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PERŞEMBE 1 

Beşinci Yıl No. 1584 
GÜNDELiK siY Asi HALK • GAZETESi 

İngilterede yemek Bitler kış harbini açtı 
meseleleri - . 

lngiliz teşküatçıiığı i<!Yanı hayrettir. Fakat daha 
bOyOk meziyet millettedir. Çünkü halk hükumet 
tedbirlerine yordım ediyor, hilekarlığa kalkmıyor 

AlmanFühreJ-iStalingradagı-
receklerinden tamamile emin 

Yazan: HÜSEYiN CAHiD Y ALÇI~ 
(Londra, Bıışmuharririmizd n telsizi ) 

H
aıp içinde bulunan hir yor. Bunları her gün sofranız
memlekette ma•ab'it- da bulalriliı-siniz. Tereyağı ve şe
lcr i~in en ebemmiy~t ker de az. Fakat kiifidir. Gı · 

ver '1ecek noktalardan birınin da nezaret!ini ziyaret ettiğiıııiz 
yemek meselesi oldıı!;u şüphe- zaman margarinden yapılan te
sizdir. B.r;nci cihan harbinde reyağlarını gördük. Bunların i
Almanya ile Avusturyada yiyt · çine lüzumlu vitaminler konaıak 
cek kıtlığının ne büyük bir zor- gıdai hassaları ikmal edilmişt;. 
luk tc•kil ettiği, hatta barbon Bu yağları yiyenlerin hakiki te
soıılanna doğru y.,r yer karışık- reyağlannda;ı ayırdetmelerine 
lıkfar vukua geldiği hatırlarda- imkan olmadığı sôylen'iyor. Yal
dır. nız yemeklerin eski nefaseti 'a-

Dünkü toplantıda en çok alkışlanan 
şahıs genç Mareşal Rommel idi 

Hugünkü harp başlayınca da zalmış olduğu farkedilmekted·r. 
Müttefikler yeni Almanyayı ab· İngiliz sofralarından eksilen 
luka sayesinde tazyik ve aç bı- şey gıdaların fazla olan tarafı
rakmayı dfü1üııdüler. Almanlar 1 dır. Fiyatların yükselmemesihe 
da İngiliz adalarına karşı ablu- çok ehemmiyet veriliyor. Ekmek 
ka ilan ederek hıgilizled açlığa fıyatının •ahiren biraz yükselme
mahküm edeceklerini büyük hr si gazetelerde ehemmiyetle kar
ift.iharla ileri sürdüler. Eu aç şılandı. Fakat ekmek yükseı:r
bırakmak müsabakasında teı a- ken patatesin fiyatı düştü. Ge
z.n.n Müttefikler lehine meylet- lecek ay balığın ucuzlıyacağ:ı h.ı.· 
r,ği şüphesizdir. Çünkü Alman ber veriliyor. Bir şiline, yani bi
işgali altındaki An-upa memle· zım para ile, resmi kur muc\bin-

( •leri müthiş biı gıdasız!'k ce, yirmi altı kuruşa, bir buçuk 
ııenÇL • nde kıvrandıkları giOi ~iline, yani otuz dokuz kuruşa 
Almanlaı da bütün Avrupa k .. y- yenen yemekleri gördük ve 
naklarını yalnız mübarek ncf;s- fabrikanın mü<lüriyet dairesin
lcı .ne t etmelerine rağmen de bu yemekler den y dikı İng'ıl'z 
küfı d recede besi nememektt'- t,,,k,latc:ılıgi· için bu hayret edi
u'.ı ler. lece - lıfr muvaffakıyettir. Fa-

lngiltercde bJyle bir h. ı" n kat <!aha btiyük meziyet millet
cscr ~· ktur. İngiltere h Jiıı ıı.,. ted r. Çünkü halk hiikfımetin 
fi gıd~ ah yor ve gıdaS>nı ucuza tedbı rlerine yaırdım ed~yor, hile· 

Berlin, 30 (A.A.) - Bugün 
Spor sarayında söylediği nutuk
ta Führer, Buradan son dcJa o
larok Alman milletine bir ~ene 
evvel hitap ettiğini hatırlatmış
tır. Führer demişt:ır kı: 

"Bugün neler olacağını ;;im· 
diden düşünmek bence bcybude
dir. Bir Atlantık b('yan·:ıamesi 
vücuda getirmek şüphEC"siz pek 
sadebir işti. Konuşmak biZEC" nis
betle düşmanlarımız ~çfo daha. 
kolaydır. Bizim Alman milletine 
verdiğimiz şeyleri onların diill
yaya şimdi vadEC"ttikleı ini hay
retle görüyor, niı:;Jn taarruza u~
radığımızı, ne sebepler!(' harlı(' 

Mihvere karşı 

Suikastler 
devam ediyor 

Atinada bir bina 
havaya uçuruldu 

mal ediyor. Fiyatl.ırın dörtte h r karl<ğa kalkmıyor. 
n:sb'tırJe b:Je artmadığını te- Gıda nezaretıi bu kadarla ik- Londra, 30 (A.A.) - AtİJıa
min edıyorlar. Bız burada bu- tifa etm.yoı-. Nezarette bir de da, Alman ve İtalyanların bu
hı .dı..,.;umuz müddd~c sabah vo: mutfak gordiık ki, burada genç lunduğıı bir binada ınfılak ol-
1k'.ndı kahvaltıl•rını bile feda et kadınlar suları alınarak kuru- muş ve birçok Mihver askeri. öl-

n bo li yeui : ve nefi~ Ç'ıu tuJmuş ve ııaklıye bıı.usuııda az müştür. 
< ı c L Bu bıze karsı tat- yer tutacak hale getirilmiş s~b- Alman makaınlıın 3 ıehineyi 

sıiruklendiğımız. rohayet anlıyo
ruz. 

Bu baylar dunyanın karşısına 
çıkıp k<-ndil;,rir,e bir kurtarıcı 

--, 
, Stalingrad 

harbi 
--o--

Tlmoçenko şe • 
rln şimalinde 
taarruza geçti 

Odesa'da 25000 si· 
vil kurşuna dizildi 
Berlin, 30 (A.A.) - Al

man ordulan Baskomutıan-
lığının tebliği~ -

Kafkasya şımaJ doğusu ile 
T~rek cenubunda Alman Vl' 

1 müttefik kuvvetleri , detti 

1
, taarr<lllarla ilEC"r leme ye de
vam etmişlerdir. 

Stalingrad'cba. şehrin jlimal 
tarafındaki yeni mahalleler 
hücumla zapt.edilmiştir. 

1 Don cephesinde Alınan ve 
İtalyan kuvvetlen Sovyetle

' r.in nl'hri geçmek için yaptık-

' 

lan mlıteaddıt ~ebebb\ıeleri 
pus unmuş eJ rur. 

(Sonu Sa. 8 Sü e da) b dılmı. ısrısn i bir muamele zclerden ve balık tozlarından, kurşıına dimrişler ve 2000 kişi-
dc,,ıkl.r. lılsafirlerin üzerinde yumurta tozlarından yeml'k'er 1-----~< s:o:,::n.::"_:8::•::.· _:3:_.::8:ü :_5:._:•::•l:__!......:::=::=::::=:=:::=:=======~~ 
tes.r y.ıpın:ık ıç n onlara b.r y<apıyorlardı. Bunların imren
haıp cephcSinde b·le havyar ve dirici manzaraları vardı. Bazıl.ı
ş mp~nya ıkram edılebilir. Fa- nndan tatlık. Her halde Nec
kat bu bolluk hiç bir mana ifade meddin Sadak arkadaşımız•.!' 
etmez. Ote tarafla bütün n.il- Belgrad garında kavuştuğu bes· 
Jet karnını doyuramazken tir Jeyici ~orbadan şüpheHiz dalıa 
kısım imtı.yazlı kimselerin zi- lezzetli idiler. 
yafetl r ',çinde yaşamaları an- İngilterede hi<; kimse gıdası~
ca~ Ukbıh ol~nabilir. Bizim Y;; lıktan Şikayet edemez. Tayynre 
.lıg mız yeme:;• !,!f'.Jtercdc. h. müdafaa bataryalarında çalış~n 
gun herkes yı ebı.ır. Hatta. _is· kadınların kamplarını gezerken 
tcı se b.r lokantadan çıkıp dı.gd mutfakta iki asker kadının, bizirr, 
bır lol,ant d:ı ıl"nci defa yıyc- İzmir üzümleriyle yar,tıklarım 
b:ı;~;r lokantada en ucuzund:m göıdüifüınüz Keykin nefis koku 

su iştihıımızı arttırdı. Bugüne 
en kibanna var ıcaya kadar aı<- kadar aç kalmıyan İngilter nın 
cak üç kap yemek verilmekte- bwndan sonra hiç aç kalmıyac'.l. 
d·r. Et rnkisi kadar bol değ'ild;r. ğı muhakkak addedileb'ilir. 
Fakat kaf.dir. Buraıla balık, ta-
vuk, a·ı kuşleri etten sayıJn,ı- Hüseyin Cahid YALÇIN 

u i~te ya lblr. var ya keramet ı. 

Deği mencilet de 
d~yorlar ki: 

Knlıahat bizde ve Of iste olamaz. Şu 
h:ılde hara borsada çuvalı ( 120 ) 
liraya s& ılan ekstra un acaba hara 

borsaya gökten mi iııiyor? 
Kar.lborıada el altından ve çuvı_, 

h (120) liradan ekstra un satıl .. ! 
dığına dair ortada dönen şayiaları ıki 

(f\.ın evvel y.ozmıtt:ık Bize mesele 
hakkıııdı ızahat veren ve bu itlerin 
incer 1 ıni L11cn bir zatın &arih ifade .. 
aer ne 1nU5tenid bulıınan bu yazımız 

un v ugday ılerile ilgili olan eı 
has v • b..t müeaseselerde alAka uyan .. 

dırmışur, Dtin kendilerlle temas et_ 
tiQimiı de irmencilikle müıtağil ha 
zı zev ,,t dahi ııyı nın mevcudiye,.. 

tıni ınk.ir t:tmemckle btra er satılan 
bu lınların Ofh;e ait değirmenler(e 

Jm.aı edi•mediklerinl aijyJemltler ve 
atağıdaki izah.__tı vermitlerdir: 

- Ayvansaray değlrmenlerı l<oz 
meto'nun malı değildir. Burası -it .. 
tihat Degirmencllik- firnlasını taıı 

yan bir ·Anonim ıirkettir ve Kozmeto 
burada diğer hiseedarlar gibi küçük 

bir akıiyona sahiptir. Kar;;mpa,a de_ 
öırmenleri it Bar.kasınındır. Hasköy 
değirmenler; ise tıpkı Ayvansaray 
deölrmc:nlerı gibidir. Bu değirmen 
ler but;ıdayı tam;ımile Ofis nam ve 
hesabına un haline lfra{I erlerler, Yal 

(Sonu Sa. 2, Sü, 6 da} 

········~ ~·»••························································ .. •• 

r- ihtikara karşı ne yapıldı! --, 
~~~--"""""~--~~~ 

Neler yapılabilirdi! 

Ticaret, Dah-iliye, Ziraat 
Vekilleri dün bir toplantı yaptılar 

~~~~~~~ .. ~~~~~~~ 
Bazı viliyetıerln ekmek işinde tanzim 
satışı yapılması için kararlar verildi 

Vekiller 
Heyeti 
---0---

Dünkü toplantısında iaşe 
işleri görüşüldü 

Ankarn, 30 (Yen: Sabah'ın 
huşusi muhabiri bililiriyor) -
Vekiller Heyeti bugün saat üçte 
Başvekil Şükrü Saracoğlu'nnn 
başkanlığında toplanmıştır. Top 
lantıda, ticaret ve iaııe işlennin 
görüşüldüğü z:ınnedilmEC"ktedir • 

1 
Ankara, 30 (Yooi Sabah'ın 

hıısu.si muhabı11 bildiriyor) -
Ticaret, Ziraat ve Dahil'ıye Ve
killeriyle bu vekfiletler müste-
şarları, Toprak Mahsulleri Ofisi 
Mudür.ü ve diğer alakadar u
mum müdürlerin iştirakiyle dün 
sabah TıearEC"t Vekiilet'mde- bir 
toplantı yapılmıştır. 

Hlaber aldığnmza. göıe, ı~tan
bul, İ2lmir ve Ankaıadan baslıa 
diğEC"r bazı vilayetlere ekmek i
~inde tanzim satışı yapılması 
içın kararlar verilmiştır. Bu ıiç 
villlyetten başka tanzim satışı 
yapılmakta olan v'ilayetleı·e buı{ 
dağ verilme mıiddeti bugün so
na ermektooıJ:. Verilen Yl'lıi ka
rarlarla bu müddet bıroz daha 
uzatılmış bulunmalılaJıı, · 

süsü vererek: "Geçmişteki sefa
letin bir daha avdet etmemesi 
1çin istikbalde her şeyi yapaca
ğız." diyorlar. Bu sözleri işıtin
ce anlıyoruz ki imparatorlukl:ı
ra malik olmuş olanlar kendi 
memleketlerinde bizden dab&. 
evvel kendi milletleri ile alaka
dar olmak iktidarında idiler. 

Dieppe'e telmilı eden Führer 
ıikinei cephe meseles'i hakkındo. 
Çörçile hitap ederek demiştir ki: 
Düşman yen} bir karaya çık

ma hareketi esnasında kendi 
seçtıiği b'ir mahalde yıne dokuz 
saat tutunmağa muvaffak olur-

' (Sonu Sa. 3 Sü 4 te) 

Mister Çörçil 

Diyep baskını 
hakkında 

Avam kamarasına 
izahat verdi 

Londra, 30 (A.A.) - Dieppe 
ıihraç hareketi bugün Avam Ka
marasında sonılan bir suale 
mevzu olmuş ve Başvekil Çörçil, 
bu baııkın hareketinde uğranılan 
kayıpların, gönderilen kuvvetle
rıın }'!ansına varacak nisbette a.
ğır olduğıınu, fakat Almanların, 
ihı aç kuvvetinin geri dönen mik 
tan hakkında malfımat almala
nnı listemediği için bir rakam 
zlkretmiyeceği cevabını VEC"rıniş
tir. 

Bu harekettt', Çörçil ismi ve
rilen tanklar Dieppe sokakları
mn rıihayetine konulan ve bek
leı:ıilınedik sırada önlerine çıkan 
büyük bloklar yüzünden ileri ge
ç.ımomek zorunda kalmışlardır. 

Birleşik 
Amerika 

Memleketimize 205 bin 
ton buğday gönderiyor 

Mevcut buğday stoklarımızı 
korumak maksadiyle Aınerika
dan buğday ithal edilmesi husu
sunda İJılİ hükfımet arasında ya
pılmakta. -oıa.n müzakereler sona 
ermı . Mukavele mucibince A-

<Sonu Sa. S Sü. 5 tc) 

&ki Fiyat l\lurtı.lmbe Bürosu Selli gazeteci aı-Jıaılaiımız İffet 
Halnn Oıuz hl'r Tiirk'ii, h~pıroizi yakından aliilıadar edf'n bu 
•malkrbı. cevaplannı veriyor. ıkmda ''Yı>ni Sahalı" Riihınla.

nn lıu karışı!< işin •Ç)'Üzünıl bühin 8.\:ll<ltğı J!c teşrih edil
mi .. lııı lacaksını7. 

Kömi:ır beyannamesi verealer~ b>r kat~t veriyorlar ... 
O ne kin? 
~ im ı:,.:;ı·. beıki de kömOr ver•rvı1>7lı:!rse yal--. ısın-:•n'"r diyr d·r ! 

AYAKKABI AL.'1ADAN EVVEL 
Yenipootallwe lmr~ısındaki 

Altın Top 
f MAGAZASINDA 

Yeni ve fevkalade zengin çeşitlu 
:MUTLAK.\. GöRÜNÜZ 

Yurtdaşlarla bir görüşme 
Harbe her vakit haztr olmak, gafil avlanmama 
lazım. Pek kuvvetli ve imanlı ordumuza layik bıl' 

sivil idare, bir iktisadi program ve teşkilatla hafi 
kın her milli meselede birlik ve beraberliği farzd" 

Yazan : SUPHI NURi iLERi 

Kafkasyanın şimalinde Sov-ı 
yet ve Mihver ordulaıı 

varJmvvetlel'iyle devler gibi d1'
vüşüyor. Belki tarih milletlerin 
bu kadar dehşet ve feca.atle bo
ğuştuklarını hiç kaydetmemig
tir. 

bir insanlık krizi var. Bu hal
den hep;miz mesulüz, çiiı;kii 

hepimiz cezamızı ~ekiyoruz. Çıin 
kü işte 'msan gibi yaşamak var, 
iken canavarlar gibi boğu•uyo
ruz. Yarın tarih aleyhimi7.ile 

(Sonu Sa. 4. Sü. 1 del 

lıiın, Fen, teknik, zeka, ser- ------------
vet, seciye, gaye, menfaat, kin :••·•:•••••••••••••••••••••••11

••••• ••tı 
ve 'iman hep birden seferber ol
muş. Mutlaka iki taraftan biri 
mabvü perişan olacak. Mubak 
kak dünkü iki hür memleketten 
ve milletten biri esir olacak. 

Neden, niçin? 
Bunun sebebini övle kolayc~ 

bulup gösteremeyiz: Vakıa b" 
güneşin altında her mH!et için 
mesut yaşamak mümküııdıir. 
Bu topraklar herkese istedi~• 

Hariciye 
Vekili 

Dün gece Anka
rapaiasta 

kadar yiyecek, yakacak ve gi- Profesör Zaverbcuh'un 
yecek verecek kadar cömert ve şer e fi ne ve r d i g· i 
zengindir. 1 

Hele artık lliç bir milletin ö- ziyafette bulundu 
bürünü esir etmesine liizunı 1: A k 30 (AA) _ tk· • kt , • n tıra, . . ı 

yoC_dudr: . - - b. millctlrr:: a.."Ileliyat g<!Çirmi~ olan H3ri-
~ ı. \.e samımı ır . . : ciyc Vekili Numan Mene-

cemıyeti ınsanların saadet ıçııı- s . ~l b b h N"" e 
d lan 1 pek aıa. temin • mcncıo!, u u sa a umun 

e Y.a.ş~a n : hasUhanPsindcn ~ıkmı,,tır. 
edcbılırdi. • B k 20 30 d h t' 

Fakat, işte bu tabjj ve müm- ! . ~l a şanı 
1
• _ a as ~nın 

kün olan akıbet bızlere mukad-1 ~ ıyı eşm~§ o ma"ı R('r:•une 
der olmadı. Rahat~a yaşayıp ı: Profesor 3lverbur

0
h tar.afın

maddi ve manevi inkişafımıza : dan Ank~ra Palas da bır zı- :ı 
bakacak yerde işte böyle birbi- : yafct verıkcck ve. zış:ıfette 5· 
imizi harp meydanlarında yıyi- : Numan Menemencıoglu da : 

r : hazır bulunncakl.ırs : yoru.3' • : 
Her haJde Ü.lemde büyiik "'••· ..... ·--•• .. •••••••••••••••••••• 

M a 1 iye Ve k,i 1 i .. 
Milli Müdafaa istikraz tahvillariniı1 

------· 
Beşyüz bin liralık talep fazlasHe 

kapandığını haber verdi 
Ankara, 30 (A.A.) - :Malfyc 1 

Vckıli Fuad Ağralı Anadolu A-J S·hh" 
jansına şu beyanatta bulunmuş· 1 ıye VekalEfi 
tur: 

Milli Müdafaa istikr:ızının 40 ---0'---

mHyon liralık ilk kısmı muay
yen olan 15 günlük müddet iciı:
de 500 11m liralık talep fazlasi
le kapanmış ve b akşanıdan 
itibaren tahvil satışına. son ve
:ıiilmi.ştir. 

Hasılatı tamamen milli müda
faa masraflarını k>.rşılıyacak o
lan i:ııı fat;lo·azın muayyen za
manda fazlasiyle kapanmasırıı 
temin hususunda evvelki istik
razlarda. olıluğıı g'ibi gösterdi!c
leri kıymetli alakadan dolayı 
yurtdaşlarıma tcşekküı lerimi 
sunarım. 

.. ~eheı· resminden , 
artan para ile h;;:;-. 

talıanelel' aça.call 

Ankara, 30 (Y.,; ı aba11'1~ 
hususi muh:ıbiri b ldir;yoı) --1 
Şeker resmi.,den artıan üç bu< ııkj 
milyon rr:ı. 'ık memleketin muh
telif yerlerinde d;spanser ve 
hastaiı;.nc yapılması ;çin SıhJ.ı
ye Vekaletince b:r kanun proj-e
si hazırl:ırunaktadır. 

................................................................. ~·········· 

!-1 o_L_A_Y_L_A_R_l _N_M_l_z ~H_ I J 
Bu harbin en nlktin al! mı 

, 
u harbin en nik IM,lııN., ........ 'W'.v.:....,.,,..·.1, CCcl <ıl) d Bbin adamı kimdir 1 y :- t;J .. la '1ld ı 
bilir misiniz? ttz azan '.· cck: ve ncı lJ\,; \l \.: 

meden söyli;ycyim: :h-1c=ş • .. rrı:.·ck? 
hu 1talyon gazctccile Aka Günduz Bazı ey o \ dıı ki 
rin1;ıen Sinyor Gayd~. ~ } sten·:ı~ . _ lın ı ' .. r 

Bu adamın nikbinli t.. v "'""' V\v "\"V'\ı'lo....... dı!f.ı ou unku Ju \ in. 
ğine gıpta ediyorum. S1kılmasan1 p01rn mefhtı~nu d~ LSı -"'tiı. 
kıskanıyorum. diyecegim. . klcring, taka~. a ... rediti! g. 1 f:."r 

BiJmem kaç milyarhk. ~~. düny~ kJlrnatlı. Hcı ke;i ne ..... terse Ytnı ol 
nın içinde kci-inatı p..!nbe geren bı • y~c:Jnın ınoda~ına gÇlrc l>ır c;eş ô l e 

od del ödily.,;r. Buna buıctınki.l nuıh..ı riCik insan ur. 1 Akıllara. hayallere, tari~e~e sa~ rıpler birrr büyük ve ca11h uı ne:: 
kı (hJyret) veren .bu olt.:u!em.ez tirler. Ar~da dCJstluk, t~nı !ık olın.ı 
harp ic:inde -ki dunyayı dcgışbr yınca ad.;ım ad::ım:ı sclfuu bil 't r 
mcktedır- o. hiç, amma hıç bir miyor, kaldı ki knca .kıt':ıl:..r 
SCY görmemektedir. Dilm:i/Ol· ki bu harbin sonunda 
Habeşistan istil5.sı avlarında kük galip nıa:ilüp yoktur. Diın.>aya yal 

l 1 d d k b nız yıllarca ıztırap çekmis in:: .. nlı ~ 
remis ars an 3r an ana ;;o eye ğın rnü-:iterclc i~yanı h'1kim ola<"~k ·J 
cnna düşen bu meslekdaş bu harbi trr. lliıtün Jdeolo.ii.!icr ve klô'"'.k re 
hi('e sayıyor. Hatta bi.r Dünya Hnr jimler ortadan kalkacaktır. Dl.<:1y:ı 
binin olanca debşetile devam etti 
iinden haberi yok görünüyor. Al.a i~!ı!~i:.tlar ve perişanlar rejiıni ıe. 
bildi~inc sürüp gideceğini de gor Harpten sonra şu alınalı bu olma 
müyor. ıl diyenlere f!ülünür. 

İstiyor, istiyor, ve, is!iY?r .. B.ere Gaycta.r...:!'. yarın;t: düoy<ı ihtililin 
kı:?t ver~in ki ne i.;;t.edigını bı.nvor. den hab~i yok. O ibıtllfilde kan 
Pasüikten Atla!ltiğe kadar Ahka gövdc~i doiil umulmadık d~v}ct}e_ • 
run yarısını istiyor. Afrik:t~~kl b6. ri g-G~ijri,p gftt:Orecektir. Ve bu ih,.. 
tün Fransız müsternlekelenni isti til:il oimaee dünya en az dal"ıl bi 
yor. Akdcniziıı hC-J?~U~ ~ti?'or. Vişi. sere kll'n kırnoak. d11zckrıiyect'ktir. 
Franı;anın. üçte iltisını ıstiyor. Da.. Harbin sonunda n:ıu.baıi.I' kıL':ı!:::.:-
ha birçok şeyler istiyor, da b>!I' m4n8"ile bir anafümo b«' 

istemesi de pek orijinll1. tsti:vo lemck. hic de bedbinlik :ıy:"im:Jz; 
rum demiyor da bütün bunlan ba Tanrı bedredJ. Gayda gibi ni:i~b!n f,l 
~ vcriru1 diyor! insan ç:l~ıdan tah maktan konımn .. 
t..: p.ı.blH .. U altnak ıst.e!e b.. de-'"ni 'e '\tös: IJı t':'l;J'da yalnız bir scy i-te ... 
rip alır. O hiç bir bl'del öc1emeden rnıyor. Ve istediklerinin h::ııpsiz ve. 
andc-cc (varini:t) diyor. Gtı-çl biztle riJrnesı.ll ı i.-tiYor. 
Atalar sözüdür: tsteyenın b r YÜ7.1i Yukarıd bu r ... ~b.ırli<Lirıc .:ıp a eodf 
k~ n. \'('J nive-nin ikı ytizil l·ar:ı de yorurrı ~rmisttm. r y1r \: t.~t·nı.. 

• T· :O. :.ıt her't.rs burıa rjayet Bu ac.k gôz.lUluğe ı:tu.1 ı~·or h .11 < 
binh cıyorum 
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ltııl. Zek1 Korgırmn lktıbaa hakkı ınahfuzdur 

le iç.nde çöpliik 
Süleyman iye S yaveş pqa aoka_ 

öı 27 numarada oturan lbrah m 
Cofkun adında b r karim z ya_ 
:rıyor: 

O ut, it ptan Petrol Fa.kir anneler 
tevzi tı 

Atlantik kalın bir esrar 
perdesile örtOIO ~ Emiri, öfkaıiaıi yen- vet verir. Kbca Bağdat iilkesi:n

~e çalışarak Ebüihe2'ise doğ- de mini mini bir kulübe kuracak 
'\ıı.ı ilerledi: başka bir yer bulamadın mı? 

- En mesut ve neşeli .zam&- - tık ba.k:ışta insanın yüzüne 
Mahallemize hemen b tUn yaz 

müddetince bir çöpçU gelmemlt, 
evlerdeki süpilrüntl. ler blr"ldp ıumı7iia bu oyunu oyıınıma!k ı:e- gWen, .kalbini çelen yerlerde ka-

~ mıdır? eler meydana getirmek ko- sokaklara taşacak hale ve niha_ 

- Ha.kbsın.ız ya Emir! Fakat yıdır. Hüner, ıssız ve vahş'l yer- yet 1il0ialöımız da çöplllkten ge_ 
tm tim.ayınız ki hayat neşe ve leri ıslı ~ sevimli hale getir- ç lmez bir vazıyete g m şt r. 
1 azurdan ibaret değildir. I:nsaıın mektir, Mini mmi kulübemi gör- Yakınımızda bulunan büyük ar_ 
,J..or: ve heyecan da !Azmıchr. düğünüz vak.it sözlerimin d ğ- aa._rclan birine komtular muh. 
~ · e, elimden geldiği ta.dar, ruluğuna inanacaksınız. Bahu- telif zamanlarda aUpllrUntUI t>I. 

bı heyecam ta.ttnmak istedim. sus o kulübe ar.tık Sizin mahmz- ni dökm k 'ZOrunda kalmışlar_ 
Bu vesile ile Melike hanetleriBe dır. 1nm., :içmde Jıumdi malı bu- der. Son .zamanlarda bu araaya 
ile yımz .hün.erlerimdeıı biri!fuıi lunıaın bir yeri, cehennem de ol- blr kaç ç çü arabaeı girip çık. 
göstermiş oklnm. Armbayurar- sa, cennet kadar Şirin görür. r.ı- ımıya başlayınca komşularda 
larsa hediyeleri teşhir fttllİfemıe S, düğün hediyesi olarak gö.z- •mGşterek bir sevin9 allmeti gö_ 
'" wm edeyımı. den çıkardığını kulübeyi göl'- r.ülm §tti. Yazık ki bu aevlTıç 
~ Saba Melikesi, ~riındeki kor- meğe davet ediyorum. kısa sürdü. G-elen arabalar çöp_ 

im ve heyecanı hlıJ.a. atamamı!Jf:ı, Saba MelikeSi, çirlcin\iğinden leri toplay~ ~rm4k f(iyle dar_ 

Göster·ıen fiyatlar hari
cinde sa ş yap n.ar 

cezai ndırrtacak 
- 1 -

· ği bu yü okullar 
o.trııtu!!;ı.a;Lk mecburi ve ihti-

yarı kit p ait fiyat rlstesinı 
alakadarlara tebliğ etmiştir. 

Herhangi bir sebeple olursa 
olursa olsun kitaplıl" üzerindeki 
bu :L~atlardan fazlaya satın.ak 
t.eşcb'l üsün.de bulııruuı kitapçr 
lar VekUrik neşriyatı satıcılığı
nı deruhte etmiş bayiler taırafm
dan taldp edıilecek ve derhal ~ 
"Zala bnal cihetine gidile
~. 
~ 

Elektriksiz evlere petro·I 
fişi dağıtımına başlandı 

Belediye lktısa.t Müdürlüğü e
IektirJık bulunmıyan evlerin Bi
rinci.teşı'4'!ll petrol istihkaklanuı 
vcrmeğe ba.~~. Bu mimar 
sebetlc dün kazalara fiş tevzü
ne baş1a.nınıştır. Bu haıfta so
nıın a evlere tevziata başlana
caktır. Bir.inclteşrin petrol istih
.ka.k.ı. geçen aylarda olduğu, gibi 
5lm lltredir. 
-----~ ... 4 .llH--------

Feci bir kaza 
l11SSedilir derecede t:ibv,ye tıt- ve ukal8.lı~ dolayı b]r tür- sun: Başka semtlerin çöplerini 
• _ 1 :. '"""...- -•.illOI Ebmı..-..:-: buraya lstrf e'tmeğe başladılıtr. O l 1--} li .. eye geftp yerme 1.A+UUU: li1 aevem~ 'UU.U:U.llbİ •• ~~t'C r a OILU ve •e- Don akşam Beyoğlunda 

.A.rtfk ıteşhıire li:çı;wn ktahna,.. vurmak JÇlil damadının yuzune Bu hal '8e son günlerde bu 

jb. Göz boya.makta ne kadar us- liılktı: ancak onuın duyabileceğ: semtin havıısını hissetıilir dere_ ler bu sabah açıldı bfr kız çocuğu tramvay 
ta olduğunuzu öğrendik. Aciza- bir sesle dedi ..ki: cede bozmuştur. altında can verd'ı 
aıe hediyelermıiz hakkında ver· _ l1mi simya üs.tadı olduğu- 20 inci asırda yapdığımız şu Ortaokul ve liseler bugün :1942 .ı 
liliğıniz doğru ve esaslı faahattaa nu ta memleketimde işittiğim F.- ~ıanta mahalle ar11Stnda çt;p 19'±3 ders senes'ne başlıyaoa.k- Dün akşını Beyoğlunda bir 
da sizce maliiyeti bilinmiyen bir bülharisin size hediye ettiği ku- Mposu vücuda getll"ltmesı bele_ lardır. I:Ier y!l old~.Yu gibi bu çocuğun ölümüyle neticelenen 
feY mevcut 0 adıgım ıaıniadıl:. lubeyi görmek benim için bir diye kanunlın-ının cerçevesi dahi_ yıl da Maariıf Vek".li Hasan Ali 'feci bir tramvay kazası obnuş-
,§iımdi sıra kendi hediyele.ı'.inizm -•~ Biim · l!Me cotmaaa ge1'ektlr, tur. Öğrendiğtınize göre saat 
ltıeşhirine ge . Her halde m i ;1'= :m? em sız c.ie ayıu i<eyfıyet1 umumun wıenfaati Yücel ilk derste öğretmenler t&· 18,'15 raddeler nde Aksa.raydan 
retınde bulunduğunuz Emir mmıına atAkadarlaMn ehemmi_ rafından okunmak üzere talebe gelmekte olan vıaıt:man Vahid'ın 
hazretler'mio düğünü için fevka- dı ~ ve Emmielı IU C&Tabı al- yetJe nazarı dikkatine arzedll_ ıiJe mubııd konuşmasını yapa.- idaresındelti 193 nunıa.rab Ta.k-
iide hediyeler hazırlamışsınız- O h~ t ı.:.~~- F ••m•es-in.ı .r.ıca-•ed•e•r+m-·-----·· caktır. ~ - Aksaray arabası Perepa-
jı - , mıca:eaı W5Ulau.ır. a- -------------------------- Jön oteli önün.den geçerken bu 

r · kat lı~r nedense adı dillerde des- "" .. ada -'"-1=- •--........ yon· ~-.:ı-n 
- Utanarak söylemeğe me .- B 

1 
f • .,.... UM::U:U ıua.Y-'. ~ 

burum ki bu şereften mahrum tan ola.n meşhur hamamından • a . e c b.rşlya geçmek isti.yen 5-6 ~ır 
i;alı:Jım. Devletli Bağdat Emir ne :ve Meleksimayı kaşlagOO arasın- 1 r 1 a 1 a s 1 larında Çeşmi Nar isimli bir kız 
sunmağa 18.yık ltir düğün hedi- da buraya getirmek hiineriruien tramvayın altında kalarak feci 
yesi meydana. getirmek kuvvet be..şka esaslı bir hüner göster- tiir surette öbnüştör. 
ve kudretıini kenilimde bulanıa- medi. Az evvel bize oynadığı Vahit 25 'SE!Oelik vatnmıı olup 
dun. Hele slıin hediyelerinızı ı;&- müthiş yılan oyunu da yaban'l: 8 .. tr -4İlftnar j,arısı 11.rızı yononıa v~ IJ~_!u .. ı bu miıddet zarfın.da lttçbir ka~:ı. 
riace çok icız bır mablilk oldJ- atılır bİr hüner. değildir. Göı- IUlllı n ' N lilflı' ., •vu. ya.prnamışbr. Vaka anfında 

e;:y:11:UXtenanıJ~in 1;~- =~~7t:r~e~~ ::11:7~ tarafındn feci bir su rette mdBrüldü t&hlrikata başlanmıştır. 
murta.lan, tıhsı.mıı çorapl&r i!e !ı~ kga;;:ı~ b .. zahmet oı- Bı·r balıkçı 
en~ -ırı, hak ve ad!Wet terazisi, 
ll.ltıavet çocuk takımmn... Bu Saba Melik.esi, "lşte ben hazı- Cinayete kurban giden tnccarm kızı 
ayarda sanat ve feraset eserle- nm" der gilii ayağa kalktı. E- ifada verirken öldll Yapılan yanlı~ enı"eksı"yon 
rı meydana getimıek iç.ın insan mir, atıaı1n, arabaların hazır- T 

• mutıa.k1a; yaratıcı bir sanatk.,.r lan.mwm emretti. Biraz .sonra Sıvaa, iYeoi Sabah) - Şeh- temriş, Şevket'Da.ırhmn ntkiban .-a-a .KldtJ 
olm lı ... Ben kulunuz ise aca.v p koca salon bomboştu. Bağdıa.t riı:n'i~e ~~ bir cinayet işlen~ llmrıS8ıın.~ ~ ~ ~ )8.ı;unu8ft VI 
hiınerler göstermeyi bilen m 1 ııok ı rından atlı ve arabalı in- mişti.r . .HAdi.se §Udur: 25 sene- fllSinda titim ve milteredıfit hmi Rumelihisannda. oturan sey-
mı. mıya tal besinden ba. f.tr sa.n.l da mürekkep büyük bır denberi zahire ticaretiyle uğra- ıaa:ıarl d~ ~betmiş ve~ yar bıılık.çı Mehmet ism'inde bi-
fJel değilim. Jcatıle şehrin dışına doğru şa- ~.Şevket ~ adında biri- ~.bütün tahk~ ~ efradı 'iti bundan 4 gün -evvel bir sıtma 

ffüillharıs, Saba Mel· kes'i ta- kır şa.ktr ilerlıyor<lu. Saba Me- sı beş deflaı evlenmiş_ ve son de- U:Zerıne. teşınQ etmiş, böylece de ,krizi geçinmiş ve eczahaneye gi
roı.fından a'ddi bir alşka ile din- likes, Emir, MelekslıPa vç Ebül- fa de. & ncı kadim nücihsız ola- aırıayetin. hakikat s&fhaaı aydm- derek kendisine enjeksiyon yap
lenen bu sözleri ile k ~ iı- ha.r .. ., dördü bir raba~a bin- rak allm.ıştrr. Şevketin bu ka- ~1~· • brnu!}tır. Fakat eııjiksiyondan 
~bir hiç. olduğww '~tlraf t- .mtşıerdı. Bu araba. tam altı at oındain 18 yaşında bir kızı, Na- Nikihsız bdınJa Şedwtiıı J1&- • fayda. görmiyeın. lılehnıet 
miş oluyordu. Fakat bu t rn· tarafından ç.ekıliyordu. Bu ılk mn adında fli:o.<le bt),ytttüp ye- ğerıi ~ iııtikll'!' Jıırsiyie bir- derhal Flımaf hastahanesine mü
fınıda samimi ·değildi. B Hl.kıs amıbayı tıilip eden armalarda tiŞtirdiği bir uşağı ve kardeşin- leşım.işler w -Şevki Dqdam öl- "ra.caat etmiş ve orada yatmış-. 
tavazu göstermeğe çalışarak da ~ıd r kişı vardı. O zamanın Q,en çok M:" "kkeıı etim kalan d.ümıeğe karar venrı.igler.dir. Bu tır. lhlımet hasa.hanede e&ıııl
ll.l taca alay ed"yordu. Öyle ~ sa.ra ·adetine göre resmi giy'n- T4ılnıl: edwU:: bir~ vanbr. ilte ~ bm da DW~ nia doğru. öldüğünden ailesi. ya.
bu müteva.zı ~ gizleneı m.i.ş a.tlılarıo hemen 'lensi şehrin T-Llr.ila .büyi.im.ü.ş ve ~ }jrr aldıktan sonra 1000 lira teklifi- plan enjlksiyonun zehirli oldu
ince istihzayı, Ebulhar sın ıleri gelen, devlet '.ışlerlııde mesleıkfe yer almaştır. Şe.-ket le uşaık N~ da. sust.unn.uşlar ğunu ileri sürmüı;J ve dÜD'sabah 
11 ıJ olduğunu bildiğı halde, genç çalısan insanlardı. nedense 6 Gel Jc.ar.ısı ile bir türlü v~ cma?'etı ar8:1~ tertij> et- müddeiumumiliğe l:tir istida ile 
Bağdat Enuri dabı .anlıyamıyo - (Arkul var) nik8:h na ve hu. ka- mışlredir. Yem bir ev yapbr- müracaat etmiŞtir. Vaks. bak-
du. # ~~~!C:::!Go=•=•r::•====~==-===::::"~=:::=s: • a ya._ ŞINIDlJi l mJ§ ve kereste ıara.makta olaa kuı.d& taJıkiklaıta }>a.şlalN1U(tır. 

gbüllıar.ls devanı ett1 · H'dd 
1
. dından dDğuı Jmmı da '6 en be- Şeıv.ket:i-bnaı bir sabah uyan- ~ 

- Bununla beraber şehre Kl ' et 1 oen~ ~ci. J4~n adJaa :nüfusa ge- dırımg, kerestelerin bukınduğu 
e< at uzakta bulu an kay. ı fftl çmnı.ştir. nu. boş bir damda olduğunu Etiket koynnyan 305 
era:nnda küqük hır kulübe: ıı Bu arada yeğeninin paralarına aöylen~. Bunun üzerine Şev- f '"' d a.a. 
v r. Emir ve Emire h L tC 1 • . da vaziyet etmiş ft kend'isine ket ıstansmm tarif ettiği yenle- esna cezatan ırttw 
kentlilerine düğıın hed' y ı ıh- - Konuştuğu kızı bir da.n beş · ki; boş damda saklanmış olan Emniyet6 .nci şube memurları 
r k terkettiğ'im o kı.ılub ~c b·. başkasite görünce m.ırasın para 'V'emıemıt- Turan elindeki balta ile amcası- sem 3 gün ıiçin ... .,, şehrin muht:e-
k . gün oturmak ten ~ülun (" 1abancaşma sarıldı .t!i.r. Nılıa.yet .Şevket Daşd.an ge- mn ii:zerine hücum etmiş ve~ lif eemt1erinde yaptıklan kon-
bulunurları13i her halde çok nıenı ~erde para t.oplamak üzere şmı pıarçalıyarak öldürmiiştür. troller netice&iDde ına.llar üzerl-
ımn kalırlar. Ciinkü mıni m r. - • • .köydmı Çtkmış -ve bir daha dön- Katil, cm.ayeti möteakıp, 8.lDlC8r- ne etiket koyma&klan için 305 
kı ubem yeni evi er":1 c te kum EvveHti gün Gureba hasta.ha memiştir. Bunun üzerine Şevket smn ceaedim boş bir arsaya esnaf ti;Jıkkmda mbıt tutarak 

:~~=- ~":ı ~~:r;~:;' ·. ~~~~ee :ı-::::hidise geçmiş- na~:Jn .. ~~ tW.yete ~ban fa:.m~~ dlwarcı- bu~\ .. csayamleçarptet.ımuşlahdı•trdır. 
lı b r tanda y.a.pı.lınışt.ır. On r t Fe hi ımıinde bir genç bun- g'.ıttiğtni ÜÜ...'UWll abla bır tah- Hadise aıılaşıldıkban 8Qllft. Ul1I 
o da sağlam ha~aan. şıf ı dan bir müddet evvel aynı has- ki.kata baıtamıştır. Ve ailesi i- .mbıta, anıaaabir arama yap-
uneşt.en ve eseık n ebooı S<Lll- "tahane hemşirelcr'T\den F tma çinde de istiçvaplar JIBl>mışbr. • .mış, eesıetle k.aııJı baltayı bul

d t tarkıları fısıldaya,n oks v. ile taıruşnuş, Fethi anada sırada Bunlardan uşak Nazım sorgusu muştur. Kati! ve suç artJUdarı 
cı, serin. riizga.rdan başka b r hustaha.neye giderek F~tına ile esna.cunda telaş alii.tnetleri gös- yaitıdllnmıştır. Şericefin ~l 
weY r~ .etmez. konW)Urmu9. Y:ıne evvelki giın ı------------- nezarethanede buhranlar gaçır-

Me(fhur aahlıka.lıla.rdan Arau 
Ahmet GaJatada getıel evlerde 
çalışan Sultam. ismınde bir k'"a
dını, eğer lrendisınm dostu ol
madığı takdirde öldüreceğiılı 
soyleyerek tehdit ettiğinden dtln 
7 nci ~e ceza mahkemeSi!.le 
verilmiş ve suçu sabit olduğuıı
daaı. 40 lira para cezasiyle sekiz 
gün hapae mahkfım edilmiştir. 

Bağtle:t Dnir, ba"denb re ye- h tah ueve giden Fethi Fa.tına- olduğunu görmüş ve derhal tA- miş ~cim.yeti tafsilitfy)e lir 
rmden dağnıklu: yı a.raımış ve servıs odasında bu- be.ncasuıı çekerek .birkaç el ateş kiğlda yamrak anb.tm1ştır. 18 

--. O vahşi l'ayalıklar arasın- lu 1duğuı u öğrenmi§tir. Kapınııı etm:lştir. Hırslı delikanlı yakıa.- y&ljıUldak.i kız da e.n.t bir kriz ne
• otUTmak şöyle dursun, b'l.rkaı..; yaının.a - giden delikanlı odada lanmış, bidise esnasında hiç bir ticesı ağzından .köpükler :gelerek 
saat doltışmak bile .iWMna kas- Fatma~ bir doktorun y.almz kaa obnamı§br. olduğu yerde ölmüftür. 

,,. 'r' BEahmanlar bu kadar eti et_ 
k r, hile r alçagın k oldu _ 
- nu merak ederek birbirlerı _ 
run yüzun baktılar. Harıcı • _ 
lemle temasları, arada hır içle _ 
rinden bırınin şehırlere gıdıp 

bulm•.-... .Su ,,.;_,,.r, altı ·mi.iteas. - --·. 12-. dakiıka. ~:va mabu-gelmesile aldını haberlerd n ı _ "'9""" ,-...... ~ ........, ~ 
b tti. Mc il aya ait pek az şey sıp ve dBıhil Brehmenden h r dun heykeli öni.ı.nde gôzlerı ka
biJıyorlardı. Hatta bu ismi i~t- b'rı bır sıı tlan kesilmişti. Hep- palı, başı yerlere kadar eğılın;ş 

yenler, onun başından g en si hemen gidip Sıvanın intika- olarak l:iekledi. Başındaki kü
macera.yı bilmiyenler bile var _ mını almn.k ı.çin can a.tıyo du. lah zemine müva.zi bir istikamet 
dı. Mertobi _ Doı 0 hepsinin me. lçlermden lir tuıesi bile böyle alını. tı. Neden sonra başını kal. 
ra.k, heyeca.n ve meçhul dusnıa _ sevabı büyük bir hizmet.ten kal- dırdı. GözJeJ:ı.ı. kan çanağıruı dön
~ karşı kinmi kô.fi derecede ma.k ıstem:ıyor, derhal g ddp müştü. Brehmenler ona b kmak 
tahrik ettiğme kanaat g ırdik_ Ma.haıl.li Sarık ı öldürmek istıyor- tan korl yorlardı. Bu gözler 
den sonra izaha.tına devam etti : du. Meı tc>bi Doro, onl n gtl~ beş dak ka Siva üe yuzyüze gel-

- teskin etti: m:...cıt rdı ve bu yüzd' ,_. :...an ı'çi::ı-Ha.yri Senk'in oglu Btıı · · • ""'' • 
narı Sc kon altı yıl önce bir de - Susunuz; acele etmeyipi.. deydı1er. 
n· kazasına. uğradı. Y ında Sivaııın ruhunu incıtıneraek 1:1- - Evlatlarım, dedi. İçinizden 
ftlu ve eŞi. de v.ardı. O gün bu zımdır. Ys.nlış bir hareket, I-cn- iki kişi Mellliayı kurtarını.ya me
j ~ üçüı;ıden de haber çıkma- d:i nefsinizi feda etmenizle netJ- mur edildi. Diğer ik:sı de oıv..ı. 
Ylltı. Fakat bir ay var ki b'ır celense çox değil, fakat b d ıı şeytanet ve ihw s er :ıı ·dokun .. 
delikanlı Hint t.opraklanna a - Sivo. hiç bir i&ti.fade tem' e- duran gençten s·\anın ıntikamı
ya.k bastı ve kendini Binnrırı mez. l..iumD. olan onane~dilm·ş nı alaca tır. Bu dort bahtiyar 
Senk oğli.ı 14ahalli Seme olarak olan kızı yine ona get:.rmektir. msanlo.rın iai.mlerini okuyorum: 
.ilin etti. Ooaı çok kimaeleır kan- Bu nasıl olacak Soma bu kö- Ve Mertobi Doro hemen elini 
mıştır. Çok ltiınseler değil, k:ır· tülilğü yapan, yah ıt yapm k gö~e attı. Siyah gömleği al
ŞlSIB3 çıkan herkes kandı. Yal- üzere bulu!-ıan delikanlı P ğı tında, gögs-üne ya.km bir yerden 
ıuz !bir iki kiti bumm bir hilekar ile kalacak mı? Onu da t.:ty n t- bir lfı.hzede bembeyaz bir kiğıt 
otduğmw. iddia etmek cesaretini mebyiz. Susunuz, sakin olu tız. çıkardı. Bu kağıdı ona vakfeye 
göst.enlller. Fakat Türle diyarı!l- Sivanın n.e .ist.edigini anlam.al!- daldığı zaman mabut Siva gön· 
dan gelen bu cüretkar del kaı.- yız.. dermışt:ı ! 
ıı jatedjğ;iıne :ı.aJı oldu. Şım.dı R - Bit- a.nda bu koca 
mador raeahğmda 0 Mahalli de sesler k~di. Çıt y Mektubun iç"nde dört isim 
Senk ismiyle hüküm sürüyor. bertizler.ı, siyah il , karan- yazılı ıidL Baş Brehmen bu i -
Hayri Senlt'.in varisi odur ve 1ık clb e ı t ttek me. le zi. simleri o~udu: 
Jılelikanın gOO.ül verd'1ği bu ge- yas y daha Zly~de sararan ve- Kürena, Serma, Herdü, .A.tıimo 
ce, yann gece S! a mabudunu ya k an Br.eıbınenler dmi bir bo... 
Jeketiy olan da bu d 1 . · nlt . h el\'! ba§lar11u eğdHer ve lcıimleri okunanların ' gözleri 
dır. be r. , parladı. ,Diğerleı'.i. kıskanarak on 

Bre. m n1 I ı ehınen Mert:obi Doı o lara baktılar. Bunlar Si:vanm 
-n j,ş, m ıra.! a.beye da ı. sevgHı lru Harı idiler. Onlar igin on 

" Bütün Ramador çalkamyonhı 
On gün evvel, füıi üstünde gb
rüneın yeııi vetiaıht da kendin 
bütün haJ..ka Melika lwiaı- sev 
dirmişti. İki genç bu ~n 
mestolm.uş ..nı...iydiler. 

artık )'iUıde doksan ebedi saa- Ferhat, .:da bir kendini b:ıh 
det kapısı -açılmıştı. çeye veya pencereye ataraık pş-

••• k.ınlığını izaleye çalışıyor, ikiı.:te 
bir serseri ruhu biraz bu )fayıt. 
Jardan azade, hür yaşamak ar 

r racalığmın m.uhte- zusımıp. ondaı taşkın bır hale gc 
mda bu mehtaplı ge- üriyordu. Bütün e-özler kend: 
bet eden bir hal .sinde ~ Sık sik CfDa g~p n 
1 pencereler ışık *- emrettiği soruluyordu. Şımdi a 

e eli. Uz tan saray parıl tık bütün bu saray ,h&tti btitun 
p 1 rlı ordu .-e gecenin ya. bu !'1~ .kendi emri altın
n karanlığı !t.çmde mermerlerin da rdi. Bu. li.ir ~aftan onun 
beyaz.lıgı ö.dota gözleri Kanıqta.. gu.ntroDU okşadıgı halde, b. 
nyordu. Şahane kapıdan -girip taraftan ~ canını sıkıyor, on· 
çıkanlar ~ merdiveni doldu-~ verıyord~. 
ruyor· hdıçede ağ~ her Böyle sıJrıldıgı anlarda y 
dalında renkli bir fener JUi- lıleliıloıının kulağına bazı geveze
JOl'du. JMder fısddıyuak, yahut bir kö-

Melika ile Mahalli Seo.k'in & tede kafaları tütsüleyen Haşim
jünleri ba§lamı§tı. Bu düiün-. le arkada.gılannı bularak avu
gün sürecekti. Bu kadar jh'fpım: 'llUvord\1. 
Çnde bir diiğüırıü A vnıpada hiç Baca ve aiılam ile vali be.şba
bir mmıleket taınıyamaz. Ba P. arada ~ Ferha.?1 davet ed~ 
Aayaya, bYbessa Hinde 1JM1baua ııek w gel:iııiyle latifeler ederek 
bir, ibtipm ve servet tmahiiftl pee ~ kadar oturdular. 
idi ki tıiz, ancak bunu bin bir p- Onlar ~ sonra gençlen 
ce masellarında alw)'UBk ~ flll1enıne&'i, şaldala~ı .• hatti. dans-
y :u edeb:ı:....a.:ı. llll'1 ve p.ıtalan iki saat kadaı 

- 'li.UUJ4. A söıdti. Karşıki tepeleroen bakır 
Ti ~be.yd~, BaydarB:W- ftlnldi ~ mehtap göründ" ... 

iaıı. 18nam. en .kiDl&r aileleri dil- zaman P1ft•lec çoğaldı ve saba
ğiine davetli idil«. En kibar ra- Jııır. üç saat kala. Ramador sara
ca &leri, N:izamlO. maiyetine JmMia ge,ceyi geçirecek olanlar· 
mensup ohm etraf, kadınlar!, dan. 'başka kimse lmhnadı. 
kızlan ile düğUne gehnişl~ (Arkası var) 

Hükümetçe yapı,an yar
dıma ait 4 ncO listeyi 

bugün veriyoruz 

Hül.."fmı.etçe yardım yapılan 
çok .çocuklu .amıelerın isimleri 
aşa;,'1rl:ı.dır. Bu liste 937 sene.sin
de yedinai çoeıı.:,Ouzıu ıkaz.anaı:ı 
aımclere aittir. 
Beyoğlu kazası: 

Hatice. Dilber, Saadet Kımi
oğlu, Zehra., Necibe, Hatice Do
ğancı, Emine Ara.yol, Saime, N u 
niye, Rti.v.inido, Blaıtice, Şaziye, 

., Smılye, Ayşe Kom.emir, Ayşe, 
Eleni Kostantinid s, Adv ~ 
Şahende Te geren, Nadide Ku
rulan, Elmtne, Mahmure, Binnaz, 
Esler Levı, Gi.ız~lkaya, Ferıha, 
Tudoro Filba., 21e, Rafet, Ce · 
ma.. Hayriye, Şerife, Menekşe. 
Nariye, S~a ömı:ıyıay, Şefi
'kıaı, Mahmudiye, Hunye Kaya, 
Fatma, Aral özengi. 

tF.:1.tih kazası: 
Latife, Saıme, Şefıka, Hadiye, 

Emine, Münibe, Fıryaz, Hati
ce, Fahnve, Şerlfe. Şeref Se
men, 1zva.ra., Fatma, Salihe, 
Thtma, Nınıet, LatıCe, Şazimet, 
&hure, Ayşe Gülerler, Naciy..: 
Çiftoarı~ Bur ye. İzl ta, Sara 
Başaran. San ye Tomar, Eikri
ye, Hafı.ze, "Mımibe atına, Sa
.kı:ne, .Şükr,ye, :Mı kbule Kaz. 
mak., Sauniye Aı dakoç, Hur'.ıye, 
Fat.ına.. Fatıma. Mazalto. 

~--eı:...· 

DeOirmenciler 
de diyorlar ki 

B u lıBı-pte propaganda, ,..... 
Wı kudaıı kuvveuı wıi 

~vüş vası1ıaSl oldu. Propagaıı
dıaı ~ de yBlaın birmci safta ge-ı 
liyor. Hİ!' bir habarlıı tevsikiDel 
lllllkteili:r değifiz. Hele de~ 
de batan genllleıin sayısmı, to-ı 
awıu kim- bilooeık:? G milerf.ıı i8-' 
mi, e'\'Safı belli değil kı. Yirz t,m. 
lerce ton mu ur batan, yoın.ı 
bh1at.ç b1ndm mi ibaret?.. Bdı-
nu 8llClik ~ ~ti tın.rp 
~ sonra öğrene 'i-iz. 

Almanlar geğr.aı hafta 
ni7.indmı ~'~'ll. giden 
1ıir imfi ) ~ tuzla buz e tl1 i. 

fıi 'si batırdı l RI 

'ilan e .ıyot.tı.ro.ı. Eı.r iki p; ın 
sonra )ilr~ kend teri bu nü.ldar
d b·raz ta<lilli.t yaptıbr. }'akal 
İngmd.er bu koca ka.fUwhı ga
yet az za) iaf.la Rusyı:ı~a ı
ğım, hunun şbııdh c kru r ola 
91kan Wıl! rin en muttu~i ol
dıq..,""'u.nu bal r vero:Jer. 

\vcl · !ınııa 'ka:d :r as-
ıkerk dok! ti Alı İka.il ,... 
aü ~ de batmlnnstı. Amoci
b () ~ böyle bir baber ohııa
& ~nı 4ıtJdım ·~ i · dÜI: hu 
•ı&.amemn tamamen asri ı 
oh:rugu ıı r-.ıdyolar il&u ota. 

H "'a öoğr.aclor'! 'JVrpIDer 
mıi au; yoka torpillm.i .gid • 
ftlfn{ yen ıudyo bahoderi .JW?? 
lümb" Jr? •• 

"H"'r ldlılde A1man1ann bu tm
lla brJ:: ~:ni iın:n ı.eUikleYi 
kıfi''r.leı"'in aıMsmdazı ~HBr;-
1d:n ~'ola ~!t ok1uğonu 11oe 
'Mnıa!l ıt.ebiğltrindeo eğı aıi)ur 
'\""e RHI'.fYOl"llZ: l\nglo 8akBoıaler 
bu. milyaTtaroa llDSI'&~ ~ tJJhı
lerıce kis~in emt'ğmi dt'lfiizin ..ı · -
li ıe yolhmak i!ftı mi Atta.nt.m-

- 'Baı tarafı ı .ncide - ime sıahver"yoi1a1'? Aca.ıra. t.u 
"ftız anatız 1Himunes. Htıydarpepda (k>ııı; -:a.}tda~. 1mrş.ı Anglo sa&c
deOll deijırmımlet"de Ofts Ekaperlerı son}::.ı.r.u lD~. m sn:ftıah
t.1-aftndan alınır. Fakat tdd a ed ld•_ ır? Alınanlar ha.t!ın gemllenni 
jl gıbi bu n muncler vagonların faz ha "'r \o1P!rn1el{ i.detinde değiltfır-

frr. Batırdıklarını Ameril,ahlar 
ıaı mevaddı oecnetı yeyı ıhtıva , eden 1 •- ..ı"!r.-• •bi ..;;..t..,,_,....-;...,, h .. .., da uıgııuu{,".J" gt ,,., .• ,.....,.u....,...,. .,.~-
kı.ıwı ları"d an alnımaz. UaletUtyın l l il w.....~. .ki .. . u.. 

ı u.r. &naua ı ueltl'IAlıH ... 1 
'ft'\Uhtellf yertwdetı aonda ite ahnır +..n haber rileo Alman 
lar. Bu hareket kat'ı r ve +ı ç tııl; )lilı()ndi"'"t!I." L-nn _._~ • .___ _,. >;.ı:! 1 

Ö 
• 1 ş 1 ~ uwı.lz;;uwaı. vanıır. ull 

• turmez. Tırtı lf'ne f-.ıd kart91:1rıl ,L. .._...__ .L..,;.ıl b ·--- ua m i'IUlll uı.:,_~ ve u yu<tAır:U 
meeı ıvlı•e 9eUnce: Otomatik o'an de k Atı 4:,ıo.;... • tü •. .:ı. b' - · aca a.."IL-A;ı:oau. us ~n n• 
ljı""en kantarl•rı her tıene usulü da1 ri)....;;, iL .. riuJ dür 
...ı.de i'9CI idaresi tarafından m~a- esnır t>C ..,...,.y~ O " • 

y-e edHe11 ve muhurlenen bu kan BEHÇET :.SAFA. , 
'tarların anahtarları Ofıs memurları_ • • • • • • • • • • • • .. 

nın etındedır. Bu vaz yet klif'fJ~nd;ı Oğretmenlerin mesken 
lcantann -topunu değ rmeftc fer lehi 
C1te oynatMat- imkan yokwr. Bu se bedelleri 
nek 8~öd•sr ınahaıtu ,. tubetle , as 
~i otarak yiiZde dokuzdan ba ar 
ve .izamt nimet yüz.de 12 yı g• m~z. 

OeğınnencUer ite Ofta 1trUında y.a 

~ı1mış olan mtıkaıreteye .g6Te un ru 
tubeti yüzde 13 bucuğa '<adar kabul 
edılmiştır. "Şayırt r.andıman f•zfası zuı 

t.ur ederae bu 1azla Ofıee aitt r. 

Şıft'ldıye adar 1n.ı 1194Ale muhalıf 

Jııç bır vak'.a cereyan etmem ştir. 

Burdur, (Hususi) - 1 !'3! yı 
lında.n 1941 yılına kadaı H 
dur valiliğinden mesken be 
teçhızat bedelı ve yol para. , 
dan a.lıacağı bulunan ilk Ukul og
reUmenl~ alacaklatlmın tc
dıye'S.:.Oi tom'ın maksadzyle 1942 
yılı bütçesine gerekefl tahsıs t 
konulduğu ve müracaatlarında 
alacaklarının tediyesine b . h
ıuldığı öğrenilmiştir. 

Okullarda yaş haddi 
Orta okul ve Eseler talım, t 

nameeıımn sapta.dağı çağdan 
~" yaş Q.içiik veya buyük olan 
taleben.in f..se ve orta okulla' a 
ıaılınma& uxgun görülmüş ve ke\ 
f"yet Veldlliıkçe alakadarlara teb 
!iğ edilmiştir. 

Tramvardan kaçarllen 
Yenic;;eriağası sokağında ot•t· 

ran 69 yaşında Kalamenti ismm
de bir kıadln dün Beyoğlund • 
biıxlen bire önu 1e çıkaıı bir tram 
vay arabasından kurtulmak tç'n 
kaçarken yere düşerek muhtelif 
yeder'.indcm ya rala.nm.ıştır. • 

Kolu kırlldl 

1>eğırmencller mukave1e lcatımdan -o 
far.ak Dfi&1n .tf4IZ kiloluk uf tıufjday 

harmaftına yuz tıır buçuk kt1o çuval_ 
tı ün vel'm k mecbunyetındedırler. 

'it.una a~men bu n'hıbet hı,1< b r za 
man yuz buçuk kı1o}a dUlfl'lem ş ve 
datma bu n sbetın feW<lnde olarak 
buğdayın Cl"9t"e ve rütutıet derece 
-'- Pe {'10!) ye, h.utı (103) m tc:_ 
tarına kadar yukaetmiftir. ve bu 
fa~tar da TaTıdıt"an hesaplarında 

göıtterıtmek suretile Ofise bildırır 

miştır. Bundan başka yuzde yarım 

der~lndeki toz fa,_ı dahi N1nd1 
man ttarrci addcdilrn-et<tedır. Sınaen_ 
aleyh bütün bu izahattan da anlaşı_ 
lacağı veçhıle değırmenler ve değir_ 
mencihır her bakımdafı Of19in dalmt 
mürakabestne tabıdimr. Çuvaı me_ 
selesi de ddlaya aykıf"ıdır. Gwnli.ık 

ihtiyaca göre Ofie tarafından verilen 

bu 'ÇUV11Uar k•Put bezinden mamul 
ıme {400) ıle (450) ve kanavi,eden Azapkapıda sandalcı Salih oğ
yap~lm11larsa (630) ile (7COı gram lu 1?s:ın dün ~Kalafat ~e 
aNMnda tef1alüf etmektedlfier. Faz_j Ekşıyanın maga.zasına gidc::rek 
la yamalı suvalların ağırlığı en çok yardımda ~- .Vf!!<:· 
bir kıloyu geçmez. Det)ı-rmencllet- te vu.kubulan ~.il' ~ yüzün.
değirmen harlcıne çıkarılan çuvalla den bi.r dern.r dUŞmüş ve ikohmu 

- kı.t"IYl1!'t1:1r. 
rı.n nokeanlığından mes'ul dqlld•r 
ler Çünkü çuvallar doldurulduktan ,,.,,_..., _______ , __ .,... 

.ao~ra Ofts memurları 'tarafından tar i T A K V f M ~ 
tıtır ve bu tartı nedeeel her zaman 
72 4dlo oluak çıkar. Hariçteki nok 
Anlık ·9iııde ve bu .. rih vaziyet kar_ 
paında .tabii olarak Ofisin de mes 
uliyeti yol<Uır. Esasen dejirmencllcr. 
iki setJedl!nbet'i yalnız Oflaln ununu 
if'emektedırler. Bu itibarla ekstra 
ıuı yaf"'Ulları lmkifteızdır. 

Hızır 148 GtlN 278Ay10 

13u1 
Ramazan 

20 

1 
llkTeş. 
194'2 

1358 

EYLÜL 

18 

PERŞEMBE 

VENi SABAH - Şu halde kara 
botıMıda guvalı (1"20) liradan satıldı_ 
ğı .öyktıten eMAıtra baklavalık unla 
lokantalarda karnesiz verilen ekmek Güneı& Öğle İkindi 
lerin yapıldığı uftliln• neredetı geldi 12.o'l G.11 9.29 Ezııııı 
~I gerçekten merakı gıccklayan bir ' 6.57 rn.04 16."22 :Vasıı t 
muamma hatını alıyor. ı trtar Yat.su imsak 

Fırıncı günehaız, dejirmenc.j temiz 1~.00 1.31 10.25 E. 
Ofieia mee'ullyetl yok. PekAJA, şu li' ;'ı2 20.2') 5.18 Vasati 
halde karabol'llllda uttlan unlarla ,~~ 
karneelz verilen ekmeklerin gökten Al.ON BEDELf 
zentıllle indiğine inanmaktan batl<a Türkiye Eca9tıl 

çare kalmıyor, itte davanın aJikalı_ .&enelık 1400 ter. 2790 Kr. 

ıarı_n üıerinde dunnalaf'ı tjxım f14tten 

1
• Ayl k 150 • tlliO • ! 

hayati düğüm noktaaı tıu olmatıdı ıl Aylık '400 • -800 ,. 

Evet, bu unlar nereden alınıyor? Aylık 1'50 
1 ...-................... ·~--...·------~ 



(~~=-=-~~-------~.._~ [ 
Kopuk ve cerseri 

çocuklar 

: s 
~ 

Biri de namazı yese~ 
Biri ceva:p vermiş. 
- Orucu yemiş de onun için 

dövüyor, ın..ı.h.kemeye götürü
:yorlıı.r. 

Baba, ltışın:ı sa.llıyarak yürü
m"ye bal::)amış, llil- yandan da 

f)yie söylenırm : ş 

Sabit gelir i 
vatandaşlar 

Ucuz f igatla erzak 
tedarilı ed cekler 

- Ne tuhaf! Ett'ği hizmet
ten dolayı halle şu adama teşek
kür edecekleri y roe dayak atı
yQrbr. Kcş:k:i b.n de çıkıp şu beş 1 
vukit naırnazı ~ese de kt rtulsak ! 

TİRYAKİ 

a I J j Akar ya~ıt . ı 
• ! Dağıtım işi Ticaret

1 

l/k yazısı 50gıl evvel çıkmış Vekaletine ııerildi 
Ankara, 30 (Radyo Gazete ~ 'nes/ekd / k • l d •r s:.) - Yaıın (bugu ) mayı malı aş arımız ım er l ru :at mkkmda b.J' n 11li konın-

YAZAN.· HAKKI TARIK us _ ..... _____ ...._ __ ,..__....... ....... ~~~~-------~--~~-----
İstaııbul Baı,"JD Birl.ğl ~Mmtaka Resi 

dıı ~a ile yazırun yıne bu sıralar_! ka :fransı.ııca şiırlcr vermC'ktcdır. 
b li Aydın gazetcsu de ıklığını da 9 - 9 Bınuc kanun 11133 Tcrcu_ 

Yo Uz. Demek 50 yıldır d ıma manı hnkikattc göıdui:\imuz Abdur_ 
... her zaman guzel :y zan l alıt 
~Ya u rahm<ın Adıl imznsı hatta ondan 
11\ih şaktı il üstadımız Jüb lemız nl evvel Sc1an•"'n resmi vılüyet gaze_ 

S 
takı sayılır. ... 

tesınde Ezharı Tarıhiye ükı·aları - Selanıkte çık n Gence_ı E_ 
nıecınuasında 13 Maı t 188" de T<Wnış olan uıttır. Bic ktiti.ıpluınei 

n ayı ında go duguınuz ter k _ hukuk vucuda getıren Abdurrah_ 
Y ı bıze y:ılnız ru ız matbua_ man Adıl tren basuı kad r avukat_ 

~ ıl, t'anlı matbuat e t>rlcn ver ltk rneslc;ın.n de tanınmış bır emek_ 
0 lan bır uıtın ımz ını ta ıyor lı...ıdıı·. 
an TC\ fık Y lman, Vatan g:ıze_ 

llt.ı:ı n h bi Ahmet Emın Yalma_ 
bab dır. 

6 
- T<:>rl'iıınan ı Hnktkat 13 mart 

10 - Ahmet th!::an Tokgoz usta_ 
dı'llızın ilk yaz ı 19 ıkıneıkAnun 

18C4 de Tercumanı Hakikatte basıl_ 

mı tır. Gnzetecıl.kte ol, n bütün 
bır omur urcn alAknsına bakınca 

jl b.ı.lemız n b ska betrellerinin bir 
de kend· ıdı.r. 

11 - İstanbul Darülfünunun son 
şerhi buti.ın muder.ı:fsi fentknm' 
T<:>l"('Uınam H, kıkırtin 22 ikınciteş_ 

rııı 1884 • ayı.,ındaki ilrı ile 58 yıl_, 
lık b.r ncşır hay tına S<Jhıp bulun 

"ı 
maktı dır. 

12 - Dekanın nutkunu ılk terce_ 
me eden zat İbrahim EUı.cın Dlı""a
no, <' kı tic,11ct mızın, T<'rcumnnı 

IIlJ. kararı neyeclilecektir. 
Su e kadar bu h susta 

Baş Vekiıletce. ittihaz edilen bü 
tün kar rların ;crası Ticaret Ve 
kfiletine devredilecektir. · 

Beolin. maz ıt ve diğ r bütün 
petrol müştııkla.rının kara, de -
ruz nakil vasıtalarına vcr'ılmesi 
hususunu derpiş eden milli ko
runma kanununun muadde 2 ..... 
inci maddesini tatbika -Ticaret 
Vekaleti memur olacaktır • 

Nafia Vekili 

Eonyada tetkikle
rine devam ediyor 

a n h ıy tı ı~ın 1883 sonba_ 
1 Koııy ıdcı <:1 n Konya ga_ 

~ be ık oluy0t Ebu Bekrr Hfı_ 
~c bu un dl' tıı hı:eden baş 

Hukıkatın 24 lkincıklnun 1885 •- ı 
yv ınılakı mektubıyle Jiıbılcmızın Kısa Ajans Haberleri 

'l..A l<ONGA" Yıldızı 

JUoy GARLAND'ın 

mdro una gıı ıyor. ı 

13 - Eburrızu Namık Enen Uz_ 
oren, Şefnk mecmuasının ıs ha_I 

zıran 1885 sayısındaki kıt'a ıle son 
raları siyasi savaş yayınıuıuı takıp 

bıkıp ettiği b"r bn ın hayatına dog_ 
mustu. (Kutahya mebusu Vehlp Uz_ 
gorcn ile Nusret Uzgören'ın b.ııbası.) 

(Devam edecek) 

Acı bir ölüm 

* v~ - Belfastta, birkaç h. li . . t• 
noktada: yeniden infAfıkler ol- Şe ır mec Si ID l• 
mm~tur. babına bu sabah * VaŞıngton - Sayım büro- b 1 d 
su Birleşik Amerika devletleıi Bf 80 1 
nüfusunun son sayımına naza- Şehir Meclisi a...1anmn m~ 
ran 1.327.000 kişi arttığını bil- habına bu sabahtan iti.ba.re.ı 
dirmektcclir. 1 son.kanun 1942 de başl.anmıştır. Bu münasebetle 
Amerikanın nüfusu 133.965.00<ı her kaza merkeziındc belediye
kişiyı bulmuştW'. ıerce hazırlanan sandıklaftl. reı 

eorge· Muı·phy 
VE 

CHARLES WIMINGER 

* Çungking - Sinkiang'da istimal etmek hakkın8: ~ip o
pctrol saha.lan .keşfedilmiş .-~ lan vatandaşlar reylcnnıı ıa.brul!C 

Teeaurle haber aldığımıza göre ameliyata derhal başlanmıştır. suret!yle !intihaba ~ştirak ede-
M ııırın en muhterem allolerınden * Londna - Y"tiz binden faz. cektir. İntilıap neticesınde Par
btrıne ~cnııup otan Fatma Nüzhet la amele Amerikan kıtaları için 1 tice gösteııilen namzetlerin k.ı
E~ınerı Hanımefendi Btıyükadada lng'1lterede kamplar ve hava za.naoaıkları muhakkak addedil· laı-arından ı;ok gm·.el bir 

la.t zda yaratılan mevsı
m.in en güzel 

&liix:kal \'e Drıuuatik 

kı köşkünde dUn aabah vefat etm•ı. meydanlalJ in.~ etmektedir. mektedir. 
tir. Merhumenin cenazesi bugiıı' lı -------------------------

'1tçb JIEl,tjE 
tanbula naklolunacaktır. Cenaze na A'L d d T •• k • 
mazı ~le vaktini milteakıp Beyazıt on ra an ur çe neşnya 
camiinde eda edildıkten sonra Nip 

Mağfiret Nakvl Merkezofendiye nak_ I B.B.C., lngiltere radyosu günde dört Türkçe fJaheserimn herkes tara
fıll{la.n görülür) dı.nlen
lrıesı ve lcl d ı e alkış
la.ııın ~ n:u t m n ıçın 

!olunacak ve oradaki aile kabrista neşriyat yapmaktadır ve saatlan ile daıga 
nına defnedılecektlr 

Merhume merhu~ Hüseyin HUa UZUOIUklart şunlardır: 
nü El&merı'nin kızı, Büyük Arap f.I. lS AA T DALGA UZUNLUGU Mrimlır; b'lDI daha 

ARAY 
SlNEMM INDA 

gös• r-'.le<·cktn Henüz 
g?rrn yenl r ve tekrar 
goı1nc ı tıyeı 1 r IÇlll 

yega.nc fı t. 

ır1 merhum AbdUlbakı Elfaruki Elo_ 
merı n n haf desi, Sabık Trabluegarp 
Tıcaret Relsı Fuad Elomerl Beyin 
refıkas. dl. Kendısl yalnız M ısırııt 

değ il Türk iyen n ve 1 rakın sayılı a.' 
lleleri erkinından idi. Ömrünü hay_ 
rat ve haaenat ıle geçırm ş olan mer. 
humcye rahmet ve maAfıret dıler ve 

aılesine samimi tazıyetlerlmlzı aun•-t 
rız. 

&•• J&SQ 

Seyrcdenlen süreklı helecan ve heyecana gark decek 
bUvük b'r fllın 

larzan -D.yarında 
t:laı . Turl,çe Stn.lü -
lQ c g•nncm onn nlarda :· -k Esrarengiz 

eruıarla dolu h yecanlı b ı ı t \Z n sonuna kadar 
k ve k rku 1 dvlıı r ... 

,____ -""L 

::- Y<'ni s"rn('lfna mc\-.iminin ilk rekorunu yapan "ıl 

ME sMNU-mMv EY1'VAu.g, 1 

llBtre: 

08.15 den 08.SO a kailar 

12.30 dan 12.45 e kadar 

40.98 VE 42.11 

15.30 a kadar 

19. D 
19.60 
31.32 

isi abul Def terlığınd:ın-e 
Dosya No: Cinsi 

'Muhammen 
Bedel Temın t.ı 

511901199 A li Tıb ı leri Müdtirlugu anbarıııdıı mev_ 
cut 185 p:ıı çadaıı ıb r<:>t mu trımcl e ya 382,80 29 

Yukaııda yazlı c yalar 19/10/942 P:ızartesi gu~ı.i saat 15 de Mılli 
mlıik Mudı rlugunde mutc>:ekkil Komisyonda açık aı tbrma ile sat.ılacJk_ 

tıı. istek! lrrin n( fus lıU\iyct cuzdanlah ve temınat makbuzlarılc b rlikle 
ıhale saatındc Komi yona ve fazJ3 iZ'dhat için Milli Emlak Muduı lugune 
muracaaUan. (249) 

S'OMEB 8ANK 

Yerli Mallar pazarları 
M O d-0 r t O ğ ü n den : 

iıparta · Mabsall Dil 
SAT 1 Ş A Ç 1KAR1L01 

sara 
lap&rta Güly~ fabr'ikasmm 19i2 senesi mahsulü Halis gül 

~.ıları Ankara, İstanbul ve İzmir Yedi llallar ~a <\!tın en güzel ı' manı İht"r ın on ateşli h kaycsi Günahın 
C'Tlba d lı 

'u ~C.'JCr bu~ uıı-..lıu itibaren: 

LALE SINAJJIASINDA 
• k a llfilılrla hir h ı a cb ı r. 

250 gramlık beher §İŞf.llin fiyatı 50 

500 ,, ,, ,, ,, 80 

1000 " " " ,, 120 ırunı§{;ur. 
" J 2 

11
, şe er içinde satışa çıkarılmıştır. 

.;.. .. .:::....: ...... 

tı • 
ıa 

Birleşik Amerika 
- .... -tarafı 1 ~ne ile -

merlka hükUmeti memleketimi
ze .200 bin ton buğday ihraç ede
cektir. 
Dlğer ta bu buğdayla-

Stalingra~ 
Harbi ' 

ISTANBUL BELEDiYESi 

Şl'hir Tiyatrosu 
Sa t 20.30 da 

VRAM h."1SMI 

KIŞ MASAL!. 
Yazan: W. Shakeepeare 
Türkçesi: Mefharet Ersin 

KOMEDİ KISMI 

YALANCI 
1 

• t'azan: Carlo Goldon 
Turkçesı: S. Moray 

o 

yedfc 

muş, 

tur t lu 
kasından sturnıuş 
yet!ış UR meydana getırn ı • 
olan eski bir Gafa ta çapkınının 
s ,zuduı:. Klymetını b leıım el ·ı 
de hır enett ı." dıvor ve ı.,tıl 
balde cem yet n ba.-;ına ii.rer t>-.,... 
la kı lecel.lennde şiı11he eaı"!; 
olım an ku uk Ye SPrserı ço · 
cul.lar hakkında o zam nın uu· 
~ kleı• mu dıkkat naza ını <; • 
kıyor 

Ahmet Rasım bu 
buından n tı sene e\rvd 1?.1-

nııştı Bu ıın kabnnde ba u l 

kaldu p da lstanbuld k pn , • 
kıy et ı. :ın küfuı d >lu 
serı ç u dar bereketin ~on •
eti .:ıı.: ha n d rdı • Çünbi ne 
ren \ u, nP dıraıı. r. ~enı şe
h ıl •ı bel it• ler"n b 1 av,. 
zif l r .. l en b.n de be Jt: ı n 
ıçi.ın i dertlcı:-1 le m~ul 1 
maktır. B 11 m b.r de 'Sıhhat v ~ 
İrtrmaı Muavenet" ısımlı bır v~- ... 
kaletınuz Je var. Hclbukı ne 
birl ne de tekı yarın Çl".:t y~-
u bu er rlrr ordusuyla alı 
k lı bı e g-önınmuvor Alaka ı 
me ut bul nmık,. rti)l b 
nun k p ık e h ytazı yarı 
namw lu bır kw1duracısı, dor. J -

cısi la.b lır. Ecnebı memleketi ı _ 
de me tep besı t t 1 7..uııan 
lannd ı tartılarda çiftçıl kle ı · 
llştm.lıyormus. Bunlar, kanıı 

doyur mcık şartıyle bomboş du· 
ra.n bH kt ım •toı>nıl l 1rımızdıı 
yurda f ydıh bu er ur.uv hal oe 
getir 1 me-z mı:! 

ıın :nakli içm. bir İsveç acentesi
le bil- ıRlllaşma yıapılmıştır; A
.ıcente bu iş içh1 şimdilik üç ft~ 
pur tahsis etmiştir. 

Cuwııı tesı \e Pazar günlen 15.80 da 

Unutmı\·alım kı kopuk ve 
sen ç cuiuıı vucuduııd n keı 
ler'mdeıı z yade mensup old 
ceniıy t mesuldur. 

.._ _________________ ./ 

İstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden: 
'I ıbul Umumi Meclisine lza intihabına, 1. ilkteşnn. 1942 Perşen be g t i d l:ına k ve '!!_ 

muıı ı Medısm verdı!i karara IÖl'e inUhap 10. tlkteşııu. 1942 Cuın!ll tesı nu t !O) n .kadar devim& ed t>k_ 
tir. 

Ba muddet zarlında rey vermek hakkını lınız olan kadıu ve erkek h 
men up oldukları kazalarda bulundurulacak rey andıklarına ko) \'C malı l 

yazt dıg g hı 

ttYlmni kullanmaları ılln olunur. • ADALAR • 
1. 2. 3. 1lkteşriıı 1942'Perseaı:be, Cu Buyukdere mahalleleri bulu ı 

ille\ Cumartesı. 
ıı 5. tlk~rın 194! Pazar1 Pa~ Heybelıach • y rıınd kı 

6. tlktcşıın 1942 Salı 

7. 1Hctcşrin 1942 Çarpmlia 

8 D. 10 1lldeşrin 1842 
Cun u Cumartesi. 

Pelflmbe, 

ı. 1lkteşrin 1942 Petfelllbe 

2, 1lkteşrin 1942 Cuma, 

\ 
3. tlkt~rin 1942 Cumartesi 

4. tllcte rin 1942 Pazar 
5. tlkte;;;nn 1942 Pazartesi, 

6. tlkteşrın 1942 Salı. 

7. 8. 9. 10. tllrleşrin 1942 Caqamlia, 
Perşembe, Cuma, Cumartesi, 

ı. tıkteşrin 1942 Perşembe 

2. tlk~rin 1942 Cuma. 
3. tlkteşı"in 1942 Cumartesi. 
4. tlkteşrin 1942 Pazar. 
5. tıkteşriu '1942 Pazartesi. 

Uurgazada > 

Yınalııada • 
T yın olunan gü,nlerde lennı 

kull ııanuyanllll'. 
BAKIRKÖY 

Kartaltepe, Zeytinlik, C<:>vızHtc ma_ 
hallelt'rt. 
O ın.ınıye, Yenimahalle, Sakızagacı 

mnhallcleıi. 

M hmutl.>ey, Gungoren, Kirazlı. Ko_ 
oasınnn, Esenler, Ycntbo ·na, Baccı 
lar, Alış alanı koylerı. 

yanında 

cı var tı da saı 

K yı 
dıp 

• ınhk bın ı onwıdekı 

.. 
Köyler nde 

İkitellı, Kayabaşı, Şamlar köyleri. Koylerın le 
Koyiçi, Şcvketiye, Umroniye (Kati_ Ye flköy N lı.lye buwındalti san 
tnryn) Şenlik. 'dıga 
Kuçiilc ekmece, Büyukbalkalı, Saf_ Köyler nde 
rn, Firuz, Avcılar köyleri. 
Tayin olunan gunlerde ve yerlerde 
rcylennı kullanam!Y~nlnr. 

BEŞ1KTAŞ 

K yn 
du ul 

Sınanpaşa.._ Vi nczade, Yıldız, Cı1ıan~ S nanp 
niıma~ Türkali, Abbasaga, malwllc_ dıga. 
len. 
Muradiye, TeŞ\ ikiye mahalleleri. 
Dıkilıtaş mahallesi. 
Bebek mahallesi. 
Arnavutkoy, Kunıçeşme mahalleleri 

ık b n.ısı onunde bul 
nd• . 

camii avlusund ki 

a lusundKı ....odıp 

ö ündekı • ..tığa. 
ündekı saod..ca 

ı ya daki wsadaid 

6. 7. tlkteşrin 1142 Salı, ÇarpJQfia. Ortaköy, Mecidiye mahalleleri, 

ye 
sa.ndıca 
K. rakol 

cbia 
karş ındaki r •kı .... 

a. 9. 10 tlkteşrin 1"2 Peıoeıllbeı Cu. Tayin olunan günlerde ve 7erierde S nanpaşa catnlj i\;inet .. saadıı.. 
.tna, CumnMesi, reyleı·inı kullanamıyanlar. 

'1 ~ llM2 Perşemlte. 

2. 1Udeşrirı 1942 Cuma 

• 

BEYOGLU 
'.Asmalımescld, Şahkulü Evliya Ce_ Beyo5lu Kayn1akamlık binası &Uia. 
lebi, Tomtom mahalleleri. 
Kamerhatun, Çukur, Kalyoncu. ma. 
hallelerl. 
Kuloğlu, Hüscyinaia malı llelcrl. 

kap camii, Yeqi Cami, Miıey)":!t.zs_ 
de, Emek yemez, Ber<'k tz..ıde ma 
hnlleleri. 

de,i s:ındı.ğa S: t_ız 
1.: merh tun Camıırıdelti sandtla. 

Ağa Cam ınde bulundw-ulacak - .. 
dı,i . 
G l t da Arapcamıı önündeki -
dılıa. 

( Devamı dördüncQ sahifededlr) 



ı;::ayta : 4 Y E N 1 S A B A ll 
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1STABUL NİŞA.NTAŞI - KAUAllOL KARŞISINDA 

ANA - 1LK J Ş 1 K 111 
• ruz VE ımuF..K 

ORTA - USE ~ 1 YATILI - YATISIZ 

Yurtdaşlarla İstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden: 
bir görüşme 

- Baı tar'afı 1 incide -

yazacak, torunlanmız bize lanet 
edeccldcr. 

Zavnllı inmn iyet, ne feci bir 
hale geldin! 

liJvct, bu suretle devrimize ve 
ne rımize rıc m mak .kabil de
ğildir. Fak t bu umu.mi, hissi ve 
felsefi tc ssilfleri bırakarak za.
ma •• eye uymak. yani yıaşamak 
iqin oldüıımek, olmeınek için de 
son derece kuvvetli, ciddi ve sa
mimi olmak mecburiyetmdey'iz. 

Bugün muhnnp memlekefler
de ne görüyoruz, hatta bitarnf
Iar ınc yapıyorlar? Acaba biz bu
günün vaz'felerini hakkiyle ya
pıyor muyuz? 

Evveli harbe her vaklt haz1r 
olmak, gafil avlanmamak ıaz:ım. 
lfomdoJ~un b r ordumuz var, 
h ı de p<.>k kuvvetli ve 'ınıalı 
Bı.ı, muh~kknl •. 

li'akıat bu orauya göre bir sı
'\·il idare, bır iktısadi program 
ve ~şkiUi.t, bir de halkın her 
milli meselede b'.rtik ve beraber
liğı lfızı.m. 

Sıvil idaremiz yzni kanunları
mız. resmi dairelerimiz, hakim 
ve memurlarımız hep geçen sulh 
devri icin hazırlanmıştı. Hep 
lıbernldıl•. Milletler Cemiyetine 
'.-e Demokrasiye inanıyOTduk 
Fakat bu ikınci umum ihnrp bi
:r:im gözümi:zü açtı. Hemen hPr 
sahada devletçi oldul;. Var kuv
yct mfafo devletin vo hükfımetin 
<' . .mrınc g.nlik. M.illi cli3iplin, m~J
Jı birbk ve berabcrlıl: için şahsi 
temayiiilmirniz<lcm \'C menföat
lcr'.LlTli.zdcn fedakarlık etmeğe 
lnuj!.udık. Fakat ne yaptık foe 
yine azdır. Çi.inkü muharip mem
lckcUcrde fertler d.'lha fazla fe
ra.g.ı:t ile çalışıyor. Meselfı, tngıl
tcı'O<lc herkesin canı ve ma.h 
kırnlın emrine vcdldi. Mihvet -
cilcr de \'C Sovyet Rusya da. her
kes kcındlnce mukadde:ı blldi~ı 
ır.mdclcr için hıa;yat.mı seve seve 
cı'eda cdıyor. 

Zaten başka tUrlü hareket e
cl~ ne bu ilctıs.'.l.di krizler ill' ve 
ne de bu müth · harp silJ.hları:r
lc başa çıkılabınrdi. Şn halde 
s V:l idaremizde şahsi rncnfa.-ıt 
Vt> hukuktan zıy,ı.d(> amme meu
f, :ı.t ve hukuku e.-;as olmaiıdır. 
H •r şey devlet ve millet için, ev
vı la \'ata.o ve .stiklf 1.. 

\ nr:ı iktısadi pro(!l'run ve 
tc>. ı.J:ct gelir. Fah"'a.t l:>ı7.de henuz 
j-.nrp z.ı.nırctJcrine. uyan ve hu 
z.-ı. urctlcıi yenecek olan ılmi ve 
fın.eli yrni ~:r program ve teşkı
lfı.t orta.ya çı.krn:ı.dı. Hep idarcı 
ma.ı;l,"Jıat. hep ampirik, yanı a
la:ı,:lı tedbirler, h p muvakkat 
karnı hır, muva.kkut tec-kllfıt. 

Ser'Jcst fıyat.lar karaborsa,. 
nmkılcn ka.t kat ge<,-ti, resmi 
~nemurl::ır ve dairelPr ş:ı.şırrlı 
balk 7.3.f'Uret içındc, kış gebyor: 
U.ıu.ırlık yok'. 

Hala libenıllıkta.n kurtulama
dık. B'...r türlü şu kooperatifçiliğe 
dürt cJle sanlanıadık. Bu fak.r 
halkı ınsafsız tüccarların, esna
fın; fnzL-ı mut<Lv:ıssıtlann, mu-
7.Jr tufcyliJer ve ezciımle bazl 
gayri müteliassıs ve gayri m~
takim mcmurJarın elinden kur
t.1r .. madık. 

Art.ık halk koonera.tiflcr ku
ra 1lk kendi ikt.ısadi ve içtimai 
iht yaçhı.rını lfızta.t ve bilfiil ön
lemer değil midir? Neye hemen 
yer y r koopcrntıfler kurulmu
yor? Neye kooperatif kanunu
muz tadd ve ta.."lbih cdilmıyor-> 
Ne.ye bir sürii kaşarlanmış tiıc
carların hala kooperntitlerm ba 
ı;ına gcçmelcra1e müsaade <'<lilı
yor:' 

·~;mcU de blraz halkın h r mil
li mef' lede birlik ve beraberL:.. 
ğ llizumunu, g-dcllm: 

VakJa ltalkımızı.n yii?.de doh
s.ını vazif~ tamamiyle ~
pıyor. höylülerimiz. işçılerimiz 
ikndınlı. cı·kckli olarak tamamı
~e çalışıyor, çabalıyor, ekmeğuu 
kazanıyor, vergisini verjyor ve 
devlet ile hükiımete iilinat ede
rek her türlü fıe.daldi.rl~ğıa hazır 
bulunuyor. Fakat yüzde onu ıse 
maalesef pek kötü bir Avrupalı 
muksıD'tli?.i yapıyor. Sin& 
ınalaJ'da gördülderi gıbj birer 
!i<~ rış mantarlı ıskarpinler, kıp
klrrruzı tırnaklar, çırçıplak elbİ
se:er, mütemadiyen danslar, ku
marlar, eğlenceler, a.va.relikleı, 
lirbirini aldatmalar, israflar, 
a.çg.>z1iilükler ve ezcümle fakır
lerıu hafuli a.nlanu:mazlık1ar, 
f ela.kete uğrayan yerlerin peri
şan halkının feci vaZiyetlerirte 
!karşı Y.en'CCC teessür duyma~ 
mazlıklar, hap şahıslarına, hep 
lkey flcrine, hep lurs ve menfa
atleri ne ehemmiyet verıpeler. 

lFte biz bu zengin ve kalbsiz 
elrn.ll yetin milli vazife ba .. şmn 
çağrılmasını, bu züppelcnn de 
herhangi biır Anadolu köylfü;=i 
-.e :ı.~çisi kadar çalıştırılrnaswı, 
ve ooylcce m'lli terbiye ve ahla
ka kaıvuşturuhnasuıı istiyoruz. 

Hasılı da.ha fa.Zla müsavat, 
aamimiyet, bir:nk ve beraberlik 
istiyoruz. 

Ve c:fuıkü ıaşın zilppehğe, kalb 
~ğe, gösteı'JŞC, vurdum duy
mazlığa, 1 afsızlığa ve egoizme 1 
ıbu nıüb ı-ek memlekette yer 
yok ' olm:un:tlıdır. 

• uııiı1 Nuri tı..r:..Ri 
'" 

1 

8. 1lkteşrin 1042 Cumarteııl 

> > > 

4. ttkt.cşr:ln 1942 Pw..r. 
> > :ı> 

6. n.ktcşrin lH2 Pazan. 
> 
> 

1 

> 

> 
> 

> 

> 
> 

1 

D. tlkteşrjn 1941 Cum\ 

~. 

a. tlktesnin 1842 CUmarieal 

Saat _ 8--1.2-ıl~-18 
il. tlktesrln lS42 :Roz:ı:r, 

il ilkteşrin :18'2 PazarteaJ1 

Saat. 8--12 

'· llkteşrin 1842 Sdh 

7. llktcşıin 1942 Çar~ 

( Bııı tarafı 3 ü nc:ü eayf ada) 

Gümuşsuyu, Şehit Muhtnr, Kol:ntc. Taksimde Kristal Gnz1nosu kapısı 

pe
1 

Katip Mu trua Çclobı mahalle_ onunde. 
KURULUŞ TAR1Ht: 1885 - TüRiK1YEt"'\"1N EN ESI<1 ırususı LİSESIDlR. 

lerl. 
Kılıçal.i, Hacı Ynhyn, Kemankeş ma 
hnlleleri. 

Tophanede Kılıçal! Crunli önündeki 
sandığa. 

Emsali arasında şeraıti en ehven ve şahsi rnenf:ı~t beklemlyen bir ilim muesscscsldir. Giızıde bir talim h<'Y. 
etine maliktir. önümüzdcl..'1 ders yıhndo Lısan tedrisntına bilhassa cht!Dlmlyet vcrılecck; ders saatleri dışında 
hususi Lisan kurslnn açılacak, müzlğe istıd:ıdı olan c;ocuklnnn bu husustaki gelişimine de önem verilecektir. 

'LW w Telefon: 80879 I Firuzağa, Cihangir mahalleleri. 
Pürtel'ı~. Ömer Avni ~ 
tnönti mahalleleri. 
:Eskişehir, Yenişehir, Biılbill Hacı 

:Aftmet, Bostan ımahallelerl. 
H. Gazi, Meşrutiyet mnluılleleri. 

Küçük Piyale, Kııptanp:ışa, Hacı 

Hüsrev, Sadrettin mahalleleri. 
Pangaltı, Duatcpe, Fcrilwijy mahal 
leleri. 
Har.biye lnnhaileled. 

!Sozkurt, Poşa :rnnhallclcrı 
~c mahalleleri. 

Piri Pnsn 

Kec;ecj Piri 

Ş~li, Cumhuriyet mohallelcrl. 

Kağıthane köyu. 

. Mccidi)"e mahallesi, 
! Tayin olunan gunlcrde ~ 7erlerde 

reyimin! kullannmıyanlar. 

BEYKOZ 
p nhçc, focirkoy, Polon~. 

A. Kavak, Mirşah, Poyı:nz, Jf<mct:, 
Riva, 
A. Hisar, Yenlmnh;ılle, ÇiftıikUr. 

Fıruzağa Camii önilnde.ki sandığa 
Fındıklı Camii önlindeki sandığa. 
Taksim Dağcılık Kulübü içinde. 
Eskışehir Ocnk blnnsında. 
K. Paşa Camii kebirinde. 
Nışantaşında Parti binası önündeki 
sand$. 
K. Pasa Camii Kebir avlusundaki 

Oksürük ve Bronşit 

TUR AL 
Komprimeleri derhal ke~cr. Her 

eczanede kutusu 35 kuruşttır. sandığa. 

P'crikôy Ergenekon caddesinde Mus_ iiil•••••••••••• .. 

:~.t-:!p·~~--1 RADYO PROGRAM!) Kurtul~ kahvesindeki sandll!n. ~ 
'SAAT) 9_12 satırıce hlclc gnzlno_ 1 İlk Teşrin 1942 
sunda.ki snndıfn. 7 30 Program 19.30 A Haberleri 
(SAAT) 13.15 Hahcıoğlu iskcüı ga_ 7~2 Vücudiımü • 19.45 S~rb~t 10 
7.İno nndaki sandığa. 
'(SAAT) 15_20 Hnskôy gazinosun • 

lım. 

~ çalıştıra _ 

daki sandığa, 7.40 A. Haberleri 
SiH\hşclr mcyd:ırunrla (Eski Bulgar 8.30 Müzik (Pl.) 
Carşısında gaz.inoda. 12.30 Progrıım 
9_12 Kağıthane gazinosundaki snn. 12•33 Mü?.ik (Pl.) 

dıga, 12.45 A. Haberleri 
14_20 Mecidiye köyündeki sandığa. 13_30 Mü~k. 
Beyoğlu Kaymaknmlık binası önun. 18.00 Program 
deki sandığa. 18ıl3 Müıjk 

dııkika 

19.5S Müzık 
20.15 Radyo Ga _ 

zetcsi. 
20.4S Müzik (Pl.) 
21.00 Konuşma 
21.15 MıuJk 
21.45 Müzik: Rad 

yo Senfoni 
Orkestrası, 

19.00 Konusma 22.30 A. Haberleri 
Paşabahçe partı binasındaki sandı • 19.15 Müzik (Pl.) 22.50 Kapanış. 
ğa; Köydeki sandığa. _______ ...;,_ ___ .;;.___...;; __ 

A. Kavak iskele gazinosu köy oda. 
sındaki bulundurul::ıcak sandığa, 

A. Hısnr parti binası ve Ycııinıahal_ 
le parti binasında bulundurulacak 
sandıgn. 

Bcyko1., Ynlı1wy, Mah, Akbaba, De Beykoz parii binasında bulunduru_ 
res.eld. la<!ak sandığa, Köy odasında bulun_ 

chmılacak sandıin. 6. llktşin 1942 Salı. 
Kanlıca • Çubuklu. Karakol önünde bulundurulacak 

ııandığn. 

Ömerli, :MurnUı, Koçullu, Sır.ıpmar1 
Huseyinli, Esenccli. 
.M. Ş. Pnşa, Ali B:ıhadtr, Bozbano, 
Paşamandıra, Ögumcü, GUllü, Kılıç_ 
lı, Cumhuriyet. 

Kuylerde bulundurulacalc sandığa. 

Köylerde bulundurulacak san~. 

7. tlk.tqşrin 19-l2 Çarşamba 

8. llkteşrin 1942 Pcrşl"mbe. _ 

-
isarlar U .Müdi!,!:,I_ü __ ğ __ ü_d_e_n __ ] 

1 - Proje ve kıt:;fi mucibince İdaremizin Ankarada Kılıçlnrda yaptı. 
raroğı dinamıt deposu ve bekı;i evi inşantı iııi 11/9/942 tarıhinde k lpıılı 
:ınrf usulılc ihale olunamııtlıııuıdan bu kere pazarlıkla eksıltmeye konmuŞ. 
tur. 

2 - K~ bedeli 47.760.40 lira % 7,5 muvakkat teminntı (3582.03) 
liradır. 

3 - Eksiltme 9/10/942 Cuma günü saat 9,BQ da tst.anbulda Knbataf. 
da ~vazını Şubesindeki Merkez Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - ProJe ve keşif (239) kuruş mukabilinde sözü geçen şubedefl 
ve tzmı.r, Arıknra Başmüdi.ırlüklerinden alınabilir. 

5 - j teklılfl'rin pnzarlık için tnyin olunan gün ve saatte % Hi gıı 
v<·nme parası ve ı;;artnamcsinin F. Fıkrası mucibince alacakları eksılttrı". 
ye ıştırr;k \;csıkasile birlıkte mezkür Komisyona milıaraaUarı i~n oıu. 
ııur. (213) 

Silivri Mal Jlüdürlilğünden 
Otuz gun ı~·inde ikmal edilmek üzere Sıllvri Hükumet konağın10 

b<Xirum kat duv:ırl:trındn ve diğer aks.:ımında yapılacak tamirnt ile m•1• 
Mudurlugu odalarında yapılacak sabit dofap ve kişe .in ke if beden 
«2436,20> ]ıradan ibııret olup 21/9/942 tarihinden j1ibaren 15 gün müddet. 
le açık .eksıltmC',ye konulmuştur. lsteklllerin % 7 ,5 teminat akçelerıle bera. 
bcr buna benzer <1500> liralık yapı işi ynptı•'lna dair İstanbul Vilayetin. 
den alınmış tasdıkli ehliyet vesikası ile birlikte 6/10/942 tnrihinc müsadi! 
Salı gumı saat 15 de Silivri Malmüdürlüğünde müteşekkil Komısyona, 1<e. 
şif ve şeraıti oğrenmek üzere de daha evvel Sılivri M:ılmiıdur!Ugune rnii. 
rııc aat.ları ı15n olunur. «10320> 

Sahibi: A. Cemaleddin. Saraçoğtu; Neşriyat Müdürü: M. Samı Karayel 
Basıldığı yer: (H. Bekir Gürsoyl;ır ve A. Cemaleddin Saraçoğlu Matbaarı) 

Muttiı Ali, Haydar, Kasap Demir ... 
hun, lfar:ıc:çı Kara Mehmet. 
Arp:ıeınıııı, Beyazıtnii:o, Denl,t; Aptal 
Eregli

1 
Io'alma Sultan, Molla Şeref, 

Nevbahar, ordek Knsııp. 
MC!iekhatun, Merkezefendi, Uzun • 
yusuf, Veledı Kar:ıba!i, Seyit Ömer 
llıı ahım çavuş, 

Kocaıle<lc, Derviş Ali, BcyceI:iz, Ka_ 
ııycw1ık. Alı paşa. 

inde (Saat) 8_ 18 

Şehremini liıılk partisi binasında 
(Saat) 8_18 

Mevlevihane kapısında ilk mel<ıef 
bınasında (Saat) 8_18 

Zincirlikuyuda 20. cj okulda şııal 
8_18 

8. 9. 10. tlktesrin 1942 
Cuma, Cumanesi. 

BsaltllJ!e. Muayyen g(lnlerdc ve yerJenle Zf:l3 ... 

~ni kullanamıyanl:tr. 

Beykoz Patii binasındn. 
:9. iUdeşrin 1942 Curna. Muh1esıp iskender, Hatice SulUın, 

Keçccı Karabaş, Mimar Sinan, Nes_ 
.lıı>ah. 

Karagiıınruk 27. Ci ilk okulda ~ 
8_18 

l. 

'2. tlkteşrin liıt.2 Cuma 

, 

' -
5. ıık~ 1942 Paz:ırtaı&f 

> > , 
6. ilkt()frin 1942 8'llı. 

7. ilktcşrin l942 ~ 

> > 

' 

8. 9. }(J ilktosrin :W42 ~. 
Cuıım, Cumartesi. 

1. llkte~dn 1942 PerşemJ:ıe • I 

> > 
> > > --
2. tlktcşrl.n 194ı Cuma. 

> > > 

s. llkteşrln 1942 Cumartıesl. 

~ > > 
4. tlkl.eşrln U42 Paıar. 

> > > 
5. llktşin 1942 Faz.~ 

> > > 
6. 1l!ttt$in ~2 S::.tlı. 

> > > 

EM1NÖNO' 

Hocapaşa, Hobyar, Mehmet Ce1'1l. Jtaymakamlık blnast11da bulundu _ 
-nt, Çelehioğlu, Al:leddin, R6ste.mpa_ rulacak sandıga. 
ea mahalleleri. (.Aluı;olebi) 
Cankurtaran, Sultanahmot, hhak:pa.. .Akbıyık Camiindcki sandıja; 
&ıa mahallelerl. 
l;minsinan, Küç:ükayasofya, Binbir. l'iruzaga Camiindckl sandığa. 
direk mahalleleri. 
Alemdar, Mahmutp:ııa, Mollaieoa • Ailk Alip.'\Ş:l Camilndeki sandı.Ca, 
rj mahalleler). 
Bey:ızıt, S!ileymanıye, Cama J BeyaZJt C:unündeki .-ndıgn. 
mahalleleri. 
MC!rcaıı, Sururi, Dayabatun, Çarp Jıler~:ınağa Camiindek.i sıındıia. 
lnahnlleleri. 
Balaban, Kemalpaşa, Knlcndcrhanc, Şehzade Camiindeki 5nndıi:;ı. 
l'Iolla Hüsrev mahallcleTi. 
Hoca Giyaseddin, Hacıkadın, Yavu:ı: Uç mihraplı.Cnmiindeki snnc.ıia. 
Sınan mnh:ıllcleri, 

7.ındankapı, &lrıd!mir, 
:rnnho.llcleri. 

Demirtnş Kantarcılar Camiindckl sandıin. 

Şclısuvn.r, Bayra.mçavuş, Çadırcı ma 
ballclcri. 
Saraç 1shnk, Muhsine hatun, Nişan .. 
4"8, Kazanı Sndi mahnlloleri. 
Mımar Hayreddin, Mimar Keınol1 
Tavş:mtıışı m:ıhallclcrl. 

Kıitip Kasım, Tillbentci Hüsamea 
din, Mesihpa~a mııhnllelerl. 
Tayin olunan günlel'dc .:reylednı kul 
lanamıyanl<ır. 

EYOP 

K:ıfürgn Cumhuriyet Halk partisi 
önündeki sandığa. 

N~:ınca Camimde bukındurulacek 

sandığa, 

Ged.ıkpnşaJ Cumhuriyet Halk par _ 

tisi binasındaki snndı&a. 
Lfıngada Rum mektebi ôniincleki 
sandığa. 
K.aymakamhk lbinasında bulunduru_ 
la<:ak sandıia. 

tslfımbey, Düğmeciler maballcleri. Eyup Camii kebirinde '6ulundunıl:ı~ 

'.Alibcy koyu. 
Kcmerburga:.o. 

cak s:ındığn. 
'.Alibey koylindeld Slndılta. 
Kemerburgazda snndıfa. 

isl5.mbey, DiiğmC<Uler, 

Gumüşsuyu mahllllolcri. 
Kemerburgaz. 

'Oçşehiiler. Eyüp Camii kebirinde bulunduru .. 
lac:ık sandığa. 

U~şehıUer. 

Petııahor, Pirinççi. 
Ceznkasım, m<Jıa1lclcri. 

OdllJ'cri köyü. 
Cczriknsım, Abdlılvedut, Fethiçe)e .. 
bl, Nişanca mnhallel<'J'i, 
Çıft:ılan, tbsanlyc köyleri, 
Fethtçcleb1, Wfruxn :ınahallelc:rl, 

Kemeri>urga.ı.da bulunduı:wacak san 
d~a. 
Eyüp Camii Keblrlndc bulund\A'U ... 
1a ak sandığa. 
Köylerinde bulundurulacak sandığa. 
Otakçılar k:ır:ıkolunda bulunduru .. 
lİK'ak sandığa. 
Köyde bulundunılaeak sandıja. 
Otakçılar karakoluıtda lıulunduıu ... 
la<ak sandıga. 
Cıftal:ın köyündeki sandtia. 
Otakçılar kar,a'kolund:ı bulwıduru .. 
lacnk sand~. 

. 'Agaçlı köyü. • Köyde bulundurulacak sandığa, 
9. tıktep2n 1M2 Cıı.r&amba. • Cuma, Yeni, Topçul:ır mahalleleri, Rami jandarma kanıkolu binasmda_ 

:> > > 
8. ilktevrin 1942 Perşembe., 

> 
> 

> 
> 

> 

> 
> 

, 

Akpınar köyü. 
CulTıfl, Yenimahaıle, Topçular ma • 
hrılleleri. 

Küçiıkköy, Cebreikoy, '.Arnavutköy. 
Amavutkoy, Buglucn, Aya:ıma Bo .. 
ğ:ızkoy, ımrnhı)r. 

Kcmerbuı;;nz ve Merkez koyleri. 

kı sandıin. 
Kdyde bulundurulacak sandığa. 
nnmi jıınd<ınn:ı )«U'nkolunllnkt sen .. 
dıgn, 

Kuçıık koydc. 
Arnavut kovundeki aandıgn, 

- 4 

Kf'merbıırgaz Nahiye 'binasındaki 

sandığa. 

8. 9. ıo tıktesrin 1942 
Cumn, Cumartesi. 

~be, Tnyin olunan gunlcıde ve :yerlerde 
reylerinı kullnnnmıyanlar. 

Eyup Camii Kebirinde iOOlunduru ... 
l:ıcnk sandı4a. 

;ı. llktcştin 942 Perşembe 
\ 

2. Hkteşrin 1942 Cuma. 

3. İlliteşrin l 942 CuınnrtC'si. 

, 

FATUI 
Baba Hasanaleml, Gureba Hüseyin,,. li'.atih Haikevi 1'inasmda (Saa~ i_l8 
ağa, Husaınbey, Hocn Uvcys, tııken,. 
dcıp:ışa, Kırkçcşme, Kırmasti, Mu• 
ratpaş:ı, Şeyh Resmi, Sofular, Si • 
nnnnğa, Hasan Halife. 
Kaz.lı~cşme, İmrahor, tly~bc:y, Ha .. 
cıevhacl, Hncıhnın:ıa, HD.cı Hüseyin 
ağa, 

Ali Fakih, Canb::ıziye, Abdi Çelebi, 
Koca Mustnfapnş:ı, Arabrırı, Beya .. 
zıt, Sancnktar Hnyrcttin. 

'· 
Kazlıçepnede .(Seırt.) a_n oea1t bi_ 
nasında. 

:imrahor Camlinde. 13_18 
Koca Must.ıfn p~ 28. d okU'l bina 
sındn. s~at 8.12. .. 

D.lvutp:ışa, Hubyar, Keçihatan, Kürk 'Aksaray (:alur ~ CımU!nde, Saat:ı 
ı;üb~, Ynlı, lncbcy, Çakırııga, Ka_ 13_18. 
sapilyas. 
Hatip Muslihiddin, Tevkil Cafer, Balat Taht:ımlnare cnddGlinclc ça 
Tah+am·n·ırr Hı.zır çavus, Kfttip mide (sa:tt) 8_l8 -
Muslihiddin, Hnm::ımt Muhiddin, Mol 
laaşki, Knsun Gun:ınl, AvC'ıb Y, Ba_ 

J. tıktCjI'in 1942 Perşembe. 

"· Ukteşıin 194-2 Cuma. 
• > > 
8. llkteşrin 1942. Cumartesi. 

!I > 

a. llkteşrin 1942 Pazar. 

il, llkteşrin Mı42 Paı.nrlesf. 

> 

A llk1csdn 1M2 S:ıh. 

• , 
rı. tlkteşrin Cnr»amba. 
~ > ) 
a. llkteşdn 194:1. Per§emtio 

9. llldeşrin HM2 Cum:ı. 
tlO. llk~ UK2 Cumarte$\ 

1 

'.Ml'ı MOOZ Nahiy('SJ}e daler Nohiye]er_ 
dt 1eylermi Jrnllanamıyaıı vatandaş_ 
l:ır bu S<ındıkta reylerini kullnna .. 
cakl:.rdH. 

KADIKoY 
Cı:ıfcraga, Osm;ınaga m,,hallelcri. 

R:ısinı ıım;a nıatıallesi. 

1tınıhırrıağıı > 
)fasıın paşa, 1kbalıye mahallelcrl. 

Osınanıye, M~'.ldiyc mahalleleri. 

Zııhtfr paşa Tugl:ıo 

!Mı•rdıven Koyıi. 

Kozyn t.:ıgı malıa11es.i 

Yenı S:ıhra > 

1~"' en köy nı:ılı:ıllrui 
Kııc;uk B:ıkkrıl kôyü 
Eostamı nıah:ıllesl 

Sıı::ulıye :> 
Tayın olunan gunlerde ve yerlerde 
reylerini kullıınaınıyanlar. 

Fatih H:ılkcvi binasında saat: a_SO 

KııymaKamlık binasında bulundu · 
rul:wak sandığa. 
Rasimpaş:ı<la ilkokulda. 
Çınaralt.ı mevkiinclc. 
Haydarpaşa tık okul blnnsındaıci 
snndıga~ 

Karakol civarındaki bahçroe bU -
lundurulacak sandıgn. 
O. ncı ılk okul binasında bulund11 

rulac:ık ırandıga, 

Rıdvan paşa caddesındeki bahçede 
bulundurulacak sandıga. 
Koy meyd:ınında bulundurulnc:ılt 
sandıga. 
Kaznsker Camii avlusundaki s:ın 

dıga. 

tik okul binasında bulunclurul c k 
sandıga. 
Kôy meydaııındnki sandığa 

> > > 
tık okul lılnasında bulundunıl:ıc:ı 
s:ındıga 

> > > 
Kaymakamlık binasında bulundurtı 
lacak şandıga. 

SARIYER 
J\(!:h>lil<üy, Kireçbumu, Büyükderc f t{, tıkteşrin 1942 Pcrscmlid. Kaymaknmlık binasında bulundu 

rulacrık sandıg-J. Saat: 8 l R 

~ llktefrin 1942 Cuma. 

• 

a. llkteşrin 1H2 Pozarlesl 

e. llktclrin 194-2 Salı. 

, 

t. tlkteşrio 1942 Perşembe 

Kumkoy, Deıııirciköy, Kuıır"k:ıya. 

Uskumru, Gumuşdere, Zekeriya 
Jmylerl. 
;guırı FP.nel'İ. 
! 

Garıpçc Aoyu. 

.Bahçe köyü. 

)laden, Sarıyer, Yenimahalle. 

Emlrgiın maballesi. 

Rumelj Hı!lllrı, 

Yenıkoy, Tarabya, tstinye mahalle .. 
ler:i. 
Ayasaga köyü. 

- ıc 
Kuınkoy odasında bulundurul:ıC• 

sandığa. Saat 8_12 
Uskumru koy odnsındu 1-)ulundurıı 
Jacak san'dığa . .Sant 13.18 
Parti biıınsındn bulundurulacak ı;:ıl'l 
dığ:ı. Saat: 8_12 
Garipçe parti binasında buhırıdıırl1-
lacnk sandıgn. Saat: 14_18 
l'Cuy ihtiyar hey'etı binasmdakı :ı 11 

dığn, Saat 8 12 - ~ Ilumetı Kavağı Ocak binasınd• 
sandıga. Stıat: 13 18 

- l1 
Sarıyer parti binasında bulundu 
lac:ık sandıga. Saat: 8_18 
Emirgün parti blnnsıoda bulundll • 
rulncnk sandıga, Saat: 8_12 
Hisar P:ırtı bınasında bulundurıı 
lacak sandığa. Saat: 13.18 

'- ıo 1lk.teşrin 11H2 Cuma, ettmar. Tayin olunan günlerde ve yerlerde 
tesi. J'eylerini kullanamıyanlar. 

Ycniköy Parti binac;ında bulunclU 
rulacak sandığa. Saat: 8.18 
Ay:ısağn parti binasında bulundt110

• 

lncnk sandıı!a. S:ıat: 8_18 
Kaymakamlık binasında bulundu 
rulacak sandığa. 

J. llldeşrin 1942 Cuma 

ı. llkteşrin 1M2 c~ 

1 > ) 

L 1lkieşrin 1SM2 Pnzar. 

& llkteı,Dn llM!Z Paurl.eıd. 

1. bldeşria ~ Sah. 

) f. tııdefriıı llM! CaıwoınM. 

1. tık~in 1942 Pcrieml»e. 

1. nktcşriı 1942 Cuma. 

tlO. llktesrln 1942 Cumartesi. 

OSKODAR 
Selim.iye, İhsaniye, Sinan paşa, Sa. Kaymakamlık binasında bulundll ' 
lacık, lmralıor, Ayazma, Ahmet Ce. rulacak sandıgn. 
Jebi. 
Hnmzn Faki, Çakırcı Hasan paşa, > > 
Tavaşı Hasan ata, Ketçe Dede. 
Tabaklar, Hayreddin ÇaVUŞ, Atik 
:Valide. 
'.Aşçıbaşı, :Arak~l Hacl Mebnaet. 
~rakiyt.-ci Hacı Cafer, Kadınsker. 
Murat Beis, Pa2ariıası, Selimi AU1 

tcadiyc. 

Toptaşı parti binasl önUnde. 
8_12 
Ar:ıkiyeci Hacı Cafer camiJ. 
13_19 
Çinili polis karakolu. 

Rwni M~ paşa, Selman aia, Ha.. ~i cami, 
<'ı lfasna Hatun,, tnkilap, Solak Si_. 
nan, Durbalı, Teınbel H:ıcı Mellmct. 
Gillfem Hatun. 
Kısıklı Nahıyesj, '.Mtunt Zade, Bul., Kıs.tkb Nah!ye binasında. 
gurhı, NamazgAh. Kuzguncuk. 
BeylC'rbeyi, Abdulla~, Küplüce, Be~lcrbeyi parti binaSJnda. 
Burhmı..iye, 

Cengelkôy, Saat: 7_12, 
Ka.ndilli. Saat: 13_18 

ca~ 
Vaniköy. Polis karakolunda. Kandilli 

Umranıye, R~;;adiye, Çekme, Yuko ... 
rı Dudultu, AŞ<ıi!ı Dud•ıllu1 Alemdar, 
Sultrn Çif.li!:l. 
Tay n olun'\n (!ti ılerdc ve y<.rlerde 
,. ' ı,.~· ı l 111 n rnıynnl:ır. 

llnlinde. ~ 
Köylerinde bulundurula.cd sa 

fat K:ırtıbaş, At k ~u t fnpaşa. 

Abd uL ı ., Kı.çu M ı t.:ıf:ıp.ıaş Küçük Mu lafa p:ı acla ( ıll C" m · 5. tlktcşrın 1942 Pa1.:ırtcsi. 

K!\Ytnnk:unlık binasmdakl sandığf 

(::7P) 


