 
de acınacak derecede fccı bir kıs. 
ka~çlık vıı.k'ası cereyan ctml~tır. 

Bu hastanede cvvdce nişanla ı. 
dığı Fatma adında bir kızı sık sık 
zıyarele giden Fethi namındaki 
adam. evvelki gün yine ni~anlısını 
ziyarete gitmiş, scvı;tıısınlıı mey
danda olmadıtıııı görilp aranıaga 

başlamış, nihayet doktorla b r o. 
dada çalıştıkları haberini alınca o
danın kapısını vurmuştur, 

Hiç bir cevap alamamak Fethi
nin kıskançlığını tahrik <dlncç. cc. 
binden tabancasını çıkarıp boşluğa 
ateş etmiştir. Bu gürültüye koşan 
hastabakıcılar ve hademeler tara
fından azılı sevdalı yakalanmış, çtı. 

~ırılan zabıta memurlarına tcslln1 
edilmiştir. 

Vak'a hakkında tahkikaL yetpıl 

maktadır. 

Petrol tevziatına haft :
içinde başlanccok 

Belediye Iktısat MUdilrltiğU e\•le· 
re petrol dağıtılmak için ba.stırılııt 

fişleri kazalara göndermiştir. 
Bu hafta içerisinde kazalardaki 

mıılıalle blrlıklerl elektriksiz r.vlere 
petrol fişlerini tevzi edecektir. 

Ev başına 2 litre petrol \'Nile· 
cektır. 

(TAKVİM~ 
1 BiRİNCİTEŞRİN 1942 

PERŞEMBE 

AY 10 - GÜN 274 - Hızır 149 
RUMİ 1358 - EYLOL 18 
HiCRi 1361 - RAi\IAZAN 20 
VAKil' ZEVALi EZA:"'I 
GÜNEŞ 6,57 12,02 
ÖGLE 13,04 6,11 
İKİNDİ 16,22 9,29 
AKŞAM 18.52 12,00 
YATSI 20.25 1.31 
İl\lSAK 5,18 J0,25 



• 
Alman-Rus harbij 

' B~rzin tahdidatı 
VATAN 

Londrad3n 
Tür ki yeye 

(Başı t incide) -
bu Jerden ) ılksclen dumana karı. 
Şcırak güneşi karartmaktadır. 

lJ .gcr ta rafta n blldt rlldiğıne ı;:o. CBaşı 1 melde) n ı 
re, Almanlar bugüne kadar Sta. ı T h d. t 1 A h. t• r· halinde uçuşa !,'ıkarkt'n ııeyrettn •. 
1 a 1 sa a ıye ca A:nıra bh:lm içtn yaptıkları n.anev-• ngrad harabelerlnde bazı mevzii 1 1 1 • 
u~tünlükler kazanmağa muvaffak 1 raları 'le ·rettik, bfr urtrtı ttimen 
clmuşlardır. ı t t~nklarla yaman nıaneHalar yaptr.1 

Londra, 30 ( A .A.) - Stalir,ı;:rad. t v k A 1 t • ' I' l tb;leree tankın trcJ9Jzlerhı \ttUen e- ı 

1 • 19 - 9.l~ 

Cl a j t ittik lddl t k re e a e ı ne verı ıyor ınıJrlMle naeıl tabur lnttuımi}e ara, 
b~t;e~~~ır~ Alm~~l~r y:O~den ~~~ 'I ıiLı>rınde. ko,tuklannı 'le~rettik·. 
ray .. h . lkt d t k i k t . Rlr ~l'rde bır hombard ıman tayyare- B d • 1 • t• 
atn:ı ~~U~:l~erd~;. a a vy~ 1

- YAnkara.yl30m::~~~~lı;az11egtes111i) -
1 

larına verilen mlktarlarile bunların -.iMı:i uçurarak pikf' hare-k~tle~I n· aş, ış, ne~ e, grıp, roma ızma 
M h b 1 1 h 

1 1 
ann ma 8 yen tahditleri ha.Kkındakı salihlyet Baş. ~ıre ~·aptı. Bunlara pekala dayan. 

u are e er ası ~c rın ~ ma 1 bir milli korunma kanunu neşrolu· ıtım . Fakat tayyarl'nln başında bom· N 1 k k 
batı varoşlarında cereyan e tmek- nacaktır Karara gorc benzin ve vekaletten Tıcarct Vekllctinc veri· bard-nancmın ·erinde viizllko evra J·İ, ırı ltk ve bu""fu .. n ag" rıları derhal keser 
tcdlr. Almanlar buraya 150 tank il l k tı k d JcccJctır. . .) • yun v 30 000 ki ti 1 1 d ' m ş e a nın ara ve emz vasıta- yalarak dıptekl ıtenccrf'ılen baktığım 

C ' Şi ge rm Ş er ır . ~aman ~ef'-Cmleitlm • ilik olac-ek icabında günde 9 ka-f:.e alınabilir. 
Kafkasyada Mozdok kesiminde Hı" t 1 er d ;· yor k ,. tayyare tııın o 8 ' ~, ı•· d . t.) v n 1 Al 1 il d ' bl • • . " nı~e<. p .. eye OD• 
us ar man arın e n en r ye. ıtilı;Ii için fliln ft b ı 

r ı geri almı !ardır. • . Y~nın yarı ozu ınu, 
!! gibi geldi. ~07.ün kıııa ı boı•bardı-

Novoroslsk'in cenubunda 5 gün (Başı 1 lıK.-lde) X Führer bu senenin programını nıarırı olamıla<'aA-ımı anladım. 
devam eden muharebelerde dü~. diden duşiınmck bence beyhude. şöyle hulAsa ctmışttr : J'edallerin tiıliml için hazırlanan 
nıan 7ooo kişi kaybetmiştir. dlr . Buna mukabil bugün elzem ı _ Elde bulunması Hizını ge. manialarla dolu hir rne~·danda bir ipe 

Moskova, 30 (A.A.) - Reutcr olan §eylerlc ve zamanın lcaplarlle len her .r.e olur:.a olsun elde tut. tutunarak <tik kıı~ııları tırmanmak 
;;jansının husust muhııblrl blld!rl. meşgul olmak daha doi:ru bir ha. mek. he,·e,,ıııe dıi~tüm. Runda da hoyumun 
~ ·or: 

St.allngradın balı şimallnde Don 
r. ehrl boyunca steplerde halen çok 
şiddetli muharebeler olmaktadır. 

Şimalden ilerleyen Kızılordu , Al. 
manların bir aydan biraz daha faz. 
la zaman evvel Don dirseğin i aş. 
tıkları zamandanberl tesıs ettlklerı 
kuvvetli Alman müdafaa hatlarını 
yarmıştır. Bu kesimde hallevl bir 
yarış devam 'Cdlyor. 

Berlln, 30 (A.A.) - Alman or. 
duları başkomutanlığının tebli~I: 

Kafkasya şimal doğusu ile Tc. 
rek cenubunda Alman ve müttefik 
kuvvetleri şiddetli taarruzlarla 
ı lerlcmcyc devam etmişlerdir. 

Stallngraclda şchrın şimal tara. 
r.rıdaki yeni mahaller hileumla 
zaptedlimlştlr. Düşmanın boş yere 
~ n ptığı şaşırtma hareketi sırasında 
34 Sovyet zırhlı tankı tahrip olun.. 
muştur. 

Londra. 30 (A.A.) - Batı şl. 

maiden Stalingradın yardımına 

sonderllen Rus ordusu Don nehri. 
nln doğu k ıyısında Stallngraddan 
50 kilometre kadar bir m safeye 
gclmı§ tlr. Bu çok büyük önemde 
bir harekettir. Sovyet kıtaları 
blrcı.z dııha ılerlcrsc Almanların 

.ııuıv ata hatlor1 kesı:cccktır. 

rekct olur Bir Allantlk beyanna- 2 _ Her ne olursa olsun ancak ölçihüııü ald•m. :'\faksadıın korkuntın 
mcsl vücuda getirmek şüphesiz ıcap cttigı yerde taarruz etmek her ıt<'kllni lenıııe.k \C işin içindeki· 
pek sade b ir 1c:t1, Bu mantıksızJı_ lı>rlıı halini biraz duymaktı. 

" Başka bir hedef de Plutokrasl. 
ğın ancak birkaç seo hükmü ola. Denir.riler<lı>n, hııı·o.ı•ı lnrdan mare· 

nln ve bolşcvlkl!ğin yok edilmesi. 
cağı ve olayların seyri ile ortad3n ralıtrınm hlkfl~·eıerinl dtnlf'ıdlk:. Dl· d ir . 
kalkacağı nşlkArdır. Konu§mak b i. rppe ha .. kınından henüz dönmu~ olan 
ze nlsbctle düşmanlarımız için da- Fiıhrer, Stallnsrad ile bütün Din fedailerin lıeycı·anlı hatıraların; ken-
ha kolaydır. Çilnkil onlar uzun se. yeper, Don ve Volga sis teminin di aj;ızlarından duyduk. Bir vapur 
neler gayretler sarfctUkten sonra stratejik manaf1ından bahsederek kafilesinin hareketinden en·eı kap. 
partimizin programını birdenbire Stallngradm zaptcdileceğlne ve te. tanlara ve mütehassı.,lara "On tali · 
anlamışlardır. Bizim Alman mille- sis edilen barajın bu sureUe kuv matı ,·ermf'k \c nıUnaka~a etmek ti. 
tine verdiğimiz şeyleri onların dün- vetıend lrilmiş olacağına ciair ycr ı: zerr yapılan he~ecanh ıoplantıda hu. 
yaya şimdi vaadcttlklcrlnl hayretle den teminat vermiştir. O zam::ın lunar.ık kame Ilı> denile aı,:ılmamn 
görüyor, niçin taarruza uğradığı. Almanları ve müttefik kıtnlar1 bu- 1 ne glhl hlr glıll knhranıanlık oldıı· 
mızı. ne sebeplerle harl:>c sürüklen radan kimse çıkaraınıyecaktır 1 ıtıınu yakından hf,;settlk. Ra,,,.kll· 
dığlmlzı nıhayet anlıyortlz.. Führer bundan sonra Alman nıil· ll~ln. nanrlarla, ~auıte..tlerle, dl.ter 

!etinin 191!? .encslnde t'l' hllyu" k im· 1 fildr adıtnılarilr tıırliı hirlu tc~ki lı\tı 
Führcr. bır cumhur reisinin mc. . 

tihanı geı,:lrdlğlni söyleyerek demiş· \ar. 
scllı: cılstlkbalde herkese sefalete tir ki: 
düşmemek hakkını vermek lstlyo, Her "ınıf halkla konuştıık. Okt1· 
ruz11 demekle •·eya bunıı benzer <1941/ .1942 kış ı hu imtihana ,.,.. torcl iinhı-r ıtesın,ıtı ~arınkl ılilnsa· 
blrşey söylemekle pek akıllıca ha. s ile olmuştur Alman mılletını ve 111n ni:ıaıııı hakkıııılR tP.fklkler l'RP· 

bilhassa Almaıı ordtJ"UnU m k dd ınakla me.',"'111 ilmi lıe,ı·at r. l6~ından reket ettığtne işaret etmtştır. w ıı a e· " " u .. ~ 
ratı ılAhlye bir yoklemad 1 ııtuı kırk kit-ilik hir ""ruııll\ hiıhın 

Halbuki bu cumhur reisi harbe · an geç r· .. 
miştir. Bundan daha acı bir Şe;\' 01• hlr giin ıııllııııka<:alıırılıı hulunrlum. 

müdahale etmektense memlekclln mamıştır Ve olm ı ,8 ,. kt B l'lirnla rnağa ait nıeselr.lerlr 11liıkası ti . f d 1 . Uh l ) ... a ır. u son 
bütün iş kuvve nı ay a 1 ıs sa · derece at:'ır" ve çetın bir lmtlhnrdı. olnn hlr gruııla ıla 1<1Hıılı11i nılhıaka· 
lere tahsis etseydi ve bilhassa h er Buna rağmen biz yalnız hu çetin şnlar ettim. Bunların tır1ı,Jnln nctı
kllometre mura~baına on kişi ısa. , merhaleyi atlatmakla lkUfa etme· ı·c.:.ind<' Jıı~llteredP.n ı:u kıınaatıc a~-
bet eden toprak arda yaşayan ken- d1'k ~ ... - 1 zRmand 1 ta rılı .ı·orıım ki ın...ılll ııılllrtl hııgıin 

•• M • • " "" a yen arrııza ,.. 
d l mllletın ı duşunerek onu sefa le. 1 ba.şlıvaeak olan hlicunı tll 1 1 1 ha.) rı>t edih'<'ek derN·eıte blrli""r, ıi· Le d"" · menern ,. 
tc ve zarure uşurmeseydl ve tcşkı l ettik vr. bunları yetiş tird ik. Jırngr. ıı;nınıklığa ,arnııştır. Hükıl· 
13 milyon kişinin işsiz kalması~a Bu taarruz belki dtişnıanlarınıız ın nıctlP halk arasın ıhı ltun ,ı:i11 rn , e 
sebep olmasaydı daha IS9.betıı hır zannetti~! gibi cereyan etnılynr. ~a.r" r ı ıır . .'Jill<'f hlr Irk , lkut hıt· 

Esasen Almanlar, daha şımdl. harekette bulunmuş olurdu Bu Gozlerınıizi geride kalan Uç harıı sı-- linc:k ünınıı fe,lak{ırlıkla ~alıı;ı~or ,e 
den Staıınsrad un iındckı kıtalarına baylar dOnyanın karşısına çıkıp nesine çe\'lrdlğiınlz zaman kendimiz. \"~trpı~ı;\·or. 
mühimmat \ıe erzak göndermek kendilerine bir kurtarıcı süsQ ve- den memnun olabileceğimizi ?.anne- nıınun ııctkı-"i olarak .)arınkl dıin
hu susundcı büyük sUçluklerl ba. rerek : "Geçmişteki sefaletin bir dıyorum . Ilk hedefımlz Korıı dcn lzdc· ·'anın f<'lilkrt ,vuratırn türlü tıirlü 
Ş<Jrmak torundadırlar Ruslnr, Don daha avdet etmemesi için istikbal. ki hakım vaziyetimizi emniyete al· bataklıklardan kıırtıılnıası ,,. ılıin
nehrl~ varmak için çok müstah- de hcrşeyl yapacağız. o diyorlar. mak ve Kırım yarımadasını kat't SU· ~atla emniyet '" iıhcıık hiikiınt ,.Ür· 
kem bir çevreden kendilerine yol 

1 
Bu sözleri lş idlııcc anlıyoruz k i im. rette temlzlenıektl Ikl muharebe, mr .. ı ar7.U'>U umurııltllr. Şuhsi t~ir , e 

açmışlardır. Dar bir kesimde be. paratorluklara malik olmuş olan. 1 Kerç ve sıvastopol muhareb<.-ler l bu h""UJllarla bunun hRrldnıle flklrlrr 
tonlu 42 zemıııllğl tahrip etmek tar kend i memleketlerinde bizden hedefin tahakkuku imkanını verdi. nıüdllfııa cdcnlrr aliıl.a tnpla~aın•· 
mecburiyetinde bulunmuşlard ır. d! h a evvel kendi milletleri ile :ılfı- Ve hedef~ vardıktan ııoııra Volkof Jor. J:ydP.park ko~e ... indt' Xumık Ke· 
Zanııed!ldığlnc ~öre. orta Rus.. k adar olmak lktldarıırda idıler. Cl'ph<.-slnde huı;ııfo ~ı-lml ~lan bir. nıalılrnheri her Tiirk 7iyaretçinin 

•yanın şlmahndekı Alman kıtaları Herhalde biz yalnız hiçbir şeye çıkıntıyı dtızeltmek icap etU ve ıııah· dikkatini •·rlbrdr"n halk hat fıılrr hA· 
kumandanlığına Von I.ocb' ln yeri. inanmamakla kalmadık. ayni za. 2ur da izale edilerek dUşman l<ısmen ta ~erl.e,,t-:e konu~ıı)or, fa.kat mc' -
oe Mareşal Von Kuehlcr tayın manda vazıfcmlz olduı;unu zannet- yok edildi, kısmen de esır alınd ı. Fa· 1 zıılıırı ara,.ıııdıı lıılkumet ıı .. uıır.rlnl 
ı-dıJm iştlı· . Ve Lenıngrada kar§ı bir tiğtm iz şeyleri yaptık ve şimdi düş kat blrdenblrc yeni bir vazife ile tenkit yoktur. <,'iınkh l nırlllcreıle bu· 
büyük hücuma gcçmege hazırlan. manı son zafere kadar maglüp et- ltaı91ılaştık. Don JL<;tikanıetındc hlr tun i~lr._yen lılıırc makiıırcsl kırtasl,\e. 
maktadır. H albuki Stallngradın mck liızım geldiğine inanıyoruz. yarma hareketi için hazırlanmak lA· l'ili~i tıuııanıilt• ~ok ctıni<:tlr. ('ıınlt 1 
ukıbell müphem kıı.ldıfı muddetçe Biz buna inaniyoruz ve bunu yap. z ını geldi, Aradan geçen zaman için. lhti,\llı;lara göre lnanıhll31 hir ı.iirat, 1 

gerek Alınaııların . gerek Rusların maktan geri durmayacağız, de dtlı~man Harkof'dan bıışlayan bir • 11.' anıklık 'r. ı:uurla. 1": ı:örıl.\ or. l 
bu cihC'ttcn taarruza kalkmaları D lcppc'c telmih eden Flihrer taarruza geçıııeğe-, crnup t·ephenıizl Tıırk · tnglliT mnna .. ehetll'r l hak· 
Sıiçlür. ik ci cephe meselesi hakkında tamam ile yıkabilmek için Dlnycpcr kında trına .. tarmıız nc1 h•p ... inıle P."aıı-

1..ondra . 30 (A.A.) - Odesada Çorçıl'c Jııtap ederek demiştir ki: sahll!ne varmak nıaksadllc ı·ephcyi lı 1.;ıın.aat~r.ro ıarılını. Bunlar~ tahl il 
25,000 Rusun, Rumen askeri ma. Düşman yeni bir karaya çıkma yarmağa azmetti. Dllşmanlarmıızın 1 elm<'.' 1 donıl':c bırak:wa~ını. ;:;ıınıı e· 
tt amları tarafından kurşuna dizıl- hareketi csrasında kendi seçtiği bu harekatı da bilyUk bir heyecanla minim ki dn.,tıuk an'ıt n~I .'·atrııı; 
diklerin i, Moskova radyosu bildir. bir mahalde yine ~okuz saat tutun takip ettiklerini UpheJ;iZ hatırlars.ı- hiikümrct le değil halktıı fla bir daha 
nıektedır. Bu ask~rl makamlar re. mağa muvaffak olursa kendini bah nız. Fakat Uç muharebe de 75 den sıır,,ılmı.raca.k ~kllılıı kôk tutmuştu,.. 
htneler de almrşlıırdır. tlyar addedebilir. !azla Rus tümeninin imhasile net· I l"akat tı~ ~lllf'l. e er l'jlrnmeğe .}Bkı· 

Londradan 
TUr~çe Neşriyat 

8 . B. C.. lngiltere radyosu günde dört neşriyat 
yapmaktadlf ve saat/an ile dalga uzunluk/an 
şunlardır: 

s 11 11 r 

08.1 5 ten 08.30 a 
12.30 dan 12.4.5 e 
1.5.l 5 den 1 S,30 a 
19.4.5 den 20.00 

Dalga Uzunluğu 

Metre: 
40.98 ve 42.11 
19.60 
79.60 
3 /.32 ve 24.92 

Y,n bii~ ük mac·era fil imler inin foC\ imli kahramanı 

WALLACE BE E RY 
israfından harikulade bi r urctte yaratılan 

KARA BULUT 
tuuı.am 'ıı ıııütııı, H h nelerle d olu bU3ilk bir film. Diğer roUcrdf': 

LİO/'IEL BllRRVMORE- LllRİ ll /'IE Pll Y 
l\umaralı koltukların erkenden aJdırılmaıır. Tel : U289 

~-------------------------~---~~----------------------~--------------------~ 
# l'enl ~! nema mevsiminin ilk rf'korunu yapan ~ 

JlARBARA 8l'AN\ '\'l"CK • llF.1'Rl:' FO:'lı"DA'nın yarattıtı 1 
MEMNU MEYVA 

A:tkın en güzel romanı •. lhtlra!lm en akı;ll hlkli)·esı .. Gllnabın en ~ 
tlond ıiren heyecanıdır ... Bu şaheser bu Clloden itibaren 

LALE Sinemasında 
Büyük alkışlarla bir hafta daha a;ihıte.rllecektır. 

edendi. Bunun Uzerlne bizim hllyUk ~ır, ha"ı tcı.ı rlıırtlen korıınmağa 
taarruzumuz baş! ıdı Maksadııııı:: ınıihtaçtır. Buna rn I~ l llflk~·ilik e
C\"\·eJA dllşmanrn son buğday bölge· ılr«ek ..kurlrct te iki tarafııı gaıete· 
lerlni elinden almak, sonra onu kok ı·ilcrldlr. lnı;lltrredt"n Amt' rlkaya gl
imallne elverişli olan son kônıllr mı>nı ılıırl.en hir milletin alflll ka"'ııoında 
balarından mahrum etmek, nihayet bu kadar esac;tr 'e gıiı.t"I hir ~er )B· 

petrol bölgelerine yıı klaşarak bu bol. ratahilnıf!!lne derin hlr hıtlTet dıı.) U · 

gelerl zııptetnıek veya bunların fr· yorum. Bu kadarı ddden ta a\ vur 
tibatını keqmekti . Dilşnııının son kabul ctı"rıet~ 
muYasala damıı.rı olan Vo'ga lif' irli· Ahmet Emin l 'AL:'ll AN 
batını kesmek mak:ıadile taarruza. 
devam edilmesi Jlızınıdı. Bu hareket 
eana.'lında seçtiğimiz hedef Don kav· 
si He Volga arasındaki bölge ve şe
hir değil, mllhlm stratejik bir nok· 
ta. olduğıı için seçUk. ÇünkU Rusya. 
da mU\"!'sala dıımıu-ı olarak Dinye· 
per, Don \'& Volga alındığı la.kdlrde 
Almanyada Elbe, Odcr ve Tuna ne· 
hir lerinin alınmış olduğu takdirde 
husule g-elecek vaziyete benzer bir 
vaziyet meydana getirmiş olacaktı. 

Şimdi neticede alınnıaslle nıaUap o· 
lan kilit husule getlrilınlş ve takvl· 
ye edilmiş olııC'aktır. Klnısenlıı bizi 
huradan c;ıkaramıyacıtğındıı.n emin 
olabllır.sinlz.> 

I<"Uhr er, Stallngradın alınaca~ını 
ve Almanyanın dUşnıanlarının bun· 
d~n ~in olmaları !Azım geldiğini 
:;oylemıştlr. Harp esnasında Alman 
milletınln verd(#I Ja.ne şimdiye kn· 
dar ( mllyar 73 milyon markı bul· 
muştur ki, bu miktar Cenubi Ame· 
rika memleketlerinin bUtiln lthallıl 
ve ihracat yekQnlarından fazladır. 
Kış yardımı ~l.l~3 seneslndenbcrl beş 
milyarı geçmıştır. 

Inglliz tayyarclc.ıinln Almanyaya 
yaptıkları taarruzlar hakkında l<'Uh. 
rer demiştir ki : 

Bu hususta da cevap vereceğimiz 
saat gelecektir. 

Führer, Almanya ile mUttefiklerl· 
nin bu harpten muzaffer çıkacakla· 
rıru ve dUşmanın hiçbir zaman onla· 
rı yenmeğe muvaffak olamıyacağmı 
söyliyerek nutkunu bitirmiştir. 

Bcrlin, 30 (A.A.) - Yarı resmi 
bir kaynaJttan blldirlllyor: 
~asyonal • Sosyalist partisi tara· 

fmdan tertip edilen büyük bir nü· 
m &yif münuebeUle Pro~andıı Na· 

Kof.as petrolleri 
isleti'em~zse 

Nevyork. 30 {A.A.) - Alnıanlar. 
bu sene sona ermeden Ka.tkaa'dakl 
petrol tarlalarını lşlctmeğe nıuvaftak 

olamadıkları takdirde gelecek sene 
Almanyndaki fabrikaların henz1n 
yokluğundan doltıyı ağır çalışaea.k· 

ları Vaşlngtonda söyleniyor. 

Alman kumanda 
hey' eti 

(.Bafı 1 incide) /il/ 
Londra, 30 (A.A.) - Dally 

Express sazet sinın askeri muhar. 
rlrl Morley Rlchards yazıyor: 

Von Bock' un scmbahar ve kış 

tablyesı hakkında müzakerede bu. 
lunmak uzere umumi karargaha. 
gttmış ve kumandayı General 
Hoth'a bırakmııı olması muhtemel. 
d ir. Von Bock, belki de Stalln. 
sradıı hiç donmiyeeektlr. Bu dcğl. 
şlkll"e büyük bir ehemmiyet ver. 
meğe lüzum yoktur. Yalnız şu oook 
tayı kaydetmek gerektir ki, Sta. 
lingrad muka~mctl, Almanların 
planını altüs t r.tmiııtlr . Ve Alman. 
lar yeni bir kwnandamn ve her. 
hangl bir yeni harp metodunun. 
Stalinı;:radı zaptetmelerlne lmkAn 
vereceğini umuyorlar. 

zırı Doktor Göbbels, Fllhrerden ev· 
ve! söz alarak 1941 • 19(2 kış yardı· 
mı hakkında mufassal izahatta bu· 
lunmuştur. Nazır refakatinde Mare· 
şal Rom.mel olduğu halde salona gir· 
dlği zaman şiddetle alk ışlanmış ve 
bu ~ş dakikalarca sUrmU.,t ür. 

Maçkada Satılık Arazi 
~!:?çkada t ramvay caddesi üzerinde 110.20 metre cephesi 

156.10 metr ~ derinliğinde ifraza müsait ortasında sefarethane 
binası olarak yapısı tamamlanmamış büyük kagir bir bina ve 
ayrıca iki· uf ak binası olan mahal satılıyor. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esaıı 

No. 
Yeri Kıymeti Nev•i Me.sahası Teml~tı 

Lira -2775 Beşiktaş Vışnende mahal. 
lcsı Maçka ve 'I'eşvık ıye 

caddeleri 2 mükerrer nu. 
meralı p afta 66, oda 703, 
parsel 4 

ı.1gg ,43a Arsa ve üzerinde nata. 15342.58 M:l 
marn kArglr bllyük bl. 

-----· 119.QU 

na ile ayrıca iki ufak 
bina 

İzahatı yuka rıda yıızılı c;ayr'ınenkuller peşin para ile •·e kapalı zarf usullle satılacaktır. Kapat . 
zarflar 211101942 çarşnmha günü saat ı .ı de bankımız İstanbul şubes! salış komisyonu huzuru ue 
açılacak ve en yiık~ek tekl if meı keze bıldlrilecek ve haddı layık görüldiığü takdirde Maliye Vckii · 
lctin~cn istizan edflertk muvafnkEt cevabı alındıktan sonra kat'i ihalesi yapılacaktır. 

l stcklı olanların Ankara merkezi ile İstanbul, İzmir. Bursa şubelerimizden birer lira mukabilin. 
ele bir şartı:ame edinerek bu şarıname ahkamı dairesinde tanzim edecekleri teklıf makbuzunu tayin 
edilen 21 / 101942 çarşamba sUni.ı saat 14 e kadar İstanbul şubemiz mudiırlüğüne tevdi etmeleri liı. 
zımdır. 

Satış bedelinin ödenmesinde alıcıya bina ve arsanın ipoteği mukabilinde kolaylık gösterllcblllr. 
Fazla faahat almak istcyc1ı lcrfn t tanbui şubemiz Emltlk servısın{; müracaatları llAn olunur. .. 102500 

İsta n bu l Vali ve Belediye Reisliğinden: 
htanbul U.ı~ııııni \lecllı.lne {ua lntih11hınn, 1 Jlkteşrin :> t '! ~J"Şf'mbe gilnU aat O da ba.,tanarak ye t"muml 

medblıı ;rrdı~i karara gorP, intihap 10 ll kl<'-;rln 912 <·wnart~l gtıniı aat 20 .)e kadar dlll'Rm edecektir. 
Bu nıu~det rarfınıla rrl' \fır\Jll'k hııkkını hal7 nlıtn kadın 'f' erkek hcm':f'hrllerln aşağıda yanldıfı a;llJI 

lll<'nsup "tlıkl~r~ kazalard.t hıılunllıırulaı·ak rey 5andıklarına koy \ fl mııhalleier ıır.tn ayrılan ~olerd" mü· 
racaaUa re~ lerını kullanınal.ıı ı Ji ı.ıunıu ilan olunur. (278) 

ADALAR 
1, 2. 3 l lkteşıln IH2 perşembe, cunıa BüyUkada mahalleleri 
cumartesi 
1, 5 tklnciteşnn 1942 pazar, pa· Heybeliada mahalleleri 
zart esi 
6 llkteşrın 9t2 salı Burı;azada mııhallelerl 

7 JlkUo.,frin .042 &r.11&Jn'ba K'"ıth•d• -mahalleleri 
8 , 9. 10 likteşrln 912 perşembe. cu· TayJn olunan gtınlerde reylerini ktıl· 
nıa, eunıar~sf. tan mıyanlar 

ı llkteşrın :Hz perşembıı 

2 Ilktc§l'in P4.2 eumıı. 

3 Ilk teşrin 942 cunıa.rll'ıd 

t llkte..şrin rı 12 pazar 
5 llkteşriıı 942 pazartesi 

6 llktcşrin IH2 satı 

BAKIRKOY 
Kartal~pc, Zc.} tlnlik, Ccvizllk ma· 
Jıallelerl 

Osnıan lyc, Yenimahalle, Sa kızağa· 

• l mahalleleri 
Mahnıııthcy, GUn~ören, Kirazlı, Ko· 
casinan, Esenler, Ycnibosna, Bağcı
lar, Atış alanı 'köyleri 
Jkıtelli, Kayabaşı. Şamlar köyleri 
Köylçl, Şevkctiye, Umranlye (Ka· 
lıtaryaı Şenlik 

Kllr,llkc;eknıece. BüyUkhalkah, Saf

BUyüka.da l&kele cfvaruıda hulun· 
durulacak sandığa. 

Heybellada polis mevkii yanındaki 
sandı~a. 

Burgazada Nahıyc binası yamnd:ı 
sandı~a. 

Kınalısda iııkelflll civarında ıı:ındı'~:ı 

BUyUk&da lBkelesl civarında bulun
durulacak Liandıf-a. 

Kaymaokamlık binası ön11nl1ekl ııan. 
dığa 

Kaymakamlık blnaı;ı önündeki san · 
dıg-a 

Köylerin<le. 

Koyl .. nnde. 
Ye.şilkoy nalı~·e buıa~ındı.ld sandıta 

Koylcrlnde 

7, S, 9, 10 Ilkteşrln 942 ı:ar.,amba, 
perşembe. cuma, cumartesi 

ra, F iruz, Avcılar köyleri 
Tayin olunan gijnlerde ve 
reylerini kullanmıyanlar 

~·erlerde Kaymakamlık b:t?a.<ıı ontlr.de bulun· 
durulacak ı;andığa 

(B~ı üçüncü ı.tıJfa~aı 

1 llkt,.~dn 94.2 per~cmbıı 

. 
!! llklcşrın 942 cuma 

3 llkte.şrln 912 cumartPsi 
4 llk~şrin 942 pazar 
5 Ilk teşrin 942 paza.rtcsl 

BEŞİBTA' 
Sinanpa,a, V~nezade, Yıldız, Cıhıın 

nllnıa, Türkali, Abbaııağa mahıılle· 
lrri 
Muradiye. 'fe1Viklye mahaJlelcrl 

Dıkllıtaş nıahallcei 

Bebek mahallesi 
Arnavutköy, Kuruı;eşme mahalle1erl 

6, 7, llktcşrin 9J2 salı, car~amba Ortaköy, Mecidiye mahalleleri 

8, 9, ıo ilkt"'rin IH2 perşembe, cı•· Tayin olunan &ilnlerde ve yerlerde 
ma, cumartesi reylerini kuJlanamıyanlar 

1 nkteşrin 9i:? per~embe 

BEYOÖLU 
1smalımcsclt, Şahkulu, Evli~·açeıe. 

bı, Tomton mahalleleri 
Kamerhatun, Çukur, Kalyoncu ma
halleleri 

(De,·amı dördUDCü tı.iyfada) 

Sınanrıaşa ca.mu avlusundaki ııan· 
dığa 

'feşvikıye camii avlusundaki san 
dığa 

Dikili~ camii önUndekl .sandığa 
Bebek canıll önUndeki .sandığa 
Nahiye binası yanındaki a.rddakı 
&andığa 

Karakol karşu;ındakf arsadaki san. 
dığıı 

Slnanpa.şa camlı fçndekl aandı.ğa 

Beyotlu kaymakamlık bina!!: önün. 
~I sa.ndığa. S. 0-J:Z 
Kamerha tun camllndekl sandığa 

( Devamı Dördüncü Sayfada ) 

Istanbul G~mrük Muhafaza Deniz Mıntaka l Hamal Aranıyor 
Komutanlıgından: Emlnönllndekt Hasan n , eposu itin 

Ikl liman molörU ma.klnl&ti ne bir de."llZ ~olorü mUsa.ba.ka ile alına· çok çalıfkan ve sadık ve kU\'VeUJ bir 
eıı.ktır. Taliplerin 20/ 10/ 942 gUnUne kadar gerekli belgeleri il~ Hasköy· hamala ihtiyaç vardır 
deki Komutanlığa mUracaaUarı. ( 280) • 

ADEMİ İKTİDAR VE BELGEVŞEKLİGİNE ' 
KARŞI . · ' 

F·ORTOBiN 
• 5 • •• i . MUAVENET VEKALETİNİN RUH SATINI HAiZDiR 

MER ECZANEl>E BULUllUR POSTA KUTUSU 228 
RfÇrlf ·LE ~A.'f.ı~ 

ZAl"I 

F r.ner nUfus memurluğundan aldı· 
ı:tım nUfus eUzdanım ile Aksaray as
ker lik şubesinden aldığım terhis tez. 
keremi zayi ettim. Yenılerlnl çıkara· 
cağtından eski.sinin hUkmll yoktur. 

320 doğumlu Abdulvahlt o~lu 
Ali Bayram 

ZAn 

Trabzon nüfus memurluğundan aı. 
dığım nUfus cfizdanımı za)1 etUm. 
Yenisini aldııl'tmdan eskl.<!ln!n htlkmU 
yoktur. 

ıs~ıı cl.>ğunılu Mustafa oııu 
Mehmet Ban.ur 



ı. t•- ... 

SAÇLARINIZI KU.RTARINIZ 
HastJl'I Saç Sabuniyle saç!tırmızı yıkayımz. Hasan Odekinin ile saçlartnızı tarayımz. K~pekten ve dökülmekten kurtulan saç!anmz uzar ve s.aç hastalıklarmdan ve mikroplardan azade kaltrsınrt. 

iş mükellefiyetine 
tôbi kamyonlar 

İstanbul VllAyeUnden tebliğ o. 
lunmuştur: 

1 - İkinci devre ücretli lş mil
kelieflyetlne tAbl bllflmum kam. 
yon ve kamyonetlerin uçüncü k&
fılesl 2110/942 cuma gunil sevkc
dileccktlr. 

2 - S-evke tlıbl kamyonların 

plfika numaraları aşağıda gösteril. 
mlştlr. Bu kamyonlar o gün saat 
10,30 da Sultanahmet meydanında 
toplanacaklardır. 

3 - Bugüne kadar yapılan mü-1 
teaddlt llfınata rağmen davete ica

bet etmeyen kamyonların sahibi 

ve şoförleri Mllli Korunma mahke. 

meslne verilmiştir. 

4 - Bu ll~nda plaka numarala_ 

rı yazılı kamyonlar da .muayyen 

günde gctlrllmedltl takdirde bun

lar ayni muameleye tabi tutulacak. 

lardır. 

5 - Kamyonların, miltchassıs

:ar tarafından munycıtesl yapılaca. 

~ından muayyen saatte içtima ye. 

rlnc getirilmeleri lAzımdır. 

6 - İşbu llfın tebligat mahiye

tindedir. 

3440 

3451 

3475 
3526 
3626 
3643 

J653 

3660 
3704 

3705 

3710 
3788 
3708 
3812 

3814 

3846 
3856 
3861 

3886 

3915 

3921 

4018 

4078 
4105 

4107 
410!) 

4122 

4127 
4133 

4139 

4148 
4152 
4162 
4175 
4194 
4210 
4213 
4215 
4280 

4286 

4289 
4319 
4321 
4331 

Haftanın maçları 
İstanbul Futbol Aja.nlı~ından: 
Fcncrbahçc stadı: 
Saat ll Davutpaşa • Demlrspor. 

Hakemleri: Reşat, Rıza, Faruk. 
S'~t 13 Beykoz • R. Hisar. Ha. 

kemlcrı: Sadık, Halit, Neşet. 
Şeref stadı: 

Saat 11 Eyüp _ Beylerbeyi. Ha. 
kemleri: Muhtar, Fazıl, Hayati. 

Saat 13 Topkapı • A. Hisar. Ha.. 
nmleri: Şazi. Ncjat, Necdet. 

Saat 15 Taksim _ İstlklfıl. Ha
tcmlcrl: Nurettin, Zeki, Mustafa. 

Not: Fencrbahçe, Galata maçı 
tehir edilmiştir. 

~aç bakımı güıelUğin en 

birinci şartıdır. 

PETEOL NİZAM 
Her e<-z.anede aatdır. 

~ElllR TiYATROSU 
Bu ak,amdan itibaren 

Saat 20,SO da 
Dram Kısmı 

KIŞ MASALJ 
Komedi Kısmı 

YALANCI 

RAŞIT RIZA Tlyatroııa 
HALiDE il'IŞKI~ beraber 

2 llktcşrln cuma ak,amı Kadıköy 
SOrcyya sinemasında 
sızı 'l' NDll\'ORUH 

Komedi 3 perde 

Sanye.r sulh llıi.Jdmllğlnden: 

E aıı: 042/280 

M. aleyh Edvarls veledi Albert 

varisleri, karısı Elen ve çocukları 

Edvar, Loopold, Margaret, Janevlev 

\'e Ana Yenlköy Panalya mahallesi 

köy başı cad. 16 No.da mukim Nimet 

Arslan ile şayian mutasarrıf bulun· 

duğunuz Ycnlk6y Panalya mahalle· 

si Köyba.şı cad. 16, 16/1 :NoJı gayrı 

menkulOn şUyuunun izalesi zımnında 

ikame edilen dAvanın yapılan duruş

masında: 

Namınıza gönderilen daveti)'elere 

verilen m<'şruhattan ve yaptırılan 

zabıta tahkikatından ikametglıhları

nızın meçhul olduğu anla.şılmasma 

mebni utmen tebligat ifasına karar 

verilmiştir. Duruşmanın bırakıldığı 

21·10·9ıl2 saat 10.30 da bizzat gel· 

menlZ veya bir \·ekli göndermeniz 

tebliğ makamına. kaim olmak Uzere 

ilin olunur. 

lstanbul Vali ve Belediye Re~sliğinden • -
( Baştarafr Üçüncü Sayfada ) F A· T l B 

2 Tikte~rln 942 ctı... 

2 Ilktefrin 94.2 cuma 

3 Ilkte.şrin 942 cumarteııi 

3 Ilkteşrln 9i2 cumartesi 

4 Ilkteşr1n 94:? paur 
4 Ilktcşrln 942 pazar 
5 llkte~ln 9t2 pazartesi 

5 Ilkteşrin 942 paıartesi 
:; llkteşrln 912 pazartesi 
6 Ilkteşrın 942 salı 

7 llktcşrin 912 çarşamba 

7 Ilktcşrln 942 çarşamba 

8 Ilkt~rin ll.12 perşembe 
8 Ilkteşrln 942 perşembe 

S Ilkteşrln 942 perşembe 

8 Ilkteşrln 9ı12 perşembe 

9 Ilkteşrln 942 cuma 

9 llkteşrln 942 cuma 

9 llkteşrin 942 cuma 
10 Ilkteşrln 942 cumarteft1 

1 Ilkteşrin 942 perşembe 

2 Ilkte.şrln 942 cuma 

Kuloğlu, HUseylna:a mahalleleri 

Arapcamll, Yenicami, MUeyyetuı.de, 
Ernekyemez, Bercketzadc mahal
leleri 
G!lmUşsuyu, Şehit Muhtar, Kocate· 
pe, KAtlp Mustafa Çelebi mahalleleri 
Kılıcali, Hacı Yahya, Kemanke-? 
mıhallcleri. 

Flruzağa, Cıhanglr mahalleleri 
PUrtelAş, Omer Avni nıahalle.leri 

InönO mahalleleri 

Eskt.,ehlr, Yenişehir, Bülbül, 
Hacı Ahmet, Bostan ınshallelerl 

H. Gazi, Meşrutiyet mahalleierı 

KllçUk Piyale, Raptanpa,a, Hacı 
Husrev, Sadrettln mahalleler! 
Panı;altı, Dııatepe. Feriköy mahal· 
leleri 
Harbiye mahalleleri 

Bozkurt, Paşa mahall~len 
SUUUcc mahallclcrt 

Piri Paşa 

Keçeci Ptrl 

Şişli, Cilnıhuriyet mahalleleri 

Kağıthane köyU 

Atta eamiinde bulundurulacak aan· 
dığa 

Galatada Arap camii önündeki san· 
dığa 

Taksimde Kriataı &'&Zino!l\I kapısı Ö· 

r:Unde 
Tophanede Kılıçall camii önündeki 
.sandı~a 

Fıruzağa camii önOndeki &andıta 
Fındıklı camii <SnUndekl sandığa 
Taksim Dağcılık klUbü içinde 

Eskişehir ocak binasında 
K. Paşa camı! Kabrinde 
Ni~anta-?ında Parti binaısr onllndekl 
sandığa 

K. Paşa camiikeblr ... vlusundaki san
dığa. 

Ferlköy Ergenekon caddesinde Mus
tafaa~a kah\•eslndeki sandığa 
Vali kona~ı karşısında Aile bahçr
slnde'kl sandığa 

Kurtulu., kahve indeki sandığa 
Saat 9 - 12 SUUUce lskrlr gazi· 
nosundakl sandığa. 
Saat 13 - 15 Hahcıoğlu iskele &'&· 
zlnosundaki sandığa 
Saat 15 - 20 Hasköy gazinosundaki 
sand?ğa 

SilAh-?ör meydanında <Eı;ki Bulgu 
çarşısında) gazinoda 
9 - 12. Kağıthane i;'azinosundiki 
sandığa · 

Mecidiye mahalle 1 H . 20 Mecldıye. köyündeki sandığa 
Tayin olunan günlerde ~ yerlert.ıe Beyoğlu kaymakamlı1' binası onUn. 
reylerini kullanamıyanlar deki sandığa 

BB'f BOZ 
Paşabahçc, Inclrköy, Polonez 

A. Kavağı, Mirşah, Poyraz, Fener, 
Riva. 

Pa~h:ı.h<;~ Parti binasındaki san. 
dı~a. köydeki sa.ndığa 

A. Kavak iskele gazinosu Koy oda· 
sındaki bulundurulacak sandığa 

3 Ilkte.şrln 942 eumarte~• .Sa.at:• A. Hisar, Yenimahalle, -'"Uikıe~ 
&-12, 13- 18 

.'I. Hi~ar Parti binası ve Yenimahal
le ParU binasında bulundurulacak 
sandığa 

4 llkteşrln 9:t2 pazar 

4 Ilkteşrın 942 pazar 

5 Ilkteşrin 9(2 pazartesi S. &-1% 

6 Ilktrşrln 942 ısalı 

7 I!!;teşrln 942 çarşamba 

8, 9, 10 llktcşrln 9.12 perşembe, CU· 
m& cume.rtesı. 

1 llkte~rin IH2 perşembe 
• 

2 llkteşrin 9i2 cuma 

2 Ilkteşrln 942 cuma 

3 Ilktcşrln 9'2 cumart~si 

3 Ilktcşrln 942 cumarte.•ı 

4 Ilkteşrln 942 pazar 

4 Ilkteşrln ll42 pazar 

6 Ilkteşrln 942 p&Zartes 

5 Ilkteşrfn 942 pazartesı 

6 Ilkteşrln 9.l2 salı 

6 Ilkteşrln 9t2 salı 

7 Ilkteşrin 942 çarşamba 

> > > 

8. 9. 10 llktcşrln 942 perşembe, cu· 
ma, cumartesi 

1 Ilkteşrin !H:? perşembe 
1 Ilkteşrin 912 perşembe 
2 llkteşrln 942 cuma 

2 llkteşrln H2 cuma. 

3 llkt~rln 1142 cumartesi 

3 Ilkteşrln 942 cumartc.!' 
4 Ilkteşr1n 942 pauı.r 

4 Ilkteşrln 942 pazar 
5 llktCŞrln 942 pazarteşl 

5 llkteşrln 942 pazarteat 
6 llkteşrln 9t2 salı 

6 Ilkteşrin 9•2 salı 
7 IJkteşrln 942 çarşamba 

7 Ilkteşrln 9•12 çarşamba 
8 llkteşrln 942 perşembe 

8 Ilkteşrln 942 perşembe 
8 Ilkteşrin 942 perşembe 

8 llkteşrln 942 perşembe 

Beykoz, Yalıköy, Mah. 

Akbaba, Dereseki 

Kanlıca • Çubuklu 

Omerli, :\furatlı, Koçullu, Sırapıl\ar, 
HUseylnll, Esencell. 
M. Ş. Paşa, Ali Baha.dır, Bozhane, 
Paf&D\&ndıra, OğUmcll1 Gl1llll, Kı· 
ııçlr, Cumhuriyet 
Muayyen ı;-ilnlerde ve yerlerde rey· 
lerlni kullanamıyanlar 

.ı Mi N 6NfJ 

Beykoz Parti binasında bulunduru
la<:a k sandığa 
Köy odıı.smda bulunduralacak san
dığa 

Karakol önünde bulundurulacak san 
dığa 

Köylerde bulundurulacak sandığa 

Köylerde bulundurulacak sandığa 

Beykozda Parti binasında 

Hocapaşa, Hobyar, Mehmet Geyl!nf, Kaymakamlık binuında bulundu· 
Çelebioğlu Alieddin, Rtiııtempaşa rulacak sandığa. 
nıalıalleleri (Acıçelebi) 

Cankurtaran, Sultanahmet, Ishak- Akbıyık camiindekl eandığa 
paşa, mahalleleri. 
Emlnslnan, KUçtikayaso!ya, Blnblr- Firuzağa camiindııkt ııandıfa. 
direk mahalleleri. 
Alemdar, Mahmutpa.şa, Mollalenarl Atikalipaşa. camilndeki sandığa 
mahalleleri Saat: 9- 12 
Beyazıt, SUleymanlyc, Camcı Ali ~yazıt camHndeki sandığa 
mahalleleri 
:Mercan, Sllrurt, Dayeha.tun, Çarşı Mercanağa camiindeki sandığa 
mahalleleri 

Bala.ban. Kemalpa,a, Kalenderhane, Şehzade camiindeki sandığa 
Molla Husrev mahalleleri 
Hoca. Gıyaaettın, Hacıkadın, Yavuz Uçmihraplı camllndeki sandığa 
Sinan maha.lleleri. 
Zindankapı, Sarıdemlr, Demlrtaş Kantarcılar camiindekl sandığa 
mahalleleri. 
Şehsuvar, Bayramçav~. Ça.dırcı ma Ka~ırga C. H. p• önündeki aandı~a 
hali eler!. 
Saraç lshak, Muhslnehatun, NL-?an· 
ca, Kazani Sadi mahalleleri 
Mimar Hayrettin, Mimar Kemal, 
Tavşanta.şı mahalle61. Saat 9- 12 
Katip Kasım, Tülbentçi, HUsamet· 
tin, Meslhpaşa mahalleleri. 
Tayin olunan gtlnlerde rf!vlerlnl kul· 
'ı.namıyanhr. 

Ey fJ p 
Is!Ambey, DUğmecıler mahalleleri 

Alibcy l,öyU 
Kemerburge z 
Isllımbcy, Dilğmccller, Uç,ehltıer, 
GUrnUşsııyu mahalleleri 
Kenterburgaz 

Uçşehitler 

Petnehor, PJrlnı:çt 
Cez.rlkasım mahallelcrt 

Odayeri köyü 
Cezrlkasım, .Abdillvedut, Fethi çele. 
bl, Nişanca mahalleleri, 
Çlftealan. Ihsanlye köyleri 
Fethlçelebi, Nişanca mahalleleri. 

~ğeçlı k6yU 
~uma, Yeni, Topçular, mahalleleri 

Akpınar köyU 
Cuma, Yenimahalle, Topçular ma
halleleri. 
KUçUkköy, CebeclköyU, Arnavutköy 
Arnavutköy, Buğulca, Ayazma, Bo
ğazköy, Imrahor 
Kemerburgaz ve Merkez köyleri 

Nişanca camlinde· bulundurulacak 
sandığa 

Gedikpaşa .c. H. P. binaaı 6nUnde 
ki sandığa. 
LA.nğada. Rum mektebi ön!lndekl 
sandığa. 

Kaymakamlık binasında bulundu· 
rulacak sandığa 

Eyflp carniikebirinde bulundurU!l.
cak sandığa. 
Alibey köyündeki sandığa 
Kemerburgazda sandığa. 
Eyüp camiikeblrinde bulundurula 
cak sandığa 
Kemerburgazda bulundurulacak un 
dığa. 

Eyüp camllkeblrlnde bulundurula· 
cak sandığa 
köylerinde bulundurulacak ısa.ndıta 

Otakçılar kara.kolunda bulunduru
lac&k sandığa 
Köyde bulundurulacak sandığa 
Otakçılar karakolunda bulundurula 
cak sandığa 
Çi!taıan köy\lndekl sandığa 
Ota.kçılar karakolunda bulundurul&
cak sandığa 
Köyde bulundu.rulacak sandığa 
Rami Jandarma karakolu blnuın· 
dakl sandığa. 
Köyde bulundurulacak sandıfa 
Rami Jandarma karakolundaki san
dığa • 
Ktiçilk köyde
Arnavutköyündeki sandığa 

Kemerburgaz nahiye blnumdakl 
sandığa 

8, 9, 10 Iikteşrln 942 perşembe, cu· T<ıyin olunan günlerde reylerini kul- Eyüp camiıkebirinde bulundurul&· 
cak !l.ııdığa ma, cuma.rtesl lanamıh.nla.r. 

1 Ilkte~rln H2 perşembe 

2 nkte.,rin 942 cuma 

3 Ilktetnn 94.2 cumartesi 

3 Ilkteşrin 94.:? cumartesi 

i Dkteşrin 94.:l pazar 

5 Dkteşrin 9.f:? pazartesi 

6 llkteşrln 942 salı 

7 Ilkte~rin 942 çarşamba. 

8 Ilkt~~rin 9i2 perşembe 

9 llkteşrin 9{2 cuma • 
10 Ilkteşrln 942 cumartee\ 

1 llkte,rin 9i2 perşembe 

% Dkteşrln 9'2 cuma 
2 Ilkteşrin 9-42 cuma 
3 Ilkte-?rin 94.2 cumRrteııi 

3 Ilkteşrln 942 cumartesi 

5 Dkt~rin 94.2 pazartesi 

5 Dkteşrin 9t2 pazarle!!J 

6 Dkteşrln 9i2 satı 
S llkteşrln 9t2 salı 

7 Ilktt.şrln t42 ~r(lamb~ 
7 Ilkteşrln 942 çarşamba. 
8 llkte~r'in 9t2 perşembe 

9 Ilkteşrin 9"2 cuma 

10 Ilk~e.,rin IH2 cumartesi 

1 Dkteşrin 9~2 J)er~embe 

2 Ilkteşrln H2 cuma 

2 Ilkteşrln 9(2 cuma 

3 Dkteşr1.n 9ıl.2 cumartdi 

3 llkteşrin 942 cumartesi 

4 Dkt.efrin H2 paur 

4 Ilk~rin 942 pazar 

5 Iikteşrın 942 pazartesi 

6 Dkte.yrin H2 aa.11 

6 Dkteşrin 94.2 salı 

7 Ilkteşrin tf2 çarşamba 

8 Dkteşrin 9i2 perşembe 

9, 10 llkt~rln 942 cuma, cumarteai 

1 Dl\teşrin 942 perşembe 

2 tn<teşrln 942 cuma · 

3 llkteşrin 942 cumartesi 

3 Dktetrln IH2 cuma.rlell 

4 ilkte~ 942 ruar 

5 Ilkteşrin 942 pazartesi 

6 Dkte.yrin 942 sah 

8 Dkteşrln 94.2 perşembt 

9 Ilkteşrin IH2 cuma 

10 llkteşrın 942 cumarte.sl 

Baba Hasanaleml, Gureba Hüseyin. 
ağa, Mti.sambey, Hoca Uve]!, I'!lken
derpa-?a. Kırkçeşme, Kirmastl, Mu· 
ratrıaşa, Şeyhre!<ml, Sofular, Sinan. 
ağa, Hasan Halife. 
Kazlıçeşme, imrahor, Ilyasbey. Ha
cıevhat, Hacıhamza, Hacı HU eyin. 
ağa. 

A 'I Fakih, Cambazıye, Abdi Çelebi, 
Koca Mu~tafapa.şa, Arabacı, Beya
zıt, Sancaktar Hayrettin. 
Davutpa~. Hobyar. Kcçihetun, 
KUrkçUba,ı, Yalı, ln.:oey, Çakıra· 

ğa. Kaı;ap Ilyas. 
Hatip Muslihiddin, Tevkii Cllfer, 
Tahtaminare. Hızır Çavu~. Katip 
Mu~lihlddin, Hamı mi Muhiddin, Mol 
la A'kt, Kas:m Günanı, A vcıbey. 
Balat, Karabaıı, Atik Mustafa paşa 
Ahdisubaşı. KtiçUI< Mustafapaşa, 

Zülfü Ali, Hııydqr, Kasap Demir· 
hun, Haraççı Kara Mehmet 
Arpacmi:ıı, Beyazıt ağa, Deniz Ap· 
tııl, Erc~ll. Fatma Sultan, Molla Şe
ref. Nevbahar, OTdek. Kasap. 
Melekhstun, Merkezefendl, Uzun Yu 
sur. Ve'edl Karab~, Seyit Omer, lb· 
rııhlm çavuıı. 

Kocadede, Dervı., Ali, Beyceğiz, Ka. 
riyelatik Allpaşa. 
Muhte.,ip l!<kendcr, Hatice sultan, 
Keçeci, Karaba~. Mimar Sinan, Nes
ı;şah. 

Merkez nahiyesile diğer nRhiyeler· 
de reylerini kullannmıyan vatandB..f 
lar bu sandıkta reylerini kullana
caklardır. 

BADIB6 ,-
Caferağa, o~m ... nağa mahalleleri 

Raslmpa~a mahalle!!! 
lbrahima~a mahalle!ii 
Ha.sanpa~a. lkbaliye mahalleleri 

Osmaniye, M~ıdlye mahalleleri 

Ztihttipaşa, Tuğlacı mahalleleri 

Göztepe mahallesi 

Merdiven koyU 

Kozyatafı mahallesr 
Yeni Sahra mahallesi 

Içerenköy mahallesi 
KUçUk Bakkal köyU 
Bo!!tancı mahallesi 

Sua.diye mahallesi 

P'atlh Halkevi bınuında 8. S-18 

K.-zaı~e~ede s~at 8-1% Ocak M· 
nasında. imrahor camiinde S. 13·H· 

Koca Mustafııpa~a. 28 inci okul bi· 
nasında Saat: 8-12 

Aksaray Çakırağa camilnde . .Saat 
13 - 18 

Bıılat Tahtaminare caddeain4e ca 
mide {Saat 8-18) 

KUçUk Mustatapa,ada Gill eamiln· 
de. Saat 8-18 

Şehre.mini Halk Part~I binasında 
Saat 8-18 

Mevlevihane kapısında ilk mekteı 

bınasında. Saat: 8-18 

Zincirllkuyuda 20 inci okulda. Su' 
8-18 
KaragUmrUk 27 inci ilk okulda. Sa 
at 8-18 

Fatıh Halkevi binasında saat: S-21 

Kayı:nakamlık binasında bulunduru
lacak sandığa 
Rasim Paşada ilk okulda ,:;.ıı\ 

Ç:naraltı mevkllnde 
Haydarpaşada ilk okul binaundaki 
sandığa. 

Kara.kol cı\'arındaki bahçede bulun· 
durulacak s~ndığa 
6 ıncı ilk okul binasında bulwıduru 
lacak sandığa 
Rıdvanpa.şa caddesindeki bahçedı 

bıılundurulacak sandığa. • 
Köy meydanında bulundurulac&l< 
sandığa 

Kazasker camii avlusundaki sandığe 
llk okul binasında bulundurulacak 
sandığa 

Koy meydanındaki sandığa 
Köy meydanındaki sandığa 
ilk ~kul binasında bulundurullıle.1> 
eaııdığa 

Ilk okul binasında bulundunılacaJr 
sandığa 

Tayin olunan gUnlerde ve yerlerde Kaymak~mlık binasında bulunduru· 
reyler1.nl kullanamıyanlar lacak sandığa 

SABIYEB 
Kefeliköy, Kireçburnu, BUyUkdere Kaymakamlık bina~naa tmıUJ\c!uru 

lacak sandığa. Saat 8-lŞ 
Kum.köy, Demlrciköy, Kısırkaya. Kumköy odıuıında bulundurulacaJ 

.sandığa. Saat 8-12 
Uskumru, 
köyleri. 
Rum Fenert 

Gümlişdere, Zekeriya, Uskumru 'köy odasında bulunduru 

Garipçe köyU 

Ba.hçe köyü 

Rumeli Kavafı 

Maden, Sarıyer, Yenimahalle. 

Emir&'ln mahallul 

Rumellhisan 

ıacak sandığa. Saat 13- 18 
Parti binasında bulundurulacak aan 
dığa. Saat 8-12 
Garipçe Parti binasında bulunduru· 
lacak sandığa: Saa.t H-18 
Köy ihtiyar heye.ti binasındaki san· 
dığa. Saat 8-12 
Rumeli Ka_yatı ocak· binıuımdakl 
ıııuıdığa. Saat 13- 18 
Sarıyer Parti binasında. bulunduru· 
lacak sandığa. Saat 8-18 
EmirgA.n Parti binasında. bulundu· 
rulacak sandığa. Saat 8- 12 
Hisar Parti binasında bulundurula· 
cak sandığa. Saat 13-18 

Yeniköy, Tarabya, L1tinye 1naha1fe. Yenlköy Parti binasında bulunduru· 
len Jacak sandığa. Saat 8-18 

Ayazağa Parti blnuında bulundu· 
rulacak sandığa. Saat 8-18 

Aya.sağa. köyU 

Tayin olunan g-llnlerde ve yerlerde . Keymake.mlık binasında bulundu· 
reylerini kullanamıyanlar. rulacak sandığa. 

1 SllfJDAR 
Sellmlye, lhsaniye, Slnanpaş~. Sa· Kaymakamlık oınasında bulunduru· 
lacak, Imrahor, Ayazma, Ahmetçe- lacak sandığa • · 
lebl. 
Hamza. Fak!, Çakırcı Ha.sanpaşa, 

Tavaşi • Has•m•#'a, Kefçe Dede. 
Tabaklar, Hayreddin çavuş, Atik 
Valide. 

Kaymakamlık binasında bulul'ıduru· 

hcak sandığa 
Topta~n Parti binası !inil .Saat 8·lı 

Aşçıba-?ı. Arakiyect, Hacı Mehmet, Araklyecl Hacı Cafer camlL 
Arakiyecl Hacı Cafer, Kadıasker at 13 - 19 
Murat Reis, Pazarbaşı, Scllml Ali, ÇinUl polis karakolu 
Icadiye. 
Rum! Mehmetpa.,a, Selmana.ga, Ha- Yenicarni 
eı Hasna Hatun, Inkıla.p, Solak Si· 
nan, Durbalı, Tenbel Hacı Mehmet, 
Gillfem Hatun. 
Kıeıklı Nahiyesi, Altunt zade, Bul· Kısıklı nahiye binasmda 
gurlu, Namazglh Saat 7-13 
Kuzguncuk ı Kısıklı nahiye binasında 

Beylerbeyi, Abdullah ata.. KtlplUce, 
Burhaniye. 
Çenrelköy. 
Vaniköy, Kandilli. 
Umraniye, Reşadiye, Çekme, Yuka
rı Dudullu, Aşağı Dudullu, Alem· 
dar, Sultan ÇitU!ğt 

Saat: 13-19 
Beylerbeyi Parti binasınc\a 

Polls karakolunda. Saat 7-12 
Kandilli caml önünde. Sa.at 13·11 
Köylerinde bulundurul'<cak san4ıl• 

Tayin olunan ıünlerde ve yel'lerde K&ymakamlık binasınd.ıld ısaftaıl• 
reylerini bullananuyanlar. 
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