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8 TA Li N G R A Dl ALACAGIZ 
DDşman 

l Bizi oralardan hiç 
bir zaman 

çıkaramıyacak 

~nde Avrupa: 20 

Müniht8 Türk· caddesi 

Rommel 
Berlinde, Hitlerin 
nutkunda bulundu 
Beırlin, SO (A.A.) - Bugiin 

Spor Sa.rayında eöylcdiği nutukta 
FWırer, bur:tdan eon defa olarak 
Alman milletine bir eene evvel 
hitap ettiğini hatrrJa~br • .Ara
dan geçen zaman iginde faalıyet· 
te blılÜnmWJ ve fiili neticeler elde 
etmiştir. Söylenmesi tcap eden 
tcYlcri Alınan askerleri s3yle:niş 
tir. Fübrer de;niş tir ki : 

llles.i vücuda. getiımek §llplı.o.;iz 
ı>dk S!lde bir işti. Bu mantiksrzlı
ğın a.ncaık bir kaç 'Sene h!Lkmü o. 
lacağı ve olayların seyri il~ orta
dan Jt::ı.lka.cağr a§H.-iırdı. Konuıt-

mak bize nisbctle dilş:n.<tnJarr.nız 
için dnha \kolaydır. ÇüııkU onlar 
uzun scnelET gayretler sarfcltik
tcn sonrn partimi2'!in progra:nmı 
birdenblı-c a.nl~lardn-. B!.zim 
Alınan milletine verdiğimiz sey-

Yazan : Asım Us 
~ <\!tıı ~ 
İllt~t~ '-~l'~da na yon&J sos- nrdır. Böyle Alman_vatım bir bü. 
.. det etmın doğduğu, Bit· yttk ı;.~hrinde bir soknğııı :rürl.!erc 

"- Bu.,.oiin neler ol:ı('afını ~iın- leri onların dünya)ıı ~imdi ,·aa. 
diden düşünmek benct- be)•huJe. delt lerin\ hıı.yretl-! görüyor, ni
dir. Buna mu.kabil bugt\n elzcnı o- c;in taa.ıTUZ3 uğrac1ığmı1Z!, ne se. 
lan ~eylerle ve zamanın k.ıpl:ırile ~plerlc harbe sUıiikJendiğimizi 
meşgul olmak d:ı.lm do~ bir h:ı.. uihayet anlıyo!'Uz .. , .. 
reket olur. B.i.r atl.ıntik beya..'lna- 1 (Devamı Sa. 4 Su. 2 de) 

~ liti ~~ lnkıtap faaliyetleri- ııisbet edilm&.ıi neden ileri g~ldi· 
~l't r. Olduğu itin Alman. i;ini' öğrenme'k fatedim. Ba.na \'eri· 

-._: lıUy·bır ~\İ Jrudsiyet v~- len mıılilmat şudur: \'nl•tile ~~rk: 
ıı. '":'~i· it. Alınnnya. de\'Jetı- Jer tarafından Viyaııanrn ıl•ıur.ı 
~~rlln olduğu hnlde muhıı.sarasmdal<i mağlfıbiy<'ttc Al. 

'tıııt: •n lllerkc-ı.i )ine MU. ı manb.r Tür" e.irlerini ~liinihe 
L: ~~er. llunuıı i~in bU- getirrniJcr; ijlüle.rlni ~ehrlı! dı~ıı ... ~ 
.;'tlıı'b 1 l~kilflt• arasmda t n5ına gömmU?Jler. Burasma Türk 
~~tıhafl\U\ maksııdi!e nıezarhğı ndını koymtışl&r. Sonra. 

~~ h )&r İ"'gııl edenler uıın !Hüııt'lı §ehri geni~lanti!i. Türk 
~c·tj af:n ~lünihtcıı Rcrii- mzn.rlıb'I knlkmt~ ve onun ~·<'ri bir 
ltıı..~ ı;ibj ~\kc;ck flevlet <'ndde olruu.,. Bundan dota~·ı Tiirk 
~~ıı ~azılan rln E~rlin- caddesi adını almış. " . fdip gelıncğe mecbur Yine Vi~ ana moha!.arasıniln Al-
~l1. latta bizı.at Hitlcrin manlnr t:ı.r:ı.lını1ıın ahnan l:ir ye· 
lıfilıı;b''dc:ı ltt.nnro ile Jıa'- tıil b!ly:r:ık ':ı.nm~. Czerindc "J,iıi· 
%ıd ~-.~eldiı;i, sonra. ~·ine liıhe lllallalı'' ibare 1 J"ıızılı imlf;. 

'lı.,~ Utu olur. Bu gidirı- Yiyanar.ın biiyUk bir kih'so!4in<le 
~ ()\ıı llrasnula ('Ok defa hali. muluıf:ıza eıJjlmel•te olan bu 

'?111az. b
0

ayrnli miihim <lini .n~era~imdc ha., 
'1U. .imle g~etcci arka- zıneden çıkanlır, kilıseıun \badet 

4\l'ıtı 11ihe glttHJimiz vakit r.alonunn :ısılınnış. 
• : 0 llrunhm'7.'mı zlynret Münihtc hali. Tiirk i"mi ile anıi ~ıtl\ı'taınan bu parti mer- lan Alman :ıik!Pri' ohhıi;u ı;ihi ci-

"'lıı~rıc!a n~nca lıir ~Ul iik '~rında ııaıa Türk .. i. ıni. t~~ıyıın 
'-.~f~i~' .h.ı:ı~ siiylcırııaı;_Ier- l;o~ler bu.~unduğa o)'lr.rtı~or. 1). 
: ~~ h' gıdı ı'tnıule bu bına- zennde turkt-e ;yazılar bulunan 
;"~ı 1,~i5 olduğunu gör- meıAr ta~!amuı da te!ladUf ell!Ji. 
it; ~ Parti mernsim clai. yormu5, 

11.. ni~ e~kt~ ı.;aılelı'k ir:ln· llitler Türk • Alman do thığun. 
~l&ııta"e aı..aıneti birleşti- dan balll'e<lerk.en Türklerle Alman. 

3'hı J'aıntmr.ı bir sanat lan tıırihte hiç bfr zaman birblrle
~t. ~ ayın cki'ldc> te.friş rine ı.ililı (climemiı> İ1iİ' millet O• 

lııııı.Q reıı ~tlinde ~-:ıpılaıt Jar:ı.lt t;nvsif etmişti. Ru bir tarihi 
~ t\'\<>~lar bul'R!la. oln~·or. lıakikattir. Türk \"e Alman dev\et· 

tı t liittt Çembcrlnyn'e :ımı~- leri hiç bir 7.ıuııan "ilalıl.t kar§ıla~· 
~~tr d tın l<>t>hnıp komı5. mn.mı~lardrr. Omm içjn Münih 
~ııa e bul'l\tla oldu~u ~çin l•i'ise!e-rincle <;akbıınıı' olan haç· 
S~tıt. lnıihinde- de hİltJN\'il h ~ferlerden JcaJmn bir l'ürk bay. 

' rı:ı},rımn bu~üu dini merasim eııııı-
~~~n<le Bn,;yera hHkİI· t.mda hA.Ia meydana pk:ınlmaM, 

~~r;tınck i~in llltlcrin ı\lm:ın milletinin lmlbinde 'J'nrkle· 
~~ı~~t eanasmda bir t:o- re karşı din perde<ıi altmda J?n 

)'tr~ ~lmtıştti. Bonınrm uyandmnağ:ı ~t~ılnıa<tt ne tarıhi 
frtıd Gılih onıtu.dn iki a • baklluıtlere, ne d~ iki miUetin 

·~iıı an bekJcn<liği ve tıer- Jıislerin~ uyı:undur. 
gt},·g'terl<en hu ~·eri se-

\ı_ll~u ~.cfa ölillerin ke- , 
IL~i l \'Z ıle pnrti mcnı

~,l?ı<la ha"Zırln.nmış ' Memurlara AL gOtniiiın·· ~,_ !'\~ d" ":): "'lla.ıııa uş,u.c. • .. m ı 
~ ~ Olrtı'lll' ~~ bir n~vi ııi
~ ~ ~ır. 
~ ''ı.-e~esincle generaner 
~ 1"rn ha.llo" adı ile 

• ltlll h ltonıutanlanrun hi.
ı._. :ıltı:ı.~ olan binntım 

~, "'~ ~nyanın bUyilk 
I;.\ ~llr bnıs. olduğu bölgele-
~ ~~tin isimleri yazıl
~~ i l:rer ~len~de ~ev
~~~lle _Alıruın mille-

ucuz ekmek 
Ankara, so (A.A) - eaber aldı. 

ğtmıza göre buğday tjyatiıtrrnm yUi'_ 

aelm~i k&I'fısmda memurlara ucıJZ 

ekmek temini huırusundııkı tctkikl~r 
oldukça i!erleml.§tir. 

Hariciye Vekilimiz 
Bugün h· ~ ahaneden çıktı. Alman 
operatörün verdiği ziyafette bulundu 

Ankcıra: 30, (A.A.) - lkl ameır dei sihhat etmi} olması ıerefinc pro I 
yat geçirmiş olan hariciye vekili Nu 
man menemencioğlu bu sabah Nü 
mune hastahanesinden cılcmı~tır. 1 

Bu al.:~ar.ı 20.30 da hastasının ia 

fesör Sauerbruch tarafrııdon Ankarc 
Palasta bir ziyofet verilecek ve :ıiya 
fette Numan McnPmenc oğhı do hazıı 
bulunacaktır. 

Kafkasyaga kar yağıyor 
~~~----·__,~-----

8 as· la r Doa 
dirseğini aştılar 
Almanlar Stalingradda yeni yerler 

zaptettiklerini bildiriyorlar 
.: . A.A l _ Alman or• rt y&ptığı şaşırtma hareketi amı• 
. B~rlın, 30 ~-~ • ıı- nın tebliı;i. gında 34 Sovyet zırhlı ta.'lkı tah • 
aulan be..şku.,.~an gı ı; • . 

y afk . 1 r-tusu ile Te- np olunm~tur. 
'- asya şıma 0 Utt fik Don cephesinde Alınan ve ltal • 

rek cenubunda Alma.n ve ın la ~lcı• yan kuvvetleri Sovyctlerin nl!hri 
ku~etleri ~iddetlt .~tar ·l ı;cÇmek içi~ yaptrklan mUteadılit 
lemıye dev:ım e!nıış~~r. •

1 

te~ebbilsleri pllskürtmilşlerdir. 
SWinıs-radda ,eh'r!D şımal tara "'M.e.ca.r lota.lan bir kar§llık ta • 

fın<lflkı yeni mahalleler hUcumla (Devamı Sa. 4 Sıi. * de) 
zaptedihDiştir. Düşm:ı.n.Jn boş ye· 

Gece 22 den sonra nakil 
vasıtaları işlemiyecektir 

Mağazalar111 
tenvir 

vitrinleri bol 
edilmiyecektir 

ışıkla 

Maden sömürll tasarrufu için 
vekalete yapılan müraroata cc"V'BP 
gehni§, vı'.A.yetiıı kararı tasvip e· 
<J ilmişt:r. 

kiine konması için daimt ene~ 
menden milsaade alınak icap et -
mektedir. DUn belediye reis mu -
avini Rlfat Yen&lın baş'kanlığı 
altında toplanan b~ komisyon ba 
hususta bir rapor bazırlam~tır. 

·Devlet itibarının parlak bir misali daha 

Milli istikraz 
40 Milgoniuk kısmı 500.000 
liralık f azlasıgle kapandı 

Ankara, 3 8(A.A) - Ma.Uye Vekili Fu11.t Atratı Anadolu Ajaım mu. 
hD.rrirlne &f.lfıdaki beyanatta bulunm~ıardır: 

Mil:! Mudafaa ist.lkrazlarınm kırk milyon liralık bir Jtı.smı muayyen 
clo.r, l5 gtln!Uk 'bir mUddet içjnde bc17 yüz bin liralık talep tazlaaiy\e k&. 
pamxııJ ~ 30 EylQ.1 1942 aqammdan itibar~ tahvil satt§Il".a .nihayet 
vcr!lml17tlr. 

Hasılatı tamamen llıli!U MUda.fna ma..-rafla.rmı knrrıla:J'&Cdk olan bu 
lsttkrazıo !nuayyen zamanda tazlaaly1e ka.panmasmı temin buaUBUnda 
evvelki Lsttkrazlarda ol:iuğu gibi gösterdikleri lrıymetll aıa.kadan dolayı 
yurd'2ıt§lamna teşekkürlerimi sunanm. 

VAKIT'ın bir hizmeti dalı 
Bir bilet ortakhğı kuruyoruz . 
Yakıt, okuyucuları:ıa bugün de yeni bir hizmette bulunmak k01arını 

tatbike geçiyor. Bu hizmetimizle siz gazetenizi belki parasız okumuı. 
belki bunda·ı fazla az veya cok ayrıca bir para kazanmış olacaksınız. 
Siz tr.lihli ıseniz başka votandaJlarınıza uğur getireceksiniz; başkalarının 
tnlihindcn de siz yüzler, binler nisbetiyle istifade imkônlarını elde ede
ceks;niz. Bu da yalnız Vakıt okumak ve vereceği kuponu biriktirip küçük 
bir para vermek karıılığında olacak ... 

Kuponlarımıza dikkat ediniz 
Vaki bJgünden itıboıen başlığı lcenarınd:J "V:..ıiut okuyucuları :.upo 

nu., vermeye başlıyor. Bu kuponlar on bq gün sürecektir. Okuyucularımız 
14 Birinci teşrinden ıtibaren kuponlarını Vokıt kitabevine getirecekler ve' 
yo buraya gönderecekler ve bunlan 25 lcuru~la beraber vererek kal"}ılığın 
da bir makbuz olacaklardır. 

Su müracaat pıyangonun c;ekildiği günde11 bir hafta evveline kadar 
1 • 
t:evar.ı ~deceklir. Bu suretle toplanan para ne tvtuyorsa Yakıt idaresi bu 
ııunıa Mi:lı piycıngo biletleri alacaktır. Aldığı biletlerin numaralannı çe 
kiliı guııunden bir gün evvel ilôn edecektir. Böyılece alınan bü 
tun tiletleıe ortak olmak münıl<ün olacaktır; yani Yakıt okuyucuları, 
i~tirak mikd::m 400 olunca l 00, 600 olunca 1 SO, 800 olunca :.?00, 1000 
o!uncC" 250 Milli piyan~o biletine orlal: olabıleceklerdir. Bu suretle 
Vokıt'n :.ıcıimi okı;yucuları 25 kuruı kar~ılığında l 00 - 250 ve 500 pi· 
ycngo hilcıind. talihlerini deneyecekler ve dediğimiz gibi, kendi eyi ta
lihleriyle !:.ofkalarını da mes'ut etmek saadet'ne eret9k1er yahur yOzler
ce, oinlerce Vakıt okuyucusunun eyi talihlndon kendileri istifade ede. 
cek!ordir. 

25 kuruJ gıbi ehemmiyetsiz bir Jıarcfıkla Vakıtin bu faydalı teıeb 
büsOnden faydalanmayı ihmal clmeyiniı. Bugün 1 ve 2 nci kuponları ne~re 
diyoıur. Her gün bu kuponla toplomayı unutmayınız. 

Bu~üı,..ı• --
ikinci sayfamızda Kadircan Kaflı'nın Yakıl icin hazırladığı nefıs bir 

roman baıladı. 

ARADIGIM ERKEK 
Bu aşk ve macera romamm takip etmeyi 

ihmal etmeyiniz. 

BDtOn edebiyatçılar 
Süleyman Nazif ile Mehmet AJJ Aynt arasında gb:li kolm11 bir mü· 

nakuıayı ve ıimdiye kadar neıredilmemiı mektuplan bugünden ihlıaren 
neJretmeğe ba;ladık. ikinci sayfamızda bu meraklı seriyi takip ediniz. 

Şimdıye kadar neşıedilmemi1 bir resim: Süleyman Nazif (soldaJ ve 
Mehm.t Ali Ayni (ıağdaJ. 

Şark Alemtnln ıaheser bir romanı 

'-'tı asl~ 1Ulutmayıı.
~ lcitı lntıtln.ka yeniden e1-

tlltıu f Çatrsae:ı.ı:;.,, bu oğur. 
• tt.ı-iını:<lttli8.rJığm yapıla.-

25 B• R h'vvelce tesbit edilen tasarruf in US csaslarma göre geceleri na.kil va-
srtaları ~ef erlerini 22 de tıımtun-

kUf ŞUna dizilmiş ~~~1~:~ir~~~i:a~ı:::ı:" S: 
Rapor encümen tarafından t~ ' 

dik .fflilir edilmez derhal tatbik 
ıneVküne konaeaktrr . 

Emin ile Memun 
Harun Re~idirı oğulları Emin ile Memun'un akla, hayôle ıığma:ı mô 

ceralarını, entrikaları ve Şark ôlemini:ı binbir gece mosal~arını andıran 
bu şôheser roman , tarihi romanlar yazmakta üstcıd olduğunu diğer eser 

·~ ~ a:.ııs oluyordu. ıiu defa 
~l~ltkl •k o isfmlerin !'İlin
İlı-~tdtik~l'a"n kaldınlmış ol. 

'i~i'l'tı~k"n~tra sc, yani 
ISDılnde bir cııdde 

Londra: 30 (A.A.) - Odesa • Jc lektrik lamb~lannda azami tasar-
25.000 Rusun, Rumen askeri mokamıc ıtıfa riayet edil~cek, miktralnrı ~
n tarafından kur~uno dizildiklerinı z.a:uıacakur. Elektrikle aydınla • 
Moskova radyosu bildirmektedir. B~ ııan mağaza vitrinleri de eadc bir 
askeri makamlar rehinelerde alını~ 1 ~ilde a.yclmlanaca.ktır. 
lordır. Kararla.mı hemen tatbik mev -

Y ~ni ?..kil nakil vasıtalarının 
çslIŞll'lnsı, gtinUn iş sa::ıtlcri '\ize. 
rinde de d~ği~eler yapaca.kttr. 
Bunlar bi'ahlre ka.ra.rlaştmle.cak-
tır. 

leri ile isbat etmi~ olon Corci Zeydan'in en güzel eseridir. ~ 

Yarından ıtıbaren sahıfe hal nde ver yoruz. ~ 
Bu soytalcırı keserek güzel bir cilde tcıhip olocaksınız. ıı .... ------~------------...... ----~------...,.!~ 
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Süleyman Nazif Avrupaya nasJI kaçmıştı ? 
150 

J zaman yfrmiheş yaşında lrtiın: 
Fransada beş sene okumuş. lı..ıb:;

mın yanına zlraııt ınilhenıll'ii olıı. 
rnk dönmiiştüm. 1zmilleki eirtlllı · 
nılzl asr!leştirmek istiyorıluk. Uu 
bab:ımı yirmi seneden heri uğı aştır 
mışlı. lfrnia küçük lıir çorul. olcl•ı 
ğum sırada heni ~cniş ve sulak tnr
lnlımla. e~rl bü~rü a~:ıçlaı la ılo!ı• 
bahçelerde dolaştırır; uzıın 111un 
anlatırdı: 

- Dunl.u bugün bakım tZ, lerbi· 
ye görmemiş, kalın bir hnlde duıı•. 
~urlar. lJinc fakat tlı,·nll'lslz, biı;;ı.• 

siı bazı insıınl:ır olırr; işle Ö)le. 
Bulün fimirJim cndedlr, o~Jum! Rlr 
işi )apmıık için ~alııız nrzu hiçl..ıir 
zaman yetmez; bilgi lüzımdır. H~n 

o bilgil'I edinmek tein geı; ku'mı

şıın. nakulıın, en bur l 1 lam ıııiır 'ı 

~ııc ::!izel lıir çiftlik lı:ılinc koynbi· 
lec::k misin. 

Onn sornrım: 
- DJlıa, bizim çifll!Aimir. zo

icn güzel değil mi? ••. 

- Sen güzel çlftJIAin nıısıl oldı·. 
Aunu görmedin ya\'rum. Avrupoya 
gil de o zaman nnl:ırsın, orada in· 
sanlıınn terbiyesi gibi toprnğın, n. 
#arbrın, hayvanların da terbiyele
ri \eriliyor. neş on mi~li mah~-J 

alını or. 
\Hııp:ı o zı:ı nan gözlerimin Ô· 

niinde göklere 'e ufuklara dayc. 
nan ynksck Jıi nalurile, bli,> ük ve 
leh hir ~ehirdcıı, ibaret gibiydi, O 
racl.ı al;nı:lnrın. larlulann, hayvan 
sürülerinin hulunabilcceğıne aklını 
crmi) ordu. Çünkii, benim ı:ocuk 
kafama il!-!i 'eren a ıl şey pençerc· 
lcrinclen h ıkılınca incanın başını 
döncliıreıı lıin:ıl.1rılı. 

Arııdnn ·ıllnr P'CCll: liseyi bil'.ı 

diııı ve bu sırada edclıh·ato mcrnk 
sannı.ş hıılıınıryordıım. İlabnm eski 
g:ıyc51nclcn \'lllgeçmeınişlf. Lhe 
cliplomu-;ını Alıp dıı eve döndiii;füm 
zıımıın hüyııl. bir he~ ecnnla karşı • 
incir; kııeııkladı. alnımdan fJpUI: 

- Eh, hazır ol hnkalım, iki ay 
so'lrn Frnmn)a J;i•F"onız! 

l~m burkt11ut gibi oldu. Bnbn
nıın 11f ·in cvlntliğlnl 1.ılli) ordum; 
nuııunl· bctulıer oordum: 

- Bab:ı, orada ben ne l apııc:ı. 
Rım? 

- Kaı: ~encdlr söylüyorum, ka· 
fıına "irıııedi mi' 

rlnı :oı·okmuş! .•• 
NP:oıse, bahnm1 darıllnıa~a hal:. 

kıM yo~tu .. Zaten, ben büsbütün 
kendimin de~Ucllm ki .. 

Erıc .. i gün er.ile b!iıille :rnnına 

gııtim, of dılrclim: 
- B:ırıa. scıı ne istersen onu y:ı. 

pa1:ağın:, llo)Jtı benden iyi lılJ\r. 

'-in! 
- Elh"t blllrlrn. Ho\Cli ziraat 

tahsilinden lıoşlıınmıyor:.un ıli:r:!· 
lim, belki hi raz üziilcceksin; fRkal 
benim iıdirabını hiç hc!;nlııı alın. 

ınıyor mu? On beş lıu knll.:ır seı:t

lik hüly:il:ırım ne olnc:ık'i 

Gittim "e onuıı dediğini rnr. 
lım. 

Marsilrad:ın çektiğim tel:;rar t~. 

ıerlne ben; ''npunlan almağıı gelen 
annemle hnhanı ,.e birkııç ' ıkın al\ 
ruba ıırıısındu C,:Hle Ce,izlerdeki 
köşkümüze döndüm. 

Mevsim ym~dı. H:ıb:ıııı ben g~ı. 

mede:ı C\ .,.el çjftlikte yapılııeak :ye 
nllikler hııl kındaki ~·irmi yıllık 

dü~ilnce ve leerlllıelerinl derleyip 
toplnıııı,, projeler hazırlamış; la. 
zım gelen makineleri ismarlamıık 

içln hazırlıklar yapmı,. 

Birkaç gün bunlar hakkında gö. 
rüştük. 

l\frklepte iyi nollar almıştım; '• 
zun znınnn da en son model çiftlik. 
!erde. çıılışmıştırn. Bilgi ve fikirlr.· 
rimi ortaya attıkça baham kır lır. 

yıklarını bur:ırnk gülüyor: sırtımı 

okşuyor; eserinden tam mAnislle 
memnun bir adam gibi bakıyordJ, 

Herşey (Hlşiinlilmüş. kararlıır 
son '}eklini alınıştı. 

Babam derin bir nefes ııldı; yii
zünde engin bir aydınlık, yirmi 
Jnldır doğmasını bekleöıAi giinün 
ılk pcnpe nydınlı~ı vardı. Elini V• 
muzuma koydu: 

- Sen ıırlık ipin ucunu ban:ı 
bırak. Yabancı bir memlel\etıc 
belki sıkıldın., Köhne t~ıanhul h!!ş 
cneıle hiç değişmedi ama belki U· 

nululup da göze yeni ı.törlinen ıo. 
rafları bulunur. Dol bol gez. İki !iç 
ay vaktım1z var. Ondan sonra bn· 
şımızı kn~ımnk için hile fırsat b•J. 
lamıyacağız. Anlıyor ml1sun7 

- Anlı ·orum b:ıha ... 
Geniş J:olluklardnn birine olur

du; me~ıl hir sesle ıft>vanı elli: 
- Bu seneki ko,ulnrda mül:fı. 

fal alan (Anslo-Arap) bir alı br. 
ğeııdlm; senin için peyledim. Çift 
Jikle i~lne ·arar. Yarın huraya gc. 

• 1 • 1 
Silleymon :::\nzır, Di~ arbakırlı 

Sııit pa~ımın oğludur. Salıl paşa İs· ı 
met ve fazilelle dolu ııllnıış hlr sr. 
nelik h:ıl tının kırk ilç yılını dev 
det ve memlekete ve hemen hep 
sini insaniyete, hayra, ilm·ü mari· 
fete hasr ve \'akfelmi.ş bir znltır. 

1303 senesinde, adli bir işlen dola· 
yı, lstanlmla gelmiş • Süleyman 11\n
ztri de beraber gcUrmlşli, Mıratül'· 
ilıcr adlı eseri o sırada kilnbçı J\lr 
kor tarafından basılıyordu. Kirkor 
ayni zamanda H. Hazım, Ali Kr. 
mal ve daha bfr koç nrkndn~ııe 
Mehmet Alinin çıkardıklurı (GÜL· 
SEN) mecmuasını da neşrediyordu, 
Bunlar mecmualan dolayısilc, Sü· 
lcyıııan Nazif babasının kllııhı se· 
bebile Kırkorun dükkiınına sık sık 
ujJru)•orlardı. 

Nasıl ol<lu bilinmez. herhalde 
bir fikir ''e his mutalınkalile ola • 
cak, Mehmet Ali ilk defa Nazlfle o· 
rada, Klrkorda görüşmüştü. Fakat 
bu görüşme t:bedl bir dosllu~ıın 

temel taşı olruuşlıı. Yedi sene sonra 
Mehmet Ali Diyıırbakıra gitıiği v:ı. 

kit bu oostıuk biilün saffet ve so
mimiyelile tazelenmişti. 

Süleyman Nazif vali Sırrı pnş:ı. 

nın hiç se\'mecliai bir edamdı, Jler 
halde sözünü esirgemeyen, "linrah 
ve bakımsız )Urdun derdlerini,, kü 
çük yaşından beri görmüş ve o "pe 
rişnıı iılare ullında ezilen halkı he· 
yccıınl:ı dinlemiş,, olan onun içln 
nkrlııi açıktan açığa söylemckde 
hiç tereddüt etmeyen Nazir vil5yr. 
tin icraatını şiddelJe lenkid elıniş 
olmalıdır ki, paşa biltlin müsııma
lıakAr haslnlın:ı rnJ:ımen, onu ti'· 
Vl'Cciihiinden ıızak!AWrmıştı. l\lt-h
met Ali bir kaç ny içinde bunu nıı. 
!adı Ye S1rn paşaya hulöl llc ica· 
heden ı.eylerl yıı))3rak , nihayet. 
NozH'l \'İlityet Ra:zete~i mulıarrirll· 

gine tayin ellirdi. Koca edip yaıı 
hnyalıııa, d1?itllu~u yerin küı;tik ~a-
zetcıılle trmlştl,.,. · 

Fakat intiknd ""c muahc7.edcıı 
kendini hiç lıir va'kit alamamış o. 
lnn Nazif, yine o ~cplen olııcalt 

ki, hiliılrnra Y{ıli Halid beyin de 
şiddclll bir ı::ayzü nefretine hedef 
olınu,. Div:ırlr.ı:.nda ,)ur mayam!; 

CQmhunycl de" 
is!ikrazların mAnA 

1111 

anlamak ddden g0çııır. 
rada tasrih ile istidayı af ederdim. ferdin devlet mckaniıtıl 

Ben Arab ve Acem liıan· Gah bütD.n d_lemln barı meşağlllni, nı de~il, avnl ı:arnand• 
larınclaki na•ibim ile· bcr:ı· hayatı beıerin bil'umum mücadeltil kudretini. yurdun se~ 
ber Halid Ziya gibi bit l'" mı/< ahedatını duıü :ali imt' at- der. Jlfl 

1 

nıak istiyorum: bazen nefes almak 150 sene erJ " 
fıkra, Cenab Şehabett!n Nle beııce mütfp blrhareket olu· BugOnQ geçmiş güııl 
gibi bir müıahabe, T evlih 

1 
yor. K uıuru ahirim bu ac:ü ::df lan se edelim: 1'S-

Fikret gibi bir manzum. 1 nııilevelllllir. Al/et iki oö:dim: 150 sene cnetındt 
yazamam. Edebiyat hakkındaki mcşmda- harp haJlndedir. Tıır' 

- Nıız.if'ln mektnbnnrlnn - tın e!raflı olmadığından red ve ka lndlnrı eli rinde sUAhd .. 
__ _, ..... ___ _,______ bııl yolunda hir bir söı söylemiu~ pışı;>or, Raşkuınan 

muriyeli biltiklen ~onrn 1stnnbulı; crjjim. (Serveti Fümın) a yazı va· merkezine arka ark•Y' ycıf. 
· · deriyor ve para isti dönerken Nnııfi heralıeı ~~ıırmı~ıı :anları ııö: anlamayan veya anla- ,tıı. 

N"zır Jsıanlıtıla '-'e "ni lıir cak ki, askerini besle .... " " • tama11an adamlar meyanına ithal 1ş51"" ınaksalln gelmişli: Pilrisc ı;ltmek etmekte ıen de israr edenlerden t- temin etsin ve cnrP ~ 
crııcllndc idi. Bunun için hemen Pn lişahlnn şu ıııe 

ııeıı tceıısüf ederim ki, aramı::da ilk Benim ve:drl dıDI" 
~lclıınet Aliyi hu'muş, ma'•sndıııı 1 clc!a olara/: bir ihtilafı kanaat ıa· Ekumln "AJ.:çe huıa 
nr;ıırak dilşfındiı'derini birer birer E b d h 

sıı olacak. vet, ara acıyı, a a uakam: malıiın-u hD ,,ı. 
anlatmıştı. Aliı; Faknt ateşli nrl,:ı- dfli'irusrı arabacının sarfırıı, nn1ıvl• tur. Ti:elden üç dört "' 
d:ışını alarak, Anupayı ve hımı. ,111 
sile Perisi gayet iyi bilen eskl SııJ· nı. ildllerl, idnamlan. terkipleri, lsterml#3lz, Mevctıl 1 rıiızıim Kadri paşa ziıde 1smnil Ce- lahlillerile ben de okudum. Acem· kendi harclığımı dalı 

ı cenin lll.aııından ba~ka edebiyatına dim. Bu vakllta dirll ıııınl beye gitlller. . Cenant bey 7 il 
bu iki genci nıııhahhelle karşılayr. da bir parça intisabım vardır. Ne l..dkln ha:lnt!lerln ho fiP' 
rak, maksadlnrını dinledi ve sonr:ı 11rılnn söyleyim; Ben Arap vıı Acem malumudur. Bu akçe 11 
çok kıymetli n:ısihallnr ,.e faydalı lisanlurındaki bu nasibimle beraber oıindüz rahalfmi maslrı,) 
malumat verdi. Halid Ziya gibi bir fıkra, Cenab Şe- Padişah. para bul~cf 

Me:ımet Ali henüz evlenmişti lıabetlirı gibi bir müııahabe. Tevfik vurulan fnkot bir net rt 
Ailesini lıir:ık~ A vrupayn kaı:ması, Fikret albl bir man:ume ua:arıam, çareleri saydıktan san 
şüphesiz, Siileynııın N:ızifin tahrik lılnamaflh bunların Arap ve Acem şöyle bitiriyor: kçl 
ve ICŞYikine nlfolunacok1ı. Nazif bu lisanlarrndaki rmkufıı muarızları· "Vallahi azim btı D 
mesuliyeli galiba ilzeıine almak is- nuı malı1matından a~a{Jı de{Jlldir.. beni gecelerde uukrrsıı; ı 
temediği için olınalı<lır ki, bir gün, ı\li Kemali ben de senin kadar sc- taa16 devlet•[ alluueu 11 
l\lelımcl Alile hiç haber vermek. uer ve takdir ederim. llatt(ı diyebi· 11e. Allah için otsurı 1 

sizin, savuşmuş. soluAu Pnri~le al· lirim ki, bildi{jim ba::ı fe::ail ve me- lıa:a ve sal eyleyeşiz"' 
nıışlı. A\•dctinde Bursaya mckııır.. lwsi11i ona karşı beni senden ::iy<!'" :ası:,,, 
cu oldu. Mclııncl Ali ılc o znmnn ele ıml./ ı takdir ve mef luniuct et' Her çareye h!!< '; td 

b"r lür1ii nara tcdarı1' J\own mcklupcusu idi (2 llazirar. miştir. Maamafih edebiyatr cedide .. ~ 
1.t/3 - 17 Ajjırstos 1315). uc muarız bulıınmasına i:harı tr akla isli! rnz ı;cJml~· 

Nnzir, F11ik Alinin dedi~i gihi, rssiifleıı kendimi alamıyorum. l\ca dülhamit bu karıırıoı • 
"hiç hir ise karışmayarak, zaııı:ııı. mal erlcbiyatrn tabit vr ::nrıırl olan yor: d '( 
dan ve hnyntı:ın gönııiiş oldtı.!:lır lcN1!.ki11atına bütiin efkar ve hi~si· "Umur.•ı din "'<' ~~~ 

mesaUh-ln lnnzimJeri 1'!!!"" haksıılıl.:larln sitemlerden miiııf:nl, ya/ile, lıiilün kırl'aul maddiye 1'C 1 
namus ve hülusunun yf!gane milk:'i· maneviueslle hadım rıe senahan ol· relfne ı:örr lizrrlcrinC 
fotı olan iılırabalile dnrı işligallııı- malr11<lı. Edelıilfafı Osmanlycnin <T!' S<?ri kcndu menfıı tlt1' 
kopannıış., olmııkla bernlıer tcra... lıiren iklytJ lnklsam eden tarzı cc- ma l:ıh '.' din-fi de;~,' sı 
suıl allındo idi. Onun için l\lehmel dldi hakkında bir fikir almak istu madı~ından bıış ·a 1 

Ali ile kısa bir nıulınbcı~den sonra mi~in? Rlr gOnrle, bir memlekette mcelio;leri ffc;n ilr tnııJI ' 
ikf trırof "İlkut clml~li, r•e hrıtlıi bir sokakla intişar eden olnnlnrın cewı"·''h k 

Bu kısa muhabere 1314 senesine -+ServtJ/i Fitaun) &e (mrıltlmat) c~ ~cr>in. 'akla dnhi'; f1111 
tesadQf edh'or. O zaman (Serveti rlrielerfne ıathf lılr na:ar atfet. An- ll'dnril-'f nulm<l milrnl 
Fiinun) ncııriynlı1l(I1 vüsal ve ehe·ıı la~ılmaımn bir frrı varro o da emin olur. Olm,,dı~ı h.,I'fc bl'r 
miycl keshe!ll~i, ed!hl mubaTiaseie ol N, ktlfnıe deoll. iristir,. Ri: rJ eına bakılll'al cüınl(' rcr 
rin alc\'lcndiği ııenc icH. J\Tehmel l;ı:linıntı blllyoru:. Fakat o hls~f· Bahar ı:ıe'df. Tnmnm c; 

Hem korkak hem de :ıtılpn !.ı'ı tireceklcr. İstersen şimdiden onn 
hole gelmişti. 

Mesud bir tesadüf ~azifi vnhim 

Ali l\nzlf ile muhnbert-lerlıııle dııi, 1111l flc biotincul:, Bıı cscrlu her nln :ıçılrıcn~ı ''n'-dlic'"ıtir. 
ma ilmi YC edeht bahi lerc temas U.i şe11ln icra efliiii tuiri frrn. yr.• n7:ılloh flismnnlık fafd 
elmiş, fikir \"C mfilnliial:ırını hep 111 lıcm hayret, lıcm lıiddet lıisle- lah ve Reo;ulii :ısl ınıı lı 

0 

miisleşhiclatn hina eylemiştir. Bu· rlııi il/.:a ediyor. sarifin !;imrlidcn l'a<'ı f. p 
nunlo ht>rrıber Kos'\"odıın yazmış oı. ı /Uca ederim, sen miitcassrp lıır olıınmayn. Bu hu~uc;ı~ 

sc'I"' : aJı,ma~a başlarsın! 
- Ben ciflçl olmak lslemiyo. Buna pek sevinelim, babam onıı 

rum 1. melhclrnekle bitircmil'ordu: 
Dedim. - Yedekle bir kuzu, fak:ıt fts· 
- Ne .. Çiftçi olmak islenıh'o" liine bindil!in ıamıın uçacak san·. 

mıı un? Bunu niçin vaktlle o;öylemf'" lır; öyle şahltını:oıor. 
elin? Düşiinüyor<lıım: 

- O \•akil .. Kimbllir .. Korku:oı·or - Eh, önümüzdeki iki iiç :ıy 
ılımı. lll'ııfız hiç hlr meslrı!c 1.:ar"ı içinde, unutulmuş ki)şclcri, uzuıı 
olc!,ilcrılen rl:ılııı iisllirı hir nrıu 
du\ ınll\ ordırm. Jlcrn, li~cyl lıitlr

ıııek için bilr çok seneler '111ırdı. 
Bö) le <'l ler düşOnmüyordum. 

- Ya ne yapmnk istiyorsun; 
A nupnda okumak i~ine gelmiyor 
mu? 

Bahtını yumu~amış görfinfiyor.
cfu; ben de nrlık daha açık Ye cc· 
sur konuşu) ordum: 

- Geli)or, fakat 
deijil •. 

- Y" ne? ' 
- Edebiyat. .• 

ziraat tahsili 1 

B 1 ;ıımn kaşl:ırı birdenbire ça. 
'tıldı: gözlerinde, icinde iki ku,·. 
't•llr ve keskin a~.,. parladı. Vak
i le kum:ındıı eltili tıbur ve alay. 
1· rn lıııgırır gil.ıi çıCcıştı Ye emrettl: 

- '1en delirmişsin! Soldan geri. 
nı. rş! :Munakap yokf •• 

ve ıs~ız elleri, b:ığ ,.c lıntıce aralr. 
rını hol bol gezerim. Bu yerler 
kendi hnvnm, kendi kırlarım, kerı· 
dl güneşim ,-c hatırıılarınıla cloln. 
Brş senrdir hunlara "ne kndnr ~:ı· 
samıştıml 

H:ıyvan çok ho,unrı gitli. 1ııc,. 
uzun bacııkları, lcuvvelli sa#rıları 
''e gergin hilekleri çelik gibiydi .. 
Başını ileriye do#nı uzatıyor: ki'. 
lnklıırını IJ,leçhut bir sesin gcldi"i 
:oıeri anla.rnak istercesine dunıp dıı· 
nıp çeviriyordu. İlk okşayışını rı. 
nıı sıkmı, nörlindü: sonra bu h:ı· 
r;r lemaslardıın, tallı sözler'mıleı
hoşlandı; an!adı J,J, ben onun do~. 
!uyum. 

Ona bl~rek gezdiAim iDc g{in 
Cifle Ceviılerin hiç bir yolunu gör 
meden bırakmadım. HatıA Kadıklı· 
ye, KurnaJalıdereye dotnı hafif 
koıular yaptım. Eve epeyce geç 

lıir akıbellen kurlardı: O sırndn 
"Mniyyeli Scniyye ı:rkiını harhlle· 
si., ne memur Ferik Alıclullıılı pmrn, 
fe\•knlitde ıı:ılôhh eı ile. Musnl:ı · ı::iı. 
mek lizcre, Diynrhakırdan geçi~ 
:> or<lıı. Tesadüfen Süle) mnn Na:r.1• 

fi görmiiş, pek ziync1c beğenmiş ve 
hususi k:ilipli~ine ııl:ırnk lıirliklc 
Musu1n Jtötürmli~tü. '.'ıhı ultl:ıl. i nır 

s POR 
..... - - - - -

PazaT günü yapılacak kupa 
maçları 

fşfnnb11l Fııtbcl Aimılıjj111dan: 
Ft"nr.rlıalıce stadı: 

Snnı 1 l Dnnılpaşa - Demirspoı 
Hııkem 1cri: Re~:ıı, niz~. Faruk. S:ı· 
al 13 fleykoz - R. Jlis:ır lıat..t>nılr. 
ri: Sndık, Halil, Reşat. 1 

Şcrtf ıtadı: ' 

Saat t 1 Eyiip - Reylerheyl il •. 
kemler : Muhtar, Fazıl. Hayııti .. S .• 
at ıs Topkapı - A. Hisar H:ıJ,cın· 
]er : Şazi, Nejnl, Neo:dct. Saat 15 
Taksim - lstiklı\1 Hııkcmler : Nu. 
rettin, Zeki, Mustafa. 

i hallu erendi c•:ıinizlc , ... duğu me!..lupla - ki mn:ılescf ı-lılf. lıuıma. Sen ki lırıl:fkatleri yalııı: 
edemedim • edchfyal ve husııc:il,. fikriıtlc nnlnmak de,.,il, Jıissi11l,. l·t-'"e e\l Yl' in,,. r' 

"' Ynpıl:ıcnk lt>l· ic: ı~ıı (Scrvcll Ffınuıı) meıı~upları hal.: · dumııak, uı;:lcri11le görmek, cllı• 
kındn N:ızlfin fikrine uygun gelme rinlc /utmak fslcrsln. Gözlere ba· krt nere len?. r.nnıcrcrf' 
yen bazı miiJiılı:ı:ı::ılnr ileri ı;iirtnÜ!< l<ın, l:ırln/;/ar yırtan bir Jıaf:il-ate ııını~orlrır \'e nr•icedC f 
Olm"• lı kı', Nazı"f (20 lc~·lAl J". t ') la· J 1 Cm•elint' mürar .. ıc J; rl " .,, u ·• ., ·arır triirıfiil ve lcca!ıül oü~trrnıe. o 

rlhli rr.ektubıı ile ar:ıl:ırınıhı. ilk \'e l>u tıubdcıki kanaati vicdaniye· lar. Pzun müz kereler 
defo olarak. knnn:ıt ilıtliMı h:mt ni tıana clııru dlraı ya:, mC'nv srriri: 1 lı 
1 - Si:- ilk cfofo ! -~ r o nc:ı 11ınüan lces-;üf ediyor. Bu br. Ailem iki bııcuk a11 cııvel Bursa- • b' rt' c 
•linvı :'\ ııcn oku' ur.uz: yq gr.lrli. Allah bağr#(arsa o{jlıım ı' orc;ıınuz, z ''C s 

· türcıırbrımızn "Öl lerlt 
ll:i oöziim kardeşim: ~ -- adama brn:e11rce/.:: ellerinden ·>· 

Melcl11b11111ın a11''1rıhml•cri crı·nıı· prr. Den <le kı:ımn, Uua:::e: or• lık ı::·sırrirlt>r... ,ı 
Hnllıııki. Osm:ınlı ıl 

1 
111 

sr:: T:alıncaınr irap eden sebep hcrr 1i11i111iı• oö:leritıdcn, senin de lıt"r likrrız için Morn <'~ ıılrl 
ec nıalıın1 ı•e m11'tJıurn olsa11dı bıı· larnfıwlon ciprrlm karde~inı. J ıı 

ve St>li'ınik livnl::ırırı 

V AKIT Her gi!n 6 Sa.11/a 
C::İzeıe ka~ııları horccmını lmallcın hükômet kararı bizim hacmi· 

mizde Qf.:ı:ılor iı;in en fazla 6 sayfa çıkmaya izin vermekted;r Böyle iken 
g::ızcter:ıiz bir yandan kôğıl mevcudunu idnreli kullcınmak, öte yandan 
lck hcşınu rJcı olsa üç ~uruılu:C fiyatla kalmak için bu müs,,cdeden org 
tıra ca isırfoôc c:-debili'lordu. Gazetemizin 4 sayfalık hacmi ıse okuyu. 
culcırımızı luımin etmiy.:ı~, bize hep sayfayı ıırtırm? tavsiyesinde bulunu
yordu. o:.:uvucularımıza sunulacak maddelerin ı;olduğu yanında yazı in 
t<ılcl,ınoa hepimizin he11üz daha ince puntoda harfler kullaııacak alış

krınlığo gelnemi~ olmarn z da bu sayfa artırımını ı:orluyordu. 

krlekrin Torid::ı.tını f; 

teriYo:-du. 
İ'Jpnnya !\cfirinc lı ~d 

İspıınya St'tiri dr T<'dde 

1 
- Siz harp r.ııJinde 

bllarııf bir mllleılz: siıe 
lcrsck olmaz .. Dhor. 01 

1 
Koen bir de~ırı. htt r' 

·~ıın n:ı kum3ndanınn pllr 
\'O , 

rC'mİ\'or. p:ır:ı hııl ~1 lı 
T:ırfhlc o günku 1 •c' 

dahili mülkümüzden ~ııl 
'dnin tariki yok, knY~,ı 

. Tarihin bize verd il> 
ı;rünkfi n<''ilin dahill i~t • 
gösterdiği nırhclle gelcce 

ve terlemiş olaraar-,Jöndüm. Babam Not: Feııerlınhı;e, Ga!ut:ı 
tatlı Ta41ı çı1n•: tehir edilmiştir. 

Ürperctim ft başımı elerek u
zaklaştım. 

ma~ı 

işte 26 yı!ciır bizden itimat ve iltifatlarını esirgemeyen okuyucula· 
rımızın bugi:n boşlamak üzere bu arzuları yerini bulmuı ve gazetemiz 
ô $ayfa olarak çıkmaya ba;lamıftır. 

Ru so.,ede üzerinde konuıulacok memleket meselelerinin çok!uğl 

karıısrnc!a hacmin verdıği imkônsızlrğı bir dereceye kadar daha gidere• 
ceğiz ve yerıizliğe fcdc ettiğimiz sütunlardan birçoklarına muntazaman 
lntışa~ fırsat. vererek Vakıt'ın okuyucularına yaptığı ve yapac:ağı hiz 
metin mndcli sınırını üı;te bir nisbetinde daha geniıleteceğiz. Bu sütun· 
!arc!a e•ı sn'c"hiyetli, en sevilmiş kalemleri sık sık konuıturacağız. 

rccelii ders ne eanh .. 
Niyazi 

Arkamdan 
du: 

Adeta homuraanıyw- - Sen cocUlı:lu~ hiisbillOn bı. 

rakmomıtsın, ollum; ne hal hayle! .. •----------.---ın. 
- Vay helim vay... Edehiyal 

tahsil edeçekmişt Han11l edeblyat, 
ayol ... Bit pa7.arında tellal ol dalı:ı 
iyi; seni daha çok dinleyen huiı•. 
nur. Yeni Cami avlusunda an.iıhnl· 
<'ıhk et, daha cok kazanırsın. Bu 
oğlan büyüdükçe akıllanacak snn•. 
Yordum, mt>i;er sapılmı..ş da lınlıe· 

* Dalına öltrenilir ama dalmn r. 
nululmas:ı gabiler bile ollamelerrJ.•n 
olurlardı. 

* Çok zihin meşguliyeti sinirle. 
ri kuv\"ellen dü~ürilr. Adaliitı yorıır 
) an".kl:ın çökrnü-ı hale wkar ener. 
jhi mııhveder; demek ki, fikirler 
:mıd<ncfir • 

* "~'•ltıt •e zorlıret, dehan•n 
lıi ta ıdır., c"et, !ıefalet, fakir ohn1 
Johu~:ı olm:ııian evvel oMiirmP-ue •. 

- Buna doyum olmu)•orl ı =ı 
Diye benim lcadar terli olan Ne dememeli ? 

hayvanı RÖ~erdim. 11-._ ____________ _. 

- Haydi. gir içeri de soyun !. 
Atı uşağa teslim ettim: bir :ız son 

ra ahıra çekmek ü1ere y:waş ;>a\'ac; 
gezdlrmeğe hıışladı. Ben de e\"C 
girdim. . 

Bu )Jezinti hende ~·ılğın hir ""· 
cuk heyecanı yaralmışlı, Çcnbcrin 
arkasında koşmaktan us:ınmıvan a
focan hir ruh taşı)ordıım ve. Yakr. 
le altın da uyudut.um a~açları, ye
mi, topladı~ım ) crlrri. bisiklet n~. 
tlinde rüıgiir gil i nştı~ım ) oUarı, 
hep gördüm. Ilıllnn hayvnnd:ın ine
rek l'skfden uyurluı1um yerlere ''• 
7:tnrfım: hazan lı~·van üstünd.
a~ııçlıırcfıın yemi-; kopardım '""c de· 
llec bir iştahla lCdim: bozan rt:.ı 
eskiden R"'Çliğ~m paliknlor1, rff :ı. 
ralarını tckrnr lcl\rnr r:ıeçtim. 

(Del1Ql11ı var) 

Evv~lltl giin Ankara claryornn-
da sesini tan:mndığımı.z bıı :, eni 
sipiker Malaty!\ rnelJuslnrının se
t.m dairele!'lni. ziyaretlerinden haber 
verirken orada bir (ham) yı gez. 
den geçil'Cliklerini sö:.;lUyonlu. 
- Hı:.ra ncres: .,_, di) eceksiıılz 
(A) lan uzun okursanız neresi o'
duğu a.nlışıl:ıcnktır. Sipiker (ha. 
ra) yı ne bil"in? gördlı~'Ü gibi o. 
kuyor ve okuduğu gibi söy1Uyor, 
Bizim i.m.Himmn z1lytf ta'r:ıfı .• 
(Hara) ş:ı.rk lehçesinde lıir kcl•
meyi nndmyorsa da bu kndan 
Juira)n:n (a)1armı işaretlemek için 
kati gelmiyor. Ku'!lktan öğrenme 
zonmd:ı kalıyor..:.z. O halde sipikc
rln 1rnlağm:ı eğilip di\·elim ki <kı- J 
ro) imlasına ba.krp (hru·ıl) .dem::. 
1' (hara demem'C · 

V AKIT 5 kuruşa 
Yedi buçuk yıl evvel, Ankarada yapılan basın kongıresinin kabul 

<ı:liği bir k•ı•or Uzer;ne fiyatını ilk ve tek olarak üç kuruıa indiren Yakıt, 
o günd~ıı b:!ri ve hele bu son :zamanlarda kôğıt fiyatları en a7. beı misil 
ortırıldıöı holc!e gene bu fedakôrlıktan ayrılmadı. Bugün üzerinden hiç
b:r ya71 ve Lc;skı ameliyesi geçmemiı 4 sayfalık boı kôğıdın bedeli iki 
l.uru~u bu•makradır ve üı; kuru~luk bir gazetenin hemen yarısı ise bunu 
yapıp solmak iı;in çalrşr:ıılara bırakılmaktadır. 

B:.ı he)c::bı bilenler veya kıyas ile tahmin edenler için cı~ılc üç ku
ruşa b:r gu:.:ete vermerıin çabuk gelmesini beklediğimiz sulh günlerine 
veya kf.ğıt yü:ürıden fev~alôde bir talih açıklığına bağlı kaldığını kabul 
etmek tab:i olur 

Bunun için bütün 4 5ayfolık gazeteler beş kuruşa satılıb d..,n,ırken 

bizım de haketti§imiz fiyat artırmasını, hacmimizi kendimiz ort:rwlcen tat. 
bilt seha11no koyuyoruz ve gazetemizfn fiyatını yarından baı!a:nak üzere 
ötel<iler gibi be$ kuruşa cıkanyonn. 

Okuyurularımızo ve bütün scıhcılarıml%a arzed!yoruz. 

Bava 
litre .,.. 

<:''°'< zengin~, sel'\'e.~J 
pnrç:ı<nnı Türk ... öıden 11i ,...~ 

1 ~an ('(}ehil'riz. Ortn ~11~ 
da yirmi lim vermeP tt1'! 
rck Türk 11aya Kurııın ~ 
ynzı1nlıilir•~. nun1afll! _fıııl 
~npamıyonınk fitrelerflP':. 
'ererek bu ~.alı~ataf9 
riz. 

1 izzet Molla'dan 

Bin kMTedir düşer 11 

ka, bir dc~ill 
BIUllhl Acımam, ko, 

gönül 1 t 
Ilıık şQ rakıybe, 1' 

sanıp köpek, o 
VermJ.ş benimle yArt 



9 A K f T -·-
F=>.oL~.1 Tn I K A 1 ~ ŞEHiRHABERLERi f~dü~ıni3t1~~1 
~~iN MUŞKUL VAZiYETi u A M ı· . VURGUNCULAR AZIYOR! 
ra:zan: SABiii IBTlll m Uml 8C 15 8Z8• ........ 1 • • b u DUN, piyasoda Zeytinyağı topton 195 kuruşa satılmış, Haberi " 

~ )'a İle an- l:o'ransa ile~ iki at arı seçımı ug n . . ren gazete, bıldırdan yirmi bın IQnluk b ir stolcun lıoldığını do S:: ,.e. premıip ct-phfıcle harp etmi't olmaluı ,.e u. bıldırryor. 
•---··~. p hır mü~. la Franeanrn bir ~ m'ilyon uke- . Ş~rcıd~n buradcın iti~~yoruz ki, bu yıl Zeytin malısu'iı her seneden 

• ~ iikbu nu. r~nin Alamayada eeir tatalmuı, Vatandaşlar ~aat 9 dan 18e kadar zengındır. Agaçlar dolu, kufeler dolu, fabrika ve yağhanclerin anba lar 
hı~~ ) en- hır Jmnm. Franıt1Z arazisinin Sstill ii doludur. Şu halde piyasada Zeytinyağı neden "195 e salılıyor ,.f.C 
~""- a.._. • Bu en. albnda bahınmaaı, -...!- .___ Fran 1 • • ki stoklar ı:-ozara çıkarılmıyor') Ve ncisıl bu dupeduz vurgunc 1 - : t ~~" 
~i~ -.:Ya. Fran- smann mttttetllr...: ;..cW rey erını verece er liycr? u ugo cure ...,, 
~ ..__ -q taraftan yer almıt balunmalui da .,,-.!.iı:~. Oogrusu, biz, bu soeuların kor~ılığını bulamıyoruz "Doktor Beh , 

-...-.un b kı ... .- "Al • ıi . ' . b ı . . M 1 • ce 
....._ _leldilıde öa mm. n.! gtlç'Jettinnelrtedir, Uvllin bl· Partice namud olarak soste len meğe yct~meyen Yatanda~lar a:ı ıı ~z,. "un ıı oıına geç ıgı gun erı unutmadık. O giınlerde gene bu Zeytinya· 
.-ıtt.nsa Aı g ze rar. tun U'ZmAma rağmen muvaffak TiJayet umumi meclisi ıizalannırı ıo ncu günü kaza merkezine nıiırK gı tvccorlcırı hesaplarını yapmışlar, ciepalarını olçnıüşler, mahıül mıntako 

i iıbi~=):a .iki·~ ö1aınamasmın hakiki sebebi bu. secimi ışıne bugüııden itibaren caat ederek 1 eylerini kııllan:ıhilP, lorından gelen hoberlen tortmıılar ve; 
"IJt r.,..nı ı • dur başl&ııacaktır. Her kaza sandığı ha ceklerdir. lntihııp ayın 10 ncu gür:i• - Zeytinyağını 135 den yukarı çıkormoyocoğııl 
' 1:':.ı~anıı~ bu- B~ ~rtlar ~inde baJanan f'ne. zırlanan program mucibince kaı:ı akşamı saat 20 de son:ı edeeektiı· d" ? G Denı~er1di. :u~.~n,. piyasada toptan "195'' e mal satanlar kimler 
~n F;...sadan ~ Almanya ile tti1lhlı bir işblr. dahilinde seıdiriıecektir. Mülhakat kazalarının asli ve ~·eılcl, b~bı d:n9w~•tı ~i;r egı mı? Yoksa memlekette bu zanaatin, bu ticaretın er 

L- Jlğf --- B .. Vatandaşlar ~~·!erini her gün Azalıırı birkaç ,:üne kadar te~bit e · • 
• uqJunnıaktadır .,....---az. un. ne Fraftlla ae içimizde nefretle k k b" h 

Polit!ka"ı f ı- • de mı1tver eMal'et edebilir, Fran. saaı 9 dan 18 e kadar '"l'rehilec~k· dilerek ilan ediltcektir, iğrenıyoruz. arışı ır oyrct YOr. OıiJıinuyoruz, hatırlıyor " 
·~--.. -L. .. _ ziraa .. bıı 2~"- &a eesanet edeme:, ı:ünkü İ!ltİlilll Ierdir. Sandık yerlerinde rey yrr. 

~-- ... '" 1 a ---------------------------- Eve giren hırıızı, yol kesen haydudu, koronlık köşelerde adam ıo· 
hız etmekte. a tm a balandaia devlete bir d~ Tir'- &a•a B••g. Rum kı·lı'••aı'nı· •""yan hıra1;1: yan karmtönyolacıyı polis, jandarma, kanun kdvalıyor. 

~?un118 •• _. siJl.hh hV\·etler huırlam&k ha· a " ... _, '"" N" · ? Ç" k" 1 1--· " tız.-.nn.. Dftnkil ••.aJ • • d • - . ıçın. un u, ma, can ve ırz emniyeti devletin kefaletı altında"'ır. 
-.. Fı-an~a ·ı ~ _. • ar ~ın e "'"i ~1n mUm. mua bal•••ar 5 aeneye mahkUın oldu rekı oma bodrumlarınd b h ı d • · "' . ~i i,birliğinj !!~"~ kiln detildh-, • ·'. lmanya da Fran. ..,. . • a, uz ane er e yırml bin ton Zeytinyağı wa .. 

~ .., IJIZ ka ti i'lihl .. İsta•-= admda biri9i, hiT mUd. ken, yenı ı~ohsul her yıldan daha bolken bu malın fiyatını bet kat arttwan 
açtır Bü- vve erını "' anurrmayı Son bir hafta zarfında T. H. .... lc.r da bızı soymakt~n baıka birıey yapmıyorlar ki ... Öyle ise neden bu 

tatınen Am'erlka fayah bulmaz. na!!llftanr sillhlan. Kurumuna vatandqlanmızdan de-. det evvel, Bebekteki Rum kilisesi· kalantor soysuzlar zındo.nda değildirler? Zindan ~oyle dursun, nicin vataı 
~ 1etitnıektellir dmnanm ne kada..r miltllit bir ,,ey ri ihracatçmı Bohor öztaap ni llOym~, bura.dan bir hayli an. nın bolluğu, rahah, zevkı, sofası bunlarındır? .. 

Zllnan Fran: olclaiuna "" lli. idf'lk ~er. Bn. &000, iaimıerinl söylcıniyen iki., tika ~yalar çala.rak muhtelif kim- Buna akıl erdirmek kabil mi? 
-;:esto ebe d ltusa da Golün n müttelArlerin zat t.ar&fından 3500, deri ithalat. selere NtmJŞtr. Yaksa bütün bu fiyat fırlayıılarının altında doho baıka daha kor· 
~ h!lıl matbu"~' Fransada büyük t&hri1dtt yaptık· {;111 Remzi G5ka.lp 3000, deri tt\c. Nihs.yet yaikalanarlk .Asi.iye ye. k""C, ıebepier mı var? ' 
~ ~arı kötU sör.it:; 

18'"! ,.e bU':11k rıron11ğand!' mesnet· can Yonto Çiprut 2600, deri iJını- ·ıdinel ctza. meb...,..,.ne verilen _ Şu hcılde bu eapratık davôyı, ıadece ticaret vekı'lı'n "ın om·-·--
1..- .-..ı• .. -ı t .1 Jerınt' sahıp n)du'klan hır z·-··· 00 .._.. d ' ·-kı k h k ı "•IQ·~·--..ba-... n;;ı tere da bö le bi . -· eatçllı Enıika Fayan 20 , Mayer .mtavrin.in muhakemeai ün neti- yu eme o sız ık olur. bin icinde acabô rr:6liye vekilimize dü en bir 

katınak mec Y r ı,.ey hahı!'i me\"ZUD o. Taranto 2000, ihracatçı Salam.on cele~. suçlu 5 aene l5 ay 3 gün emek payı yok mudur?. 1 

lltİit }'l'ansanın gıd; lamaz. Komüniane kar,ı ~ BJçaço 2000, ihraeatc;ı S:>.!>&tay müddetle hapie oesurna mahküm Sôde yağın h.al_i malUm. Biz enun yokluğuna katlandık. F-Lat ~-e 
tefikJere ,. .. t ld~Jojl h&rblnde bile <15 miı-. O d • kö ,_ ...ıı Boh ed'hnı- · ı.. kati \.lA -~ ~IJ ,.,os er. 1 k ....___ J~ 200 , erı ve se1o: ıo•ccan or ı ı.gtir. ':'u ann:ıa gayretını veren ıey Zeytinyağlan idi. Onlar da alınmaz bir 

-..ıttll&•" Altnanv:ı ·ı u ............. ntifımandan ancak Eskiııazi 1000 ve Micrnn Helcva fiyat tepcsıne fırla s 1 .J 1 k 
~"'' engel .. 

1
m.,1 .. e 1700 kiti ittlrlk etti. Bu raluuın11 "" .. ~ " r a, uzv _.-a et ya amıza yapıJaçak. Böyle bir ~ 

" .... maDa.91 ak intine alınacak olar. 1000 Ura teberruatta bul"4nmU§lar- Oaküclar tramvaylan ~ufu!~nun ~ebep olacağı vatan zararını yalnız hekimler değil, her::,res • 
pa --- •il"'hlı Mr _.._,.._ dır. lırebılır. Göz göre ıı&re bu kadar büyük bir vurğunculugw o nasıl d ? 

------- .., •-.uu • ...___. 'Oaködar tNmva.yiarmın Beledi· H 
1f'ye ginnele tlLl'llftar obmdıjrm yeye ~ııe ait Nafia Ye· aldır Süha Gaııin 

. 
... ~ llliitekaıt 

"•tnrru, lin 

gört~ir. Franu ancak bıı!I lıtanbul mebaalanmn -lJı:iietinm .orduğu bszı esastan 

i~ sınai !'llhada Alman temasları teebit etmt'C ilure. cfün Belediye 1 ..... ~· ~~J 
harp kuvvetine n"1ım edeM te- hukuk iş1ıeri müdOl'l'DğUnde bir top 
min edobı'11r. İ.9tanbul meıbuılan halkla temas. Jantı yaprhmltır. Top1antı neticetli 

Almanya Franndan 158.800 :1'- !arma hJgtlnden itibaren basla.Ya- VekAlete büdirmıi7tir. Devir iti 

~=·=~·.=.,':!; ~ldanbr. &Uraııe ilana! ecmewtir. R adyonun neşriyat hayatına 
on=:~~=:=ttir~. Konferans Parti hngre#eri yardımı Ve SÖZ mÜe//i.l/eri 
nen lfea1er meMleeinde Jl'nuada.. Beeiktq bza parti baltanı Parti Nahiye lııongırelerinfn ya- J · 
ki mubvemet muhtelif memm.Jar. Z'llhtl1 Çiıbak~lu dün aktam pılmu:ma bagtlnden iribar8a lıat
a.,. tabiye edilmektedir. Bir de. Beriktaş halkevi salonunda (Bele- lanacaJııtır. Kongrreler 15 teşrinf. 
fa "'-MNlalri Mll&J'i mle...-le diye ve belediye seçimi) mevzun evvele. kadu etlrecektir. Tefrinlın
rinin ydalnuunasmı itıte,_ emyi ctrafmda enteoresan bir konfenmı niden itibaren de kaza kongıreleri. 

G EÇEN on 111 iolnde Ame. 
rikada mühimce bir mbah 

muharriri belirmitti. Bu adam 
bir vakitler, bir fihu möeaıeae 
sinde çalqıyordu, G1lyet bot, gtt. 
-ıel lümlı söyler, stwimll, zıelııi bir 
İn!andt. Öyle zengin ve renli ha. 

~an -~ ~· vcnn~. ne başlanacaktır. 
mani olma" i~temektedirler. 'Al
manyayı dütman fıellldd edeınler-
11e ........... lmdretlltl •• ...,. 
bir vatlıa "11'aneti ••~· 

Yarm Ouma 1\1.atlnclerden ltlbanm '~N'J!lllL!ii!K'!~~-... 
ı 

Jar. TAKSiM Sinemasında 
,...... dohı bir nilni ...... ki. ......... ...,...... ... ..... 

Banl&nn tahritderi c1aha Iİd· 
c1etli olmaktadır. BUtlbl ha göç-
1Ukler brşnımda Uval mev1ciini 
mahalua için tJiddetJI tedlitler 
ahnaktadrr, Doryn Ud.Ji htterlk
f>hlik~ itham etmekte, .Uvll Re
nava Meşen'i hükfımH oteritfaini 
zaydlatmakla ithftm etmektedir. 
Bütün banlar F'Jı\ndft•n mttşkll 
durumunu iıah eden birer hldİtıe· 

Tarzan diyarında, 

~ lnal1111a11 veba ilaNt bir 
fıkn .......... zlnetini telkil • 
deeek derecede kavYetll olanla. 
Neteldm hu hna9İJ81İDi ser.dl· 
ter. Ve kendisile ......_.. «lol•· 
lllftlU', biltiln eöyledildeini, Jaa. 
beri olmabmm yazddar. Sonra 
bir araya getirip sıraya koyan.k 
kitap laaJind~ hsshlar. Türkçe aösll- Tiirltge ıarlnlı 

Balt~ glrnwındf ol'lllalllarda korkuno eel'Jlr.eıltler. 
t;uarenrta macıNalarla dola beJ"elmlh bir mena. 

N et.leede tın1 konuşmak i'çln 
söylenen bir çok tp.th ~inden ~
ııel bir fıkra kitabı vftcude ı?ef
di ... Kendililfnden bir eıter vU-

dir. 8111ıaa aoauna kadar merak ..e korku lle do1' lllr .et 

SADRI ERTEM 

Yazan: ZEK i MESUT ALSAN 
Fakat Mutafa icln, orada karplattı§ı hayat yeni ve mütadın üstün· 

de bir hcıyoi olduğundaıı, onu kındi 61eüıü dııında buluyor, idaresini ve 
muhakemesini bec.eremi~·ordu .• Ferhunde Hanım ile leylô ona: tbir söı 
ı6yledikleri ıoman kulairloıına kadar kııtorıyor, ve sonrada" anlıyordu 
ıc:, lôzım olar. cevabı veremiyordu •• 

leylônın kendisinden iki yaı büyük olması, Muıtafayı yıllarca daha 
küçültüyordu. Bunun sebebi, hlc ıüphesiz bu yaı forlcı değil, aradaki te,. 
biye ve kiiltür farkı idi .. leylô dil ve dünya biliyordu .. Kadın ile de erkek 
ile de ayni serbesti iclnde konuıuyor, ve hic ıaıırmayordu.. Piyano ccslı· 
yor, lngilizce ıcırlcı söylüyordu .. lıte leyl6nın yalnız kadın güzelliği değil, 
bu hayat kademesindeki yüksekliği ele Muıtafo üzerinde tesir yapıyor, ve 
onu ezip büzüyordu •. Oı\dan hem güzel bir kadın gibi hoılanıyor, hem de 
yabancı bir lnıan gibi kacınıyordu. ~ 

Fakat Neclô ile bayle de§lfdl.. -zr 
Neclô ablasının cemiyetin~en kaçmasına mulcabll, ağabe§inln arkc.. 

d"ılarına ve onların toplantısına sokulurdu •. O, bu toplantıların tek kız 6ıô 
11 alarak. huıusi bir mevki ve itibar •azanırcfı.. Muıtafa, ve Fahirin diger 
mektep arkadaılan onunla hem kücOk bir çocuk gibi serbeste• konu,urlar 
henı de gene bir kız gibi kadınlık duygularını okıayacak, gururlandıroca~ 
surelte dlkkatll hareket ederlerdi .. Fahir onunlo alay etmek istediği zamor 
herkes Necla tarafından cıkar, onu arkalardı .. 

Bazı perşembe akıamları Muttafa Fahirfe Meclôyi yalnrz bulurdu. 
Mustafa:ırn en colc terdh ettiği toplantı, bu ücüzlü toplantılardı.. Çünkü, 
bunlarda Mustafa arasna. Necla ile birkaç dakika olsun yalnız kalmak fıı, 
sutını elde ederdi •. Mustafa o zaman, mektepten gelirken almıı olduğu Lt 
Joumal lllustre'yi cebinden cıkarır, içindeki resimleri Fahire ve Neclôya gös 
terir .. Ve anlayamadığı kelimeleri Ned&yo ıorar, ve onu bir müddet içirı 
hoca mevkiine çıkarırdı •. Neda gOzel fstanbul ıiveslle Mustafanın sarduklo 
rıno cevor:ılar verir, mevzua aNMto 96sterir, .,. rolünü ciddiyetle :fo etme. 
ğe calııırdı.. Fahir bundan sıkılarak baıan odadan difarı cıkar, beş, on 
dakika kaybolurdu .• Muttafa o zaman NeclGyo biraz daha sokulur, ve göz 
lerin ilk karıılaıtığı anda •ı;ıa\'salu • , · 

- Neclô hanım, siz alılanızdan daha gGzel olaealclınıı, 
Derdi.. Neclô du8ağını bükerek, · • 
- Siz de ağabeğim gibi benimle alay etmeyin, der, ve nazar!arını 

çevirirdi •• 
Mustafa iıaha ve ilınaa IOzum g6rerek devam ederdi .. 
- Hic alay olur ınu? .. Siz ondan daha ince, daha hossaı bfr kııs. 

nıı .. Sizin yöılerlnlı doha güzel, çGnkü daha môn61ı .. Sizin kalbiniz daha 
iyi, çünkü bize daha yakm .. O, bbimle, Türkler iJe konuımağa teneuül .., 

miyor •. Hep Mösyöler, madamlar ve madmazellerle •• 
Bu s6zl.,r üzerine Necl6da bir geliıme hasıl olurdu.. Ablasını kü. 

çülten hoııey sanki onu büyütürdü •• Ablasını cirkinleıtiren her,ey ıanki onı. 
guzelleıtlrirdi .• G6zlerı parlayarak, yanakları kızararak cevap verirdi. 

- Anlayııınıza teıekkür ederim.. Ben onlar gibi düıünemiyorum •• .. • • • 
Nisan ayı tcinde bir perıembe günü, daha talebe dağılmadan önce 

Fahir Mustafayı buldu .• Ve ona, 
- Bu gece bize gel.. Babamın birçok davetlileri var .. Oyun oynaya. 

coklar .. Biz de ayrı vakit geçiririz, dedi .. 
Muıtafa a~şam yemeğinden sonra Fahirin evine gecti.. Gerçekten 

"vde bir kaynoıma vardı .. Köıkün her odasında havagazlorı yanmıı, he• 
pençeresi ziya ile donanmııtı .. Macid beğin yemeğe çağırdığı ehemmiyeti 
fireıık misafirler, kımı solonda, kimi verandada ikiıer, ücer toplanmıılar 
ncıtmı kolaylaıtırmoğa çalıııyorlardı .. Erkekler sigara içiyorlar, ve merosiır 
ile püfledikleri dumanları seyrederek ağır ağır konuıuyorl:ırdı.. ~adınlar 
bırbirlcrine hafif tempo ile günün dedlkodı:lorını anlatıyorlardı •• Yemekter 
sonruyo bırc.;kılmıı olan mi5afirler de fasıla ile gelmeğe baılamıılardı .• 

Macid bey., mısofirlerin en ehemmiyetli olan gurupunda, kır bıyılılı, 
kırnıızı yüzlü, kabak kofblı !tiri ile ihtiram vaziyeti almış olarak, Franıızcn 
konusuyordu .•. 

Ferhunde hanım, baılcmnı, tuvalet ve mücevherat ile saklamağa çahıar 
bir kad•n gurupu ile meıguldü .• leyl6, birkaç genç kadın ile gene erkeğir 
tetkll ett;ği bır gurupla, sakcılı. bıyığı olmadığı için yaJı pek anlaıılamayar 
bin ıle lngiliıcc konuşuyordu .. 

Fahir ile Neclô da, kötklin deniz tarafındaki bahçesinde yoılı bir 
com ağacının altında bir sırada oturmuılar. evlerinde olup bitenlere karş 
alôkasız bir vozıyette denizi seyrediyorlardı .. Mustafa onlara kotıldı. 

Misafirlerin ardı alındıktc:ın sonra hepsi 5alondo toplondılcır •. Orayc 
;;,.:eri örtülü üc, d6rt nıaao kurulmu\tU •• Fahirin anlcıtt.ğıno göre bu masa. 
lordan b:rlnde bıriç, ötekilerinde de p6ker ovnonacakmıı .. Macit beyle ha 
nımı, pöker, Leyla da birle oynarmıı .• Pokerde epeyce altın ol•n,p verilirmi~ 
Bu pokerin ne olduğunu Fahir bir defo Mustafaya iskambil kôğıtlarile gös
termişti •• O st:yredereic oyu:ıu öğrenmlı .. Bunun cok para isteyen bir oyurı 
olduğu, ve her torafto o(nanmasının ~a bundan dolayı caiz olmadığı on 
:aJılıyorJu .. Mustafa ekmel.çi baıı hanı kıraathanesinde ve hattô Alem •• ,., 
gozino\undo iskambil kôğ.tlc.r'le pastra oynamıstı.. Pokeri ıimdi yeni i~ı. 
fiyordu .. 

Mustafayı asıl du·~ndüren ıey, bir Türk evinde, bu kodınlt, erkakli 
toplantı idi.. Aydında, Mustafa büyüdü diye ondan kaçan Esma kadın, na. 
sıl çerçi Mişondon koçır.ıyorduysa, burada da Refik beyden, Hamdi boydcr 
kaçan ferhude ve leylô hanımlar, klrye Vayanisten, Mösyö Durandan, 
Mıster Tomsondan öylece kacmıyorlardı •. Bu perhiz ne idi bu turıu ne? .. 
Eılıelc~en kaçmak lôzım geliyorduysa, bu lı.iryeler, mösyöler, misterlor er. 
kekten ıoyılmıyorlar mıydı?.. Farzedelim ki, Moc"d bey ailesinin din ile 
alôkası yoktu do bu tesettür emrine riayet etmiyorlardı. fakat neden sokoktc. 
ınüılüman kadınlar 9ibi cal'laf giyiyorlar, ve herkesin yürüdüğü yolda yıü 
.Oyarlardı? .. Sebebı ne idi? .. Riya mı? .• Cemiyetten korku mu? .. Hükümel· 
ten ihtiraı mı? .. Vaıtlyeı herhalde sarih değil, fa\ot çok garipti .. 

- Devam. "ar -
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eade geldi denebilir, 
XendiUiinden bir flller mey

dıuıa plnwıi bakımınd~m 1'81do· 
nan da mtlhlm bir sahA olchılana 
laubim, Uznn zaman 'ar ki, dok. 
tor Galip Ataç, "'E,in Saati., a. 
~. altında halk!:• efldbiyatın en 
parlak örnekleri aayılmağa d~ter 
Wr - •o .......... r hHrrbyordu. 
Banlar, Bald Sttha arbdapnu 
tanllnc1aa llÜI' Bakinin ......... 
hede,, ~ten hi'r "ho, wıa,, 
tabirine aygun dtltecek IJir gtt. 
wllilrJe obna okuna, h• gln 
botlafa yayıhyorda, Jl'abt bir 
gün bir pl'"ft'tli basan evi züv 
ede1" ba koaallllalan hir kitap 
haline getirip llaltifeler tlsaiDde 
ifebit etti. "Radyoda ~ s.
tl,. adı altmda t bir l!Sel' on.,. 
çdrtr. 

Şimdi ikincl eildinin huıldıir. 
nı memn-.iyetle Jl6rdllltbalz 
''Radyoda Evin saati., bu ......_ 
dan kendine ma.hn~ yenili'ii .._ 
lan bir yvatış mah90)üdtlr. 

Yine radyonun en ~k tatW
konapnaJanndaa 'biri olan "KM 
nmanbk menkıbeleri,, .. erjik Te 
tatlı kona111ea Celil Dİ119el' ta· 
rafından ht>r hafta muntuamaa 
............ okanmalrt;aJdı. llü
yonun ıspikerleri arasmda da 
bahmmalr dolaymiltı kendisini Wr 
~k flria dinleyfclleft sa ...... ~ 
o konu!flllalan birinci eld• dia. 
lt"ID•k mazharlyet,ine enniı elan. 
la"1snnn... ~ili Dln~r senel•· 
dir heyecimla anlıtttıit bn konaıt
ım'!m bir araya e;etiri'ttk kı'\ap 
halinde bMmak düşün<'f'~nde ol. 
dalana ~yleyinct", kenclislnl Jıa. 
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Darüleytamlıların tevhicli 
• 

Darüle)1amlılarııı şurada burıı 
da müteferrik bir suro:!•e idare~ 
ga~ rl kabil görülerek hun 'aon h1ı 
merkezde tevhidi. hakkı •da )enj bıı 
proJe hazırlanmaktadır. 

~ Per,embe CUMA -:::ı. ı. tefrln: 1 1. teerln: 2 

~ - -
~ 

Ramuan: 20 Ramaı.an: 21 

.... 1 Hızır: 149 Hızır: 150 
1 

Vakrtıar Vautt Ezan( \uatam..ı 

Güneş 6.36 1%.00 6.56 11.tl 
Ot le ıa,o.ı 6.10 l&Of 1.11 
lkladl 16.22 9.28 11.11 ... 
Akpaı ıua lJ.18 ll.IO JUi 
l'•l•ı 10.11 1.IO •• a.. 
lmu.k 5.18 lt.24 u• ıue 
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Amerlkadakl ı; 
resmi mataıeaıara 

Hi-TLERiN f'~UTKU ÇörÇİI 1 Fransaılaki Amer kahlar ııese'ES 

ıı 

göre ' 

Japon ileri 
hareketi 

Ka ~'i surette 
d rduruldu 

\ uşllıgton, SO (t\.A.) - Bu:-ada.k' 
r sı:ni rnUtn!ealara göre, ı.Jzaka:ı.rktd 

kaybedilmiş o1an anızinln p:ırl!ık bi: 
surctt r ve sUmtl~ yenjdı:.-t> tethedll • 
mesi rnuhtrmel g6rUlmemekte. yal • 
nız lıdeta bir yoku~u çıkar gibi ya. 
pılacak olan uzun bir savaş mevzuu 
bnhsoıunnbilecet;I söylenmektedir. 

MUhim olan nokta.. Jtı.poıı ileri ha.. 

rcketlnjn ltatl surette durdurulmu7 
olduğu ve bu neticenin UştUn hnv.ı 

ve deniz kuvvctıerl!c elde edUdlğidlr. 

jantin 
Mibver devıetıerlle 
s·yasi mümasebet

ie ini kesti 
Londra, 30 (A.A.) - Bu sabah 

erkenden bımıy:ı selen bir tc]gr:ı r
nruncye söre Arjantin rncbusan 
91cclisi, mihver dcvlc!lcriyle siya_ 
sl münoscbeUeri nkesilmcsine kı.. 
r:ır vennıştir. Birleşik Amcrilm 
h:ı!ırlye nazırı albay Nox Brezilya_ 
nın mcrkrzl Rıyo c~e J:ıneyro şelı

rine varmı5 Amerika kıtasının At_ 
Jantiktcki müdafaa üslerinin vazi· 
yelinden memnun olduğunu söyle_ 
mlştir. 

Mısır cephesinde 
ltoma, SO (A.A.) - ltalya orduları 

umumi kıı.rnrga.bmm 85S numaralı 
tebliği: 

:Mısır ccphCBindc kayda değer h!ç. 
b1r hA.dise olmrunıQtır. 

.Alman av u~aklıı.rı ba.\:a savqla -
rında 6 dUş:nıın uçagı dı!fUrmllşlef. 

dlr. Ba,jlta bır dUşmıı.n uçağı da Tob. 
rukdakl h:ıva karşı koyma at~ll'l 

uthrip olunmuştur. 
Porto Ampetokle Ue clnrd:ıkl yer

lere knrfı yapılan bir dl!şman akını 
halle arasınd3 16 ldşinln ôiUmUne, 13 
h1~inin ynralıınmasına ve baz: evlerb 
hallara uğramaııma scbeb olmuştur. 

lnglllz uçıı.X!arı Glriddc Suda lfma 
mna. ve Haır.;aya bombalar at.Iru§ıar. 
dır. Hasar vukuu blldirllmemiıtır. 

lNGtLtz TEBL1c'.H 
Kııhlre, SO (A.A.) - Crtaljark ln

glllz kuvvetlerinin bugUnkU Çal1Ja.m . 
ba m~tcrclt harp tebl!ğl. 

28.29 eyl!ll gecesi de'lrlyelerimlz 
blitun c phe boyunca. faaliyet göster. 
mlş'erdir. DUn kara kuvvetlerimize 
ajt olarak veilecek hiçbir haber yok 
tur. 

.Yilttc!ik orta bomba uçakları 28. 
29 eylUJ gc::e.!l yeniden Tobruktakl 
gem~ ~re "e lim::ı.n t ı:lslerınc tna.'TUZ. 
la.r ye .. u~lar 'e :yru:gmlar çıkarmış. 
!ardır. Al ~ gece ~if bomb:ı. uç::ıkla. 
r•::ıı..z d ;m:ı.n ı·ert hnUa md:ıki illi.} 
:ı.ll:ı.br:nı o rı '• b:ımb:ılamı§lar. 

aır. 

lyoniyen den!Zln(le orta. bomba. uçak 
lanmız kı!ll. mesafeden lb1r ltaıyan 

tıcarct gcml&nc taarruz ctml.şlcrdir. 
Kc iC uçaklarımız Lokri civarında. ıu. 
yıda tczgıl.htn bulunan bir gemiye ma 
kfncU tU!ckle taarruz ctmlşlcrdl.r. 

Torpll uçaklarımız tarafındıın ya. 
pılnn b:ıııka bir hUcum sırasmda Spar 
tıvcnto açıklarında bir düşman mu?ı 
?'lbl tam bir isabet alml§tır. 

l IJnıtoro/ ı 1 lnr/ cnv/aciu: 
Son a.afcre katlar 

Fültter, bir cümhur reillinin me
seıa: ''İstikbalde berke-;e sefalete 
CÜ§memek hn.kkmı vermek istiyo. 
ruz,, demekle veya bunn benzer 

1 

bir §ey sö~·lcmekle pek ablnca ha. 
rcket ettiğine i~arct etmiştir. 

1 Hnllr.ıki bu eümhurreisi n:ı.rbe 

ı nıüdahnle etmektense memleketin 
bütün i~ kuvvetini faydalı istihsal
l<'rc tahsis etseydi ve bilha.~'I. her 
lilomet.rc murabbnma on kişı isa-
bet eden topraklard-ı yaccayaıı 
kendi milletini düııünerek onu se
falete ve ze.rıırete dü.~ürmeseydi ve 
13 milyon kişinin işsiz kalma.sına 
sclnp olrn:ıs.1yd.I daha isabetli bir 
harekette bulunmua olurdu. Bu 
bDylnr dünyanın karşısına -çıkıp 
kendılcrine bir kurtarıcı silsil ve
rerek: "Geçmişteki sefaletin bir 
daha avdet e.tmcrncsi için is~ik
balde her şeYi ynpncağız.,. diyor
lar. Bu sözleri işitince anlıyoruz 
ki imparatorluklara mnlilt olmuş 
c;lanlar keneli memleketlerinde 
bizden dah3. evvel kendi milletleri 
ile aliıkadar olmak iktidnnnda 
idiler. Her halde biz yalnız hiç bir 
QCyc ina.nımımaJı:la kalmadık, aynr 
zamanda zafere kadar mağlfıp et
mek 1azı:m geldiğine inanıyoruz. 
Biz buna inanıyoruz ve bunu ynp. 
m::ı.kttı.n g~ri durma.yncnğız. 

İklm~i cephe mP.Se!esi 
Diyepe telmih eden Fiilll'er .ikin

ci cephe m<!Gelesi hs.kkında. Çör
çiJe hihı.p ederelt demi!3tir ki: 
"Düşman :reni bir karayn çık

ma hareketi esnasında kendi seç
tiği b'r m:ıhnldc yine dokuz snat 
tutunm:ığ:ı muvaffak olursa. ken. 
dini bahtiyar addedebilir • ., 

Fübrer bu senenin programmı 
;;öyle hlllasa etmiştir: 

l - E!de bulunması lıi.zmı ge
len iher ne olursa o16Un elde tut
mak, 

2 - Her ne olursa olsun ancak 
icap t>t:tiği yerde taarruz etmek, 

Başka bir hedef de plutoknıs·
ııin ve bolşcvikL ~'in y~ cdihnesi
u ir. 

Stalingrat znptedilecek 
Fiilll'cr, Stnlingratla. ibütiln Din

~-eper, Don Ye Voiga sistemin.in 
stratejik -nanasmdnn bahsederek 
Stal!.ngradm zaptedileceğine ve 
tesis edilen lba.mjrn bu suretle kuv
,·etıendir:lmiş olaenğınn d:>i't" ye
niden teminat vermiştir. O Z'.]... 

ır..an Almanları ve müttefik kitlt
Jan !buradan kimse çrkaranuyacak
tır. 

Filhrer bundan sonra Alınnn 
milletinin 1942 senesinde en bU
yük imtihanı geçirdiğini söyleye
rek dem.iştir ki: 

''1941 - 1942 la.'.lı bu imtihana 
'esile olmuştur. Alman milletini 
ve, bilhll.SS'.l Ahnnn ordusunu m'l:
ksddcratı ilahiye 'bir yoklnmadan 
geçinIDştir. Bundan daha acı bl'r 
~y olmamıştır ve olmayı:ı.caktır. 
Bu son derece ağır ve çetin bir 
imtihandı. Buna. rnğmen biz ynl
nız bu çetin merhale;ıri ntlatmnkla 
iktifa etmedik, aynı zamanda yenı 
tan.rnıza başlayacak olan hücum 
tllmenlerini teşkil dtik ve bu.nlan 
yetiştirdik. Bu taalT'llz belki dUş. 
ma.nlarıımzın 7.aDnettiği gibi cere
yan etmiyor. 

Rusya cephesinde •. 
GMLcrimizi geride kalan üç 

harp senesine çevirdiğimiz za."llnU 

!:cnd:mizden memnun olabHcceği
mizt z:ınncdiyorwn. İlk hedefi.m!z 
Karo.denizdeki !lfı'kim vnziyetimizi 
emniyete almak ve Kırım vn.rıma
<iruılur knü surette temizlemcltti. 
İki muha.reb~ Kerç ve $;v<1J>topol 
•l"uharebc1eri bu hedefin tahakku
ku iırJc&nın.ı verdi. Ve hed~e var
dıktan sonra Volkof cephesinde 
hUSUle gelmiş olan bir c;ıltrntıyı 
dilzeltmeik icap etti ve ll13l!zur da 
izale edilerek düşman ilruımen yo'.t 
edildi, lkısmcm de esir nlındr. Fa.-

ir uçan kale dişti kat birden b!re yeni bir vazife i~ 
karşzl.aştık. Don istikametinde 

Buen-OSU.yrcs, 30 (A.A.) - )). yarma hareketi için hazırlanmak. 
x. ]).: 

Birleı;ık .Amcrlkanm "U?n kn
~elcı-,. tipinde bir boo:ı.Oa ~ağı dün 
Gu:ı.temıı.la y:ıkmmda yere düşm.Uş 
ıiir. l 3 kiı;.ilik mürettebattan 12 
sı ölnıi.ıştiıı. Sağ knl:m da a.ğrr ya
rı lıdır. 

fzmirde kı§ saati 
İzmir, SO (A.A) - VilAyet dalrele_ 

:-mde yarından illbaren Kış meS&l 
saatı ba.Iıyacaktır. 

lfızmı geldi. Aradan geçen z:ınıan 
içinde dii,.<;man Harkctftan bnşln
ynn bir taarruza geçmcifo. c"nup 
cephemiZ'l tamam.ile yikn.bitmek 
!t-in Dinycper robiline \"anr.ak 
maks:ı.diyle cepheyi ynrmağa az. 
metti. Dilşm.:mlarımmn bu hnre
ktitI ve bllyilk bir hey~la ta.kip 
ettiklerini şüph~z 1'.s.trrlarsıruz_ 
Harcldit rüç muharebede 75 den 
fazla. Rus tilmcnimn iırJıasile ne
ticelendi. 

75 tümen imha ccllldl 

Ç.. k k Bunun iizerine bizim lbilyük ta
op ar.ıhyoknu a~asımn nr.ruzumuz ba.5!adr. Miıksad;rnız 

mu: a emesı evvclit düs:m..'l.nın son buğday böl-
Geı<cnle1'de Kınnkapıdn. vuku bu- ı gelerini elinden almak, sonN. onu 

!arak 2 çocuğun ölilmil:ıc-, bir sa- lkok imaline dverisli. olnn son kö
kanm d:ı. nğrr sur<.>tte yn.r:ı.lanmıtsr- ı milr "ıncn:.b:ı.larından mahrum et. 
na sebep olan çöp b.myonu kazası mek. niha:-.•et: petrol bölgelerine 
hakkındaki tal:tkiknt net!celenmi§- Ytı~arak ibu bölgeleri zaptetmek 
tir. veya bunJ:ırın irtibatım ~ektt 

Kamyonu eı son tamir eden Dümnaıım eon mnva!B.lat dll.mn.rI 
ta'm.irci Hoscpln arabayı tamir et- obn Vol:gn. ile !rtıöatmı k~.ınek 
mediği anlaşılmış, Hosep ve şoför rnak!ndilc tnar'rUZ.1. devam. edl!me-
5orru hfı.kiınlifine verilmi§lerdir. si .lôzm:ıdL Bu hareket esnasında 

Eeçtiğimi:: h~ef Don ~avai i!e Vol
ga nra,.'J:Dd:ıki bölge ve ~ohir ola
rak da StaJıngmttr. Bunu, hu §eh
rin Stalinin ismini taşıdrğı için 
değil, miihim stratejik bi:r nokta 
olduğu iç.in seçtik.. Çünkü Ru11ya.
da muv:ısala daman olarak Dinye. 
per, Don v-.: Volga almdığ: takdir
ôe Alrn:ı.nyada Elbe, Döer ve Tu
na nclıirJCTinin almmtŞ olduğu 
takdirde husule gelecek vaziyete 
benzer b'r vazlyet meydana ı;-etlr
n.iş olacaktı. !1imdi neticede hnl
lcdi!ecek olan Stnling?"::dm va?iyc
ti balıis mevzundur. Bu şehrin a. 
lmnı:ısi.le matlup olan kilit huııu
le getirilıni5 ve takviye edilır.iş o
lacaktır. Kimsenin bizi lburaöan 
ı;tkaranuyacağından cır.in olabilir-
sjniz. 

Düşman mağlup olııuıak 

• 1 -

Dıep baskını zayıa-1 Parisfe Amerikalı/ar 
tının yarıyarıya 

1 
tevkif edildi 

OldugtJunu so""yledi 1 \'a3l.ngton, .SO (A.AJ !.... .Basın toplar.tısm:la .Harici)'~ 
ı dc:ı, 1''rımsıı.dal>1 Amerika tebaaları hakkında tatbi1' 

Loııdra, 80 (A.A.) _ lliyepe ı ait olarak maUlmat verecek kadar h .. Jcr alıp aıın~~~ 
ih ha.reket.i bugUn avalll kama- M. Huı ı. Vl!P'deki Amerikan işgüderi M. TUck .,. 
ra1:da &:>rulan 'bir suale nıevı.u 1 dar elde etliği haberleri kendi.sine bildlrmi§ olduğıı1111 

1 ;ı,,.,,. ...... ...:ı Çö .1 b b""- ..ımdıı. ıntı;-ar t:ılcnlcrc benzemekte bulunduğu ccvatıı:nı 
o:.muş ve .,-"l~ rçı , u ......- 1 
ıkm bareıkeıt.inde uğranılan kayıp- bcrl~ro göre, l."ıırlste ot.urıın J.400 Amerikan tebaas:,ıııe 
!arın, gönuerilen kuvvetlerin ya. 1 dakiAl::nan teb:ı.alarmı.:ı .mevku!lyctl.ne k!l:raı mı.slU 
ı:ısı a varacak nl!fuett ağır oklu- i lıKre SLskcri makşmla:.- taratmdan tevki! edJlrlıl§ bU iÇ 

ğu:u fa.l{at Almanıu.ın, ihraç M. Hu~!, Anıerlkaja bu sebebi haklı gösterecek! 
ı..-uvvctiııin geri dönen miktan hak mama.Eı l..a.~ımından, b~ hnberi doğru te!Akkl ctmektr 
kında malümat abmı.la.nnI iıiteme- ıemı,ur. Nazır, ~erlkl4 hilkQmctjnln, kat'l bir kara

1
r. 

diği için 'lXr ırakam Zikrctmiycceğı işi dikkatle 1nce1emekt-a bulunduğunu da ıırıve etıniŞt 
cevabını varmiştb-. Gazetecl~erden biri .Al~ların bazı Brezllyalıillrt 

Bu ha.rcı'ke'tte, Çörçil .isrtıi ~rj. diklerin.in faıtat bunlal" b~amaymca yerlerl:ıe J\.Dl 

len tanklar Diyep sdlvlklarmm ni- olunduklnr:Mıı iddia cdildlğj:ıi ileri sUrmllştUr. ti, 
Führer, Stalin.:,<>radın almaca- hayetine konulan ve belklenilmcdık M. Hu'I, fllhaklkn kt'ndisinln de bu nokta. iınklt~: 

ğmı ve Alınanyanm düşmanlıı.r:r- arada önlerine ç.'kan bliyük blok- almak içl'l çalıştığını ve bunu elde cdlnct'ye kadar tıaŞ 
mn bundnn emin olnıahn lizmı lar yüzilnden ilen geçememek zo. .:niy,;r,eğjni bildırdikten sonra, gazeteclnln aldığı ba~ ,ıl 
gelcüğini söylemi.cıtir. Harp e:ına- runda. ıkalm.ışla.rdır. !=;imdi bu tank dakikaya !•adar kendl.ıılne buna benzer bir baber g<e!tıl 
ond:ı Alnnn milletinin veTdiği . ınr lnırilterede her ~şitten dene- ml.itlr. yetsi 
iane şimdiye kadar 4 milyan 73 / melcrec tabi tutuhnuştur. Hc.r!clye nazırı, Fitılıı.ndiy:ı. hakkında bjldlrUecelt 
m~lyon ma."ıkı bulınuııtur l::, bu Çörçil, Dipey akını sırasında. ıunmadığını da. söylemiştir. 
n'~r ~~ubt Aınerı.lta memleket- !ngiliz hava ikuvvctlı?rinin orduya 
lcrı~n bütün ithalat ve ihracat tes!rli yardımlar yapmış old.uğ-.ı
yekün1armdan fazladır. Kış yardı- nu bir kere daha teyit t:yleı:ıh.J.r. 
mı :t933 senesandenberi 5 milyan ., Denizaltı infilakl8 

zelzele oldu 
ı; ecmi§tir. 

İngiliz ts.y~ıarclerinin Alınan
yaya ynptrklan ~ıırnızln.r hilk
krnda Filhrcr <Iemiştir ki: 

Bu hususta da cevap ~cegi-
miz S3.at gelecektir. · 

Fiihrer, Almn n ya 1.1 e müt tef ili
lf.rinin 'bu harpten muzaffer cıkn
caklarmr ve düşmanın hiç bi; za
m.an onları yenmeğc muvaffp.Jı: o. 
1anuyo.cağmı söyleyerek nutkunu 
hitimıiştir. ; 

Göbelsin nutku 

Berliıı, 30 (A.A.) - Yıın res
mi bi?' !kaynaktan bildiriliyor: 

Nn.syonnl tııOSyalist parti.9i tara· 
fından tertip edilen büJ1ik bir 
nUmaJi§ münasebCtile propaganda. 
r.nzırı dt>ktor Göbcla, Führerden 
evvel söz alarak 1941 - l 042 kış 
ynrdmu hakkında mufassal i~at
ta. ibulunmuı;:tur. Nazır ~fakatin
de n:cra.'}:ıl Romcl olduğu halde· 
salona. girdiği zaman !!lddctle al
ikışl:mm·ş ve bu alkış dakikalarca 
sünnüştür. 

Doktor Göbels bir mukaddeme 
ile :::öze ~~!nynrak lnglliz radxo
siyle Anglo-Aınerikan prop:ıgan -
da bürolar.mm yalanL'lrı ve iftira
ları ıile meşgul olınağa tenezzül 
ctmiyeceğini ibildimıiı;tir. Bu yalan 
lor aklı setime Jm.rşı ibir takım te
cavüzlerden illarcttir. 

Nazxr, ilçlil pnkt devletleri ta. 
rafından dUI:madan birbiri arka -
ı.,,ndnn krumnılan muvaffakiyetl.?
rin nihayet .son zafere müncer o
lacağından ljiiphe ooilmemclt lbmı 
geldiğini söylea-r.iş ve bu sözler §id
<letli nlkrnlarla ikarşıtanmtŞtır. Al
n•an sibiJılarmın kudreti hakkın • 
öıı <lili;mınnlann hiç bir fikre ma..
lilc o!rnndıklannı, y:ıptıldan pro
Jıagand3~n anlaşılmaktadır. Dör. 
tlüncü harp senesinin başlangıcm
da Alın:ın ol"dusu ve Almanyanm 
mlittefikleri iptidai maddeler ve 
:nşe bakımından olduğu kadar si
yasi ve aSkerl bslarndan da tama
w'Je ~vaziyettedirler. 

Şimdiye kaclar 2()() :4.lman 
denizaltısı batınldı 

Moslıova, SO (A,A.) - Sovyfı\ 
bahrlycS:.---.n resmt organı o!ıı.n "Ktzıl 
Filo., ga::ete.sine g6re, Almanların 

elinde halen 300 tane deni.zaltr gemL.l 
vardır. Zan:ıedlldfğl.ne g6re harbin ba~ 
§lllda mevc:ıt denizaltı geml!erl 7l 
dl. O zamnnd:ınbert Almanya. 400 de 
nlzaltı gemjsl do.ha maa etmiı ve bu 
gemilerden takrlb:ın yarm tahrip c.. 
dilmfıt.lr. 

Sovyet gazetesi, mUtteftk ticaret 
gemilerinin daba az sayıda kayıpl&ril 
uğramalarını. denizaltı gemllerlnf' 
karşı mUdafaa tertıba.tmdakJ aUr.atli 
terakkOere. dcnlzyollarmın dlkkatl-!! 
iıltihabına, kaiileleriı:ı d~an& zara': 
verecek şekjlde tertip edilme.sine vtı 

Alman denizaltı gemilerine karşı ıa. 
rarla. yapılan taarruzlara at.ıetm~ -
tedir. 

• * • . 
) 

vs,1ngton, SO (A.A.) - Tn§a ed[l. 
mekte hılunan her gerni için progra 
rama göre, kazanılan vuklt hesap 
edilmiş ve bütün büyük zırhlılar 1çlc 
41 ay, tayyare gemileri lçin 12 ay, 
kruvazörler için 68 ay, muhripler lc;i:ı 
203 ay, denfzaltı geml!eri için 318 ay 
kazanıldığı nnla!Jllmrştır. 

HaJebde 5 kiıi idam edildi 

Londra: 30 (A.A.) - Beyruttan a 
lınon bir haber, Halepte, diYGnıhar,: 
tarafından idama mahkum edilen 5 
düşman ajanının derhal idam edilcJ;~ 

!erini resmen bildirmektedir. 

Vilki Çin de 
Çunking, 80 (A.A.) - Venciel 

Vılki dün bura.ya gelmiştir. Hükü
mct crpheyi gc?.mck için ıkendisi
ne b!ltün kolaylıktan gösterecek
tir. 

Tol,yo, 80 (A.A.) - Doml"i a
jansının bilodi'rdiğine göre, Ven. 
dcl Viınd. Çıınkingc gelince derlıai 
nıareşa.ı Çnngaye~lc görtişmüştür. 

Mnta~n, SO (A.A.) - Malaga
da alt.r <lakika c.frrcn ı:;iddetli bir 
yer depremi duyulmı.:<Jtur. ~hlr 
rasathanesinin sismograf aleti Jı.er 
1ıangi bir i!}aret kaydetmem!!J ol
<!tığu için, deprf'min, Mclaga açı
ğında deniz n.ltında pııtiaynn bom 

·rıdt 
boşlUt-"u netıeesı td 
ta\"ımin edilıneld 

Filhakika o ~trS 
kıyıJan e.cı..~ndll. 
ticaret kafilesi go · 
lenin rnih,•cr d~nı 
arruzuna uğrnd! • 

ilk Ukrayna mah- baların mcyd••• s•ti•aiğ\ h••• • • i 
sulü yerine geldi Alman .tayyarelerının ?). 

Berlin, 30 (A.A.) - Ukrayna re üzerine akınl 
malısullerıni taşıyan ilk tren bu
gün Berline gelmiştir. Elli vago.'l
dan mürekkep olan bu trc•ndeki 
g:da maddelerini Aı.-.·:ı11yanın !ik. 
tayna komiseri Ifoh, Herlin Gnn
leiter'i doktor Gc.;belse teslim et -
miştir . 

Nazır ise bu ma'ideJcri Berlln 
huuanclerindekl yaralılarla hakü 
met merkezindeki fabrikalann ye 
n~.khanclmne tahsis ebnietiT. 

Dola cepbeılnde 
'Bmttaraft 1 incı saufail'1 > 

nrnm:la. dtlşman hücıınılarmr akim 
bıraknuşlnrdır. 

Şi::nnl keırlminde tarnfnnızdan 
ynp:lan taarruz teşeb1>üc;leri düş • 

Bertin, 30 (A.A.)- D.N B. nin 
LUdirdiğinP. göre, hafif Alman 
ıShV.lŞ uçaklan 20 eylfılde ln~il
terc tistilndıe sil:Uıh keşif ı.:c;u!>.lan 
yapinı~lar ve Duvr'un şimal doğ'.ı
sunda. bü>1ik bir fa'>riknya bom
balar at:nı~la.rclır. Mer:!'Hct fabrı
ka kaanl~na düşmnştur. 

Giındüz ynpıl:ııı b:ışk!l taarruz
lar İngiltcrcnin cenup batı kıyısı 
üstündeki önemli endüstri hedef
lerine ve b!ızı ln~iliz hmrn alnnJn. 
nna tecvih edilmiştir. Salzburgun 
cenup batı11mda bir hnva alnnın
da bombalnr uçak hang:ırlarınıı 
tlüşmil"I ve yt-r<leki bir C"oor uçnklar 
mnk"neli tüfek ntec;iyle tutuı;turul-
n:ııştur. 

manın inadla muıkavcrıctine rağ - , .. -----------llllioı,. f 
men ba!fa.Tl ile bitirilmi~tir. p • 

..Alman ve Hırvat kuvvetlerinden apenın 
ruüre!ckep kııvvetli teşkiller bu 
mUna!~betle Sovyetltre bliyük k .. • h t 
yıplar verdi!'mlşlcrdir. seya a 1 

Dün gece Arknrıjel yeniden bom 

~~~:,m:~~~~~~lig~~~t~0n~ 1 Siyası maksatla 1 
rröstrnniııt:r. 

15 eylülde:1 28 eylüle kndnr ge- deg"' ·ıı 
çen müddet zarfında Stwyet hava ı 

~uvvetleri, 131 rl ha·;a çarpışrpa• Berlin: 30 iA A.) tarı resmi bıı 
ıannda ve h:ıva kar~ıkoyma ate • k k b"' ·· ·ı· 
,.1·1 ... 22 ..: · k'll . C ayna tan ı.aırı ıyorı 
~ " ... orou teş ı erı tara m • - · · 
dan dördü zn t .. ·ı k 17 • Almanyanın Ankara bU'fllK elç Sı Bir , .. p euı me , sı yer M y p · Al h 
de tahrip olunmak suretiJe R!li u- . on a~enın meraya seya at 

Yarın (bugtın> ~ 
name ile naldl ,.,,.- ~ 
te olan mayı ınııhı;;_ 
tcsblU vazifesi '.l' Jt~ 
,.·erllmcktcd!r. - :~ 

~ak kayl:ietr.iş bnlunrnütadır. Böy hadkkındsa,_bl •.rçokı· Btahmı· ınlerhyf~llpıl.mab~ 
ıcce dllım?rının u ... k . g•.ıo tcı ır. e.c 11yct ı er ın ma ı crı, u .. t :.H. ııyrpıarr a _k 1 . • . . . h. b. • 
viiksclm•atir Avn d . . • yu e çının :ıya•etıryın ıç ır sıyas . ..,.. . • ı (!Vre ıçıncıe k d b 1 -ı ı 
Alman.hava kuvvetleri doğu cep. mc sa ı u unmadıg nı beyan etmeK 

lıeS:ıde yz.lnız 77 uç.ık kaybetnıiş _t_e_d_ir_ıe_r_. --------
!erdir . 

Sovyet teltlllt 
Moekova., a& (A.A.) - Sovyet öğı:? 

tebliği eki: 

Stallnçad c;evrestnd& ı:uıman tan,t 
!arı ve piyadcsilc yapılan ~lddeW c;ar 
pı§mnlar devam ctm1$tir. Sovyet top. 
ı:uau <!ilJm.ana ağır kayrotar verdil' • 
mi§tlr. Stalfngdad §imal batısında çok 
§iddetıl bir muharebeye tlevaın edn 
mcktedlr. A.!nıan•!ar 600 ölU vermlı 
terdir. 

Mozdok ı;cvreai.nde dUşman taarruz. 
lnrr pUskilrtillmU§tilr. 

Novoroatsk cenub doğ".ısunda dil§ 
manm l500 WU verr.ıesfyle neticelene::ı 
lııadlr bir aava~tan sonra Sovyet ba?ı. 
rlye allaheıul!\Zlan bir tepeyi ve btT 
ı;ok dUıman mevz!lerint ele geçtrmı,_ 
lerdir. 

Şid<letıi muharebeler 
Moskova., 30 (A.A.) - IWyter tı

janamm husu.si muhabiri t.Jldtrlyor: 
StaJlngradm batı fimallnde Don 

nehri boyunca Steplerde hsıcn çok şld 
detıı muharebeler olmaktı>dır. Ştm!Ll 
den llcrl!yen kızılordu, Alnıanlnrın 

bir aydan biraz daha: fazla. zaman ev. 
\'el Don dirseğlnt aştıkları zamandan 
berj tesis ettikleri kauvvPtli Alman 
mUdafaa hatıarmı yarmıştır. Bu k4. 
simde hailevf bir yarış devam ediyor. 

lloskcna, IO (A-A.) - Cephedw 
son gelen haberlere l!"l:Sre Tlmr>~on1'" 

Devlet Denıiryollarl Umumi idare~ 
l - HaydarpD.§ada 1 ı.ncı işletme peraonell ne )ıl\J r.# 

Dursa l~lctı:ıcısi ıv.:rsonelı için 2707 adet kasket diktlrfle~ 
2. - Kumaşı !:iare tnrafmdan ıntlhap edjlen nevi, 

t.UtUn hare:, ,luğme \:e a Anteti fnriknlan mtlteahhld ta 
mek ~rti!e kapnl: zart uume clt§ıltmcyc konulmu,tut. it' 

3. - Eksiltme 8/10/9t2 Pergenbc günü saat lfi de 
biııasmda i ıct.me nrttırma ve cksl!.tme komlsyonundıı 1~,ı. 

4 - Muhammen b.!del 8121 liradır. Muvakkat te!ll t 
l"'Jll ı..r. 21!13 I.;o. it.: kru:unun prtıan tçınd tem.natıarı ve ,.fi 
lh31e saatıııı!rn en geç 'Jir saat evveline kndar aaydarr. 
ma ve cl:s~ıt:nc komisyonuna. verilmelidir. 

5. - Kasketin numunem Hnydarpasada Birinci ~ıeıı;:tl 
siltmc kom·ayo:ıunda görUlebil\r. Mukavele ve şnr~ı'l' 
ır.~k ic;ln l'fnyda!'Ilapda mezkur komisyona mUracaa.t edı ,, 

nun Don ne Vo1ga nrnRınaa 80 kilo • Londra, so (A.fl) 

metrelik bir cephe U:ı:er1nde başlııdığr gelen bir :.eıgrat .h~; 
karaı taarruz, sürülerle tayyare v.: kruıyadalti hava. dil ~ 
yığuılar!a tank tarafmdan desteklen hozuımuştur. şıı:ndll~ 
mektedir. HattA Rus kuvvctlerl.nL-ı makda ve dağ etelt 
Don nehrini a§mağa muvaffak olduk- taraflarına kıır Y~ 
ları .söyleniyor. Sovyet or'tluları Step j Almanlar, :ıııOrl' d~ 
te Uerlemeğe devam etmektedlrle't" do.r, genlıı bir saba ı" 
Atman uçaklan buraya yangın çıka. raklara kavtı§&ra1' ~ 
rıcx maytnlerle dolu fazıa r:nflctard:ı. çlrıncy1 §iddetia ';,.. 
kaplar atmakta vo etrafı tutuştur rlmdi iyi taUııı g6 riJli 
maktadırlar. En §lddetll aavaşlarm le Kafkas gec;ıtUe rtl'' 
cereyan ettiği :ıoktalarda. infilAklarla tetmek ve bir ya. ıt1 
ve step rüzgt.rlle havalanan toz, bom_ mak teşebbüsünde~ 
balardan n l'Jbtıslerden ytıkseıen ctu. esas muvaftaklre~ 
mana kar.-ıarak &1lne-ıı karartmakta- .ın!.§, hatta. :ıınal 
dII'. !erinde ele geçırı:nlf 

Kafkasyaya kar ya;lı.yor! z.Uerden de geri a 



l.. 

Almany· oa 
ti · ı benzin aza dı 

t:endisini tehdit eden şoförün kopardığı l'lusyallaiia r top. 

.. , .. - ~ ·- . . .. . 

1 e ..... -. . "' ..... .., '. 

i~e sabah, öğle 
kulaklarını hala saklıyor / ıar~ çekmek ıç~~ 

f'Ck bOnyaııın en kuvntll &damı cok nrzu ediyorum. Orada, üç ll.}' Belçıkadan getırll-
e,.0sJovakynJı Koroshenkodur. Bu znrfındn 50.000 dolnr knznnııbllecc • • 

'Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dir. erinizi fırcalavınız. 
arıc kuvvetli adam halen Orta sime de eminim. Pek tabil olarak mış beygırler 
d kuvveUerlnde askerlik yapmak bu pıırııyı dn memlekcUmin mcnto 

~· aUerine terkedcccAim. k il ı 
r nb:ış1 Koroshenko beynelmincl Bu -;özlerden sonra vedala.ı;m•ık u anı ıyor 
11 ~ah,ıYeltlr. Cclik, demir gibi en fizerinc elimi uzattım. ~nlbukı , nl' 

11 nıaddelf'r onun heybetli kolları büyük bir tehlike geçirıyor. muşu~ 
ar.. ta:ı:ylkile kurşun kadar yumu. da farkında de~ilmişlm. Bırdenh•. 
'"8ktad ~ ki bir relik kılır 1 eş ır. Onun için serbest gu· re panna nrunın ~· 

et118ayeı kolay bir şeydir. En kuv geçtiğini hissettim. Heybetli ndam, 
ırı:ını '11ınntyonlarln knrşılaşmış. Ri. gillerek of diledi. Ve şclıaclct p:ır. 
Ilı! oı gibi nadir ntlcUerJ malüp et· mağını uzalarnk: 

ıtır. - Bu parmn!da bir insanı k'ıl. 
ıııa Ci:ıı l.ondosla ynph{tı karşıla•. dıralıillrlm. dedi. 
.ı ~en{lz ıınuıuımuş drğildir. lki Bu sözleri hayretle karşılııdı)t•. 
aııııc hl - n . bir arknclaşmı işe r miic:ıdeleden sonrn ye. mızı goren g reşc;ı 

"~ 11tned1Jerdt. Bu vn7.lyet karşısın. çaiıırarak: . 
ad Olisin· nt!idah:ılesile ancak iki - Pannn~ımn asıl! drdı. 
~ı ~ı llYırmnk kıı:bil olmuştu. Ak- Adamın çok ı:cı:medcn nynl~ları 
()].:~~irde bir fo<'in b:ıhfs me'\'Zııu yerden ke-sildi. Biz .m~itcrııaclıycn 
""1·lrdı :N· - şack ş:ı~kın bı'pblrımıze b 1111;> ~l"d • ıhayet t11.lln munakaşa ' ın ~ • · 

1't:\')'ork, 80 (A.A.• - Alman· 
!nr, bu sene fonn ermc<lf"n Kaflta.s 

rnki petrol tarlalnnnı 4ıletmeğe 
ruuvnffnk olam:ıdıklan takdirde 

gelecek ::;ene Almanyadaki fnbri .. 
kalnrın bcnz.iıı yokluğuni'lan do'ıı• 

yı ağır çnlıcıncakl<trı Vacıingtonda 
E.öylcniyor. Almanl:.rın e!indc pek 
r:z benzin vardır. Rusyadaki nğır 
toplarını çekmek için Belçlkadan 

ıniisadere ettikleri b~yrfrleri kuı • 
iaııınaktadır13r. Rusla"', modern 
1.rnktôrler ve otomt>bill toplar kul 
Inndıklerı için A'msn;:lrın tatbik 
ettikleri bu usu 1 ço!t teMikcliclir. ı ıaıı sonra tnaçı hernbcrc ilan eı duruyorduk. . 

erdi. Koroshenko. başından scccn h·r Di1 :r taraftan Almnnl:ır, lngi• 
bı trnıı 1{0-...,_ 1 h!idise)•i de gazetecilere ıınl tmRl. Ji2 hın-a kuvvetlerinin taarr.ız'aı • r d . •~nen 'o otuz y:ışındn 

elıkanJıdır tan çekinmemiştir: r:a uğraynn ~elıirler hnlkınrt .ynr • 
bar~'Yn.ortadı;. LCıkin genişlik m. - Orta şarkta, hlr )erde bul\!" dan etmek hu&usunda gilc;lliklere 

lle lDriffnin fe'\"kindedir nuyordum. Gece y:ırısınn. kn~ar • m:ıruz kalıyor':ır. Ycı-siz ahaliyi 
1 "d.1

931 
senesinde askerll~inl bi- zinliydfm. Kııınpa clönmek !çın t~~ n< reye sığ:iıracaklarını bflenıcmek 

'ı~=<lcn SQnrn dO n seyahatin" st aldım. Fakat otomobil knranl.k tedirler Yiyecek yoktur. Hnyvan-
ı~ ıştır; S ·J• nsyı A • ta bir miiddet yol aldık:an sonra in·. ı·~ı·n kuru ot bul:rnmu,,·or. Bir 4ll'ııly e' un, • ngııpur, 'ııc;., - - i b k h. lsllkamcllı• -
Da. a, Anıcrikn ve bfilfin Avnı- şoforun ben nş 0 ır .. t:ık=m meva.,iyi öldUr:nek zarureti 

~ 1 floloşnı 1 'jı ' sötfirdü~finfı anladım. Soforc r.c lıiıs:J olı:ıııştur. Buna muknbll et 
~~rı~16?''anın :: JruV'\"elll ııdo1111 y:ıptıı:;mı sorac:ı~ıın bir sırad~ .0 l". t:ı:vm• P.rtrrılr.n~trr. Bu t:ıymrn nı• 
h ~ıle k • • mohil rhırdıı. Ve kapıyı açnr:ı <. tıı ıJ ''"" Norv t "IJn 000 bacı ataıı h onıı5on hır s:ızclecf~e ,, \' verirsin ,·eyahııl · n. .. dna cç e - · ı, ,, 
l~ı~ akkınd kl ı - ıı paranı · hayvanın kesi mesi ynrdun etmiş-

.. Qıştır: a mera . ı şey er an kendini ölmüş bil 1 diye tehdit el. 
r. tir. 

, - I<öy0 • ti. Tled Yollu bir Jest yapocn.ıım sı· 
l\'ıfıırı b n en lmvvC'tli dclıkanlıJ d r" d ki nh·ela fJC' qrlını:ı 
l~rıo l ·braknt onlara kuvvetim! bir rafı ol fe ıbnl c .1 mb :ı indirdi Do~ru.,;ı 
~il 'l aı 1 • n d m ıl 1 ş r ( :ır c • .. 

'''de ec cmıyordum. u ora a ek tı Kolum knlknıı 
Ilı J>ataı.1 .. ~ . k 1 eıınım p acımış . 

·~tı F :ıma.ııı;ım ınsıın rn m<ı ordu Faknt bövlc olmasınn r:ıı: • 
ht-n· · nkat h!'r seyc rağmen hlHn Y • • ı 
il 'tıı kuvv . men ayni kohınıla odamıı h r yun 
lr g(i ctıme inıınmıyorlartlı.. 1• ti D h 1 yıkıldı Sonra da 

~tır n bize vokın bir köyde p:ı- ~u; :1 ım. ır p:rdım . 
" l';ı•. h'ardı. Sahneye bir nda.P.l çı. u :ı :ı .... ı:ınıd dolnl·"" 1°

0 

t l'tk - ~ ... e e .. ı .. ••• 
ııft'ri lcnpl e~e rneyd:ın okuclıı. Gü- - Evet, Jml:ıklnrını koPnrdun. 

'il lon nn derisinden kısn hfr Elimde kun·elll hJr delilin mev ·u 
t-rııı\dl ~ivmişll, Ve oldukc:ı kıı~. diycltnf istiyordum. hıcrseniz gc. 
:ı1"n~ k~rn rhnl onıınl:ı boy ö~~;ı~ li~iz masanın üzerinde dıırnn :ı 1• 
~rıra iki 'r verdim, nirkLlt' ~ıı .. rn kol şfşeııfnde size hu iki kulo~ı gös 
\~ad sırtını ela ~ere dP~dırdırıı. t i ? 
~ rı,.ıe n~larını heni ·hn~ ü~ bir se- ere~· mH.... t kkü d 1 

1 ııll,;1 ~ı d 1 - a~ır. ~e · r e er m. 
93t a ı ar D 

• ~ene 1 • 1• ld H, lyerl'k uzaklaştım. 

a ~n hurda e ir
ie~ mlsıu!ere 

edilecek 
Londra, :s tA.A.) - Vi§l radyosu, 

aanayt nazıruğma, Franaadııki bUtUn 
hurda demlrlerl mUııader<1 etmek Uze. 
re husust salA.blyeUer ve:".!diğlnl bu. 
gün bildinni:ıtir. 

t stır !'; nrk ııs ,er ., um. 1 
• Ccuiren: Cevdet Trııfik Enıson. 

l"ıını. f'lte nntrC'nmanla:n t!ıbl tu- 8 yaşındaki genç-
ıııı~'ii ' 't'e nınıeha!';sı• bır ı;por '110 1 mı : 1 
1a ~ıır~nl~~dımınclan })ek çok rar. B u 1 m a C: a lor askere alınacak 

Meksika da 

'~ek • - Mel<slka, 80 <.A.A.) - HUk~met 11) 
l'kta lnız·;dar 'lamı>ndnnbcrı Orl:ı 9 t 2 3 4 S '1 7 8 9 y8§mdakl gençlerin sıııuı altma ıılın 

11 ' Cı: ov"• 1 masmı cmrctmt~tır. toplama ilk teş 
~ tıılvaflon rl:ınbcrl. D<lğnıc~ A'\"ll\· nnde başlayacaktır. Bu s1.ıufa merurJl:ı 
ı 'ırı. Orod V(' Uinrlistnnıfon ~el. 2 olanla:-m ilk kafile.si 1943 son ktuıu· 
11\:ın a 

8 
Ring.Jlong denen ~ 3 nunda Mke."1 kamplara sovkedflcccK 

Oııbıı i~:nnı He· karşılaştım. J,fıklıı 4 !erdir. nk topl:uıanlarm 2C bin ltad'l<' 
~Ilı. en n olchıl'una hl\11\ üp'ıcll. olacağı tahmin cd!lmekte.•.!r. 

..... . . . .. ' ...... ' , ....... . ~ .. , '~~ .. -~: 
.~' .. .;. . ' . .. . ...... .· ,, .. .... 
Radyonun neşriyat 

na yardımı ve 
müellıflerı 

havatı
söz 

lzmit belediyesinde 
suiistimal 

İz:nlt (Hususi) - Bir İstanbul 
gazele!ôindc Clzmit helediycsinı'll' 
büyiik suiisliınal \'nr) diye lzmil 

(EM tarafı S UneUde) deki bir gazeteden iktlh:ıs edilerek 
· • . • · tıces· nlınnn h:ıherin nsl:i aslı yoktur. Yn. 

raretlP teS' ık etmıştım; n~ .1
' lan d 1 r fzmit belediyesi çok tcmiı 

"Iiahramn.nlık menltıbclcrı,, ııın ' · . . . 
·r 1 't klar hıılin ı olarak vnzıfe gören hır belccfl~cd[r 

kUçliJ{ ve .zn.rı . >t aııtı • nu şehlrc hlivfik hlzıııeller ı:ıönnü~· 
de no.sredı1nıc<ıı olclıı, tar. Hlilıi do Partimiz tıırnrından 

llir!nri cildi ~Jlmn hu l<it:ı.p, oynf belediye reisi, tekrnr n:ımzed 
hıızırlanmışkcn, ufa.lı bir nüı.lia i!e olarak gösterilmiştir. ne~dlye, ht 
h:.ızırJaıımısken. ura.k bir ilil\'e ile Hlirn hakkında mnhkcme'\'e münı • 
dcı hal kitnp h:ıline gell~·~r~n ye. enal etmişllr. • 
ni mml ti!lifn.trmızrlnn bırıdı'r. 

Bu bakund:ın radyo, sahifeleri Heykeltraş ve ressamlann 
ı;abnk çabuk gelisen ,.c sıı.., bir kongre.si 
intizam çer!,'le\'esinde hazırlnnclığt Türk ressamlar ve heykeltr.ışlar 
için mutlaka ııeticelcnen bir ~ok eeıııJyetinln ilk kongresi S teşrini!'v 
•lif:"tT eserlerm de ficleliğini t* Yel 942 eumortc.si günü s:ıat 15 a~ 
idi etme.l<teilir \ 'C edeeel<tir. Ha- Eminönü Holke'\"inde nktedileceklit 
zrm Anf Ku),ırak, Dr. Pnhri E- Ilülün snnntkfırlarımızın. gelmeleri 
ce\İt, Burhnn Belge, Dr. !\lahit. rica olunur. 
tin Ccliıl Duru, ft\'oknt ZülıtU Ve. llu:nam'.S şouledir: 
Jibcşe, Adn.ın Ötııgen, Suphl Rr- 1 - .l\feslekrlaşl:ırın 'Sna nlzonı-
uı. Daı';;'111mn Ye arkadnşlıın ve namede tadil veya ilavesini isteye. 
ycnj "l\liiz?'.t sohbetleri., nin ü- cekleri maddeler hakkınrla glirllş· 

çUzlii müellifi' olan Mesut Oemil nıe. 
- Necil Kuzmı \'e Cc\-nt Memduh 2 - İdııre heyeti seçimi. 

• ..ıı 'f 1 • u 3 - Haysiyet. divanı seçimi. 
ve nıhayct rauyonnn ı:.ı n ıı m • 4 Büı- ü 

1 1 
h ı.1. ile 

lı·n rl ı c:nı ~ ol"n - un r. mre er n.ıu<ı c ı e ar:ısma <ıı.nr .. ı:;o .. • 
,, • • ,. 1 lcmsll cclcbilecck bır sergi nizamna 
Patnvn.tsız,, mlıbdı1 <'cmn.l ı .. a. mcsinin tesbiti 

dlr Giiler, yann kıymetli tefün. 5 - Cemiy~tin gayesine varalıil· 
tımız nrasın:ı girecel< olan bir çolc mesi için alnc:ığı tedbir ve ya ·""'
söz eserlerinin verimli knyna'kla- Aı işlerin bir program halinde Leı;-
nılır. bili. 

Bo yeni usul telif ~crlerinılzirı --------------
tenkidi de önceden ;raprlr.ıı~ a.- ŞEHiR TJY ATROSU 
~ ıl:u nğı için, ılinleylciler arasın- 111 I "ı D it A M K ı S M ı 

da. ol<luhrıı lm.<lnr olcul ucular Mil-
11
1 [·ıı 1 Saaı 20 80 dl\ 

rıncta ela aynı suretle tutulacağı. ~.~ .. 1-~. \~. ~~k~ 
11a t:iiphe yo!<t•ır. 1 ... .._. ........... ~-...-Q 

Hikmet Münir 11111 TOrıcc-ı: Mf!f'naret Enl!l 

fSTANBlJL HOUS,\SINl.N 

30. 9. 942 ifyatln 

Londra 1 Sterlin 5.22 
Nevyork 100 Dolar 180,7l. 

ICOMED1 Kl~l\11 

YALANCI 
Yıı7.an: Carto Goldonl 
TUrl:çMıl: S. l\loray 

Cumartesi ve Pazar günletj 
15,80 da Matlnl' 

Cenevre 100 1avjçre Fr. 30 ı.' RAŞiD RIZA TiYATROSU 
Madrid 100 Pezetıı. 12,Sıl 

Stokholm 100 tavcç ı~. 31 lll 
llALlDE PiŞKiN beraber 

Her a~nı !llUlt (21.SO) da 

ıı,.,.,.I' 11
kO lld rlero !!zerine bütün 5 1-+--t--

'lır,~r! 
1

trılc ı:ııll:ındım. Yt'rdc bir ' 
~ıtlk1 \'et "U'\"nrlındıktnn sonrn ~ene 

7 

ESB.-UI VE '.l'AID'll.A'l 1 BEŞTE G Et, EN 
İkramiyeli % fi 938 19.JO Vod\'OI - s - Perde 

--~ l Aıılan Çimento 9.cıo Heyet (2) !Jkteşrin cuma akoamı 
UÇZ11 f DŞ2SI iÇ D 

1 

Kadrk6y SUreyya SjnnmASmdadır. 
}\ Otıhı. M:ı~hıp oldum. 

" Oro._h 8 lı?ı" en1<o hir m!lrlrlct d:ılgın 
ile ıa· i:JG•ilnrlOkten sonra s6zlerl- 9 

Yle et 
evıım etmiştir: 

b ' Ci>ı· l1 ~?; b ~'l:ıın· ın Vf'~a m:ı~lup; haizi ~ Soldan <ıaiJa ve yııkar an aşu.vı: 
ki 'rıı:ı~~"I değil, Hnyıılla oldu~u si- 1 _ Bir lstns~ on, F:enlslik, 2 -

1rt-•ı· 3 
rln hıcı:ın kenrfindcn daha Meı-muanın Arapensı, eski bir Tiirl; 

l'tı~ 1
'
1
ne tesadüf eder. Fıılrnt devleti, 3 - Bir din. bir harf. 4 -

"'ıı r.:1:idan vcvnhut hilc)C s::ıpmn~ Bir mektep, 5 - Bilgi, k:ı,,ltın ça-
' }' ınn nefret duydwn. tısı, Jc;lnde çamaşır yıkanır. 6 -

'lıı;k lı:ı orııııınuzn muh<ıfozn ccklıii- Rüzgar, ı;t-nişlik, ıııu. 7 - Bir harr 
'"•2' n husust bir rejim yapar mı ev\ el, bir hısım 8 - l\t:ıh~ul, lk 

Gıı' nır h:ırr, 9 _ Bir filozof, veri'Pı ' r~, J ır lı ı: P"'niş bir tehessilmle iki para. hisse. 
~ ....._ ~~kcınıncı clişlerlnl göslcrdi --------------
"rı ılah 7.d"n ı:ııkJu;ı.acnk oeltilim. k --, 

1
1
" h"', n z~~·ode zcrze,·at ve nıeyvo O BugunKu rad~~ 
lıt,c ~nlrıın. El çok yemem. Sö1 

.~ııl'rııı:. ~_1''\111 kanlı biftekli al.la 
:ı• 11 ·. ı~cr lar:ıftnn b~na 1tün. 

1 
a't h; "' 0• l cdi kilo ~nı ı;ı11mdır 

Ilı~ ıa J('l'rim. Cigarn kull:ın-
J; ll'ı[] 

~t to'k J\orohrnk~ s('\'.ahnllC'rinı'le 
Ilı\ b· r:ır:ı 1 nzanmış(ır. H'ndi". 

tıı1t, ırç0ı p . . b ~ıı,. \' ;ı: renslerln mısafır! ol· 
~ ~hş·~ı~ e- kendilerinden birçok 
l'tı~lıdı~ nlrnıştır, I..fıkln gfircsçin1r. 
g 1 ~ n:ırnların büyük hir kıo:. 
}l'fec:ııı ?slovnk:..·anın o,•nnlnjın:ı 
"t lllışt• ttıı"beli ır. Hnrbln hid:ıyl'thı· 
r· 1 \•c :l>orcu dıınnarlıın ı;ıüre~. 
tıı-k~ı 0~:ıntıı1lı paralan dalm:ı 

r 0 "ak • Ynnın uğrana s:ırfc!ıniş 

'İıı:' Proı 1 tu <' ertnlzden bah<ieder mi. ···. 
ır ....._ llav lt 

t · O d a a bir tek an:um '\"ar-
ııı.'tıı ton~ Arncnkayıı kııdnr gidip 
·ı~ ~ bıu 0 la Yarıda bıraktığım 
Ilı ıı,_a le 1'tnek.. Cünkn bu nuıçln 
'lı l!\-~IJtıha~~t sürcş şıımplyonluğu 
,"Qlj~lta 191~Ur. Yalnız bu m:ıçın 
., \,.! ''ıın 

1
42 seneıılnin sonundıııı 

('""'- ı rrınsı şıırttır. nunun için 11..,, .. , l<> 
.,. t 11~·•Hi d~lresfnde bir 

l l'lın 
·ıeı A rııı•ur. 

' ıncı ıka~ u ı;itıucği ııel· 

7.30 Progrnm ve memleket s:ıaı 
aynrı. 7 .32 \'fıcudumuzu çalıştıralım 
7.40 Ajano; hııhcrlerı. 8,30 Karı-şık 
program. 12.30 Progrnm Ye mcmlc 
ket sanı ayarı . 12.33 Karışık pr"g 
rom 12.45 Ajans haberleri. ıa.o:ı 
13,30 Peşrev, şnrkı '\'C Türküler. 13 
00 Progr:ım ve memleket snnt aynrı 
18,05 Çille Fasıl. 19.00 Ronıışıııa 
19.15 Dans mü:riği (Pi.) 10.30 nıcm 
lf'kct s:ınt ayarı '\'C nj:ıns 1ı.1herleri 
19.45 Scrhcsı 10 dakika. 19.:ı5 Mn 
hur maknmınd,ın ş:ırkıl:ır, 20.15 raci 
yo gııu•lesi. 20.15 Sclıunıann'ın eser 
krindcn O'I.). 21.00 J\onu~mıı 21 
15 Müzik söhhelleri, 21.45 Rndvv 
ı;enfoni orkestrao;ı, 22.30 Menılekcl 
'iıı:ıt o~ nrı, Alan!. h:ı.berlcrl ve bor. 
salar. 22,45. 22.50 Ynrınkf program 
ve knpanış. 

Ktlçflk bllglier 
· Anadolu demfryolu üzerinden A 

dap:ızanna bir şube hallı a:rır:ın f ... 
tasyonun adı Aıiriyedir. Burasın111 

eski ndı (Sapak) dı: Yolun Adnpa 
7.nrın:ı saptığı yer olclu~u için .• lfoı 
h:ılde Arifiycden dnha gOzel .bir 

adi 

Ruzvelt 86 milyop dolar 
fazla tahsisat isted; temjstir. Bu ta.hsi!lat 1943 ,yılı tem ra;,--AV 1 p L ARI 

R • muz ayınd:ı.n evvel kullaMıacnktır. J.n.f 1 •. Ya"ngtorı, 80 (A.A.. l - cıs . . • ....._ ..... __ ....... ________ _ 

ı ak · ~n"ı ve bahrive 1 Bu miktar hu malf Yıl i~mde bnh 
Ruzve t, uç ın ..... ,, . . . 273f No: lu Bio;ik!etın PIAkası z.i. 
ihtiyacı için 86 milyon dolar fuzla rı~·~ye tahsı.s ~.ılen mıkta~ı 20 yi ohınınu~tur.. Ktıydl kapnlılnc ı 
ta~sisat velimesini kongre.den i.S • ını yar dolara yukseltmekted.r. ~ından cı;ki pluknnın hükmü )O~. 

,-. .. ı:mT•=•tlr:m•k5l~yne..-C•ft;aı. m•b•u·r~l•ymeU~-mmilil tur. <
41232

>. Atuf::. Rc/ıar 

ZiRAAT BANKASI 
&urJıllf tarihi: ıH88. - ısermayeııl: 100.000.000 l'tirk tır

Şabe ve aJanı1 adedi: 26ll. 
zıraı vo tJear1 ber aevt banka muameleleri. 

Para blıiktlı enlere 2..ll,000 lira ııuarn.tye veriyor. 

Zlraat Be.nkasuıda kUmbaralı ve ihbarsız taaaJ'l"Uf a.aaptarmcı ıı' 
en ıu 60 ıuaBJ buJunarJara eenede • cıeıa cekUecek ıtur'a Ue ~agıdaK 
ı:-IAna göre tkrıuxıtye dağıtılacaktır. 

ı adcı ı.ooo Uralık &.000 Ura 

... 11 • 500 • !.000 • 
• • 2.w • 1,000 • 

.ıo • ıoo • •.ooo ... l 

ıoo adet 60 Urahk 11,000 Urıı 

120 • 40 • t,800 .. 

ıoo • z:ı • 1.200 • 

OlKKAT: Resa; ıaımdak:J paral&r bir 'Sene ı~de l50 Uradııo a.,a~ 
..:tışmJyenJere 1.kramiye çıktığı takdirde % 20 tıWa.slle verilectıltllı 

Kur'al&r eeııede ' defa, 11 Mart, 11 HazlT&D. U S:ylQl. 
11 Blrtnc1kAnunda çekllecekUr. 

ı:nıııl~cl nllınC'ı şühc SC'yrüse!cr 
kıoı;nıındaıı almış olclııt:um 7850 siC'i' 
numor:ılı şorör ehllyetnnınem ılc nü 
fus kıiğadımı ziıy' eltim. Yl'nlsinı 
lnessımıfon ec;kisiııiıı hiikınü olm1· 
clığı il~n olunur. (-41216). 

1 nakırköy ı~ınnf.ul cnd lesi numaro 
184 de 'Koslantin oğlu Vasil l\n11n oğ/11 

SAHiBi: ASIM US 

Basıldığı ,...: VAKfT AAATBMSI 

lmıumi t4e~riyatı idaıP eden 
Refik Ahmet Sevetıgil 

Sizi Saadete Götüren 

PU RANIZIN 
RENGİ 

Hangisid·ir. 

10 kadında 9 zu fena 
renkte bir Pl•dra 
kullanırlar. 

Fefla nnkte bir pudra, 
f{lıiinüze «~1alcyajlu ve ~ 
çirkin b1r mo.nıaro. verlr • ... ,, 
n a1z1 daha ya.~lı söste
rır En uygun rengi bul
mnnın yeglne çaresı. yu. 
ID.nüz1ln bir tarafına blr 
renk ve diğer tarıı!ına 
~ka renle pudtıı tecrübe ~=-.,,..·• 
etmektir. Bu tecrübeyi 
hemen bagün elze para
sız olarak gönderilecek 
T<>knlon pudrasının yenı 
•e cazip renklertıe yapı
nız. IBu yenl renkler. gn-
1et modern ve Adeta slh
tnml:: tılr göz mesabesin
de olan cCromoscope> 
ınaldnaslle karışt.mlmış
tlr. Bu maklna, renkler! 
kusursuz ve tam olarak --·"'"" 
aeçer. Art.ık cMakyaJlı> 
bir )'1ize tesadut edllml
recektlr. CUd Ue lmtızaç eden ve tabll 
glbt glirlinen mükemmel bir pudra
dır. Tokıılon pudram, •krema !Wpü
Qil> De beratlı ve hususl b1r usul 
dairesinde karışt.ınlmı.ştır. Bu U• 
yede rQzgblı ve yağmurlu bir ha
vada b!le biltlin C'ÜtJ -sa.bit kalır. 
Hemen bugün U'okalon pudrasını 
tecrübe ed1n1z ve tenl.n1ze ne de· 
tece blr gütelllk tem1n edece~ 
c~rüntız. 

Bir Kaikas 
oman 

Bfr~ul: 1 ' •• ,., ti! 1uc trr • 
t'dllmlş olan bu eser. Niva:.t Ah 
met ıara/ ından doğrudan doDru. 
ua Giirc{J dilinden tucümt' ec/11 
mlştlr. Baştan ııo11a l.:adnr a1k 
·ını-cra ve l:alırnwonlıl: mrnltlbe
leri ile dolu olan b11 11e/ls tS"f 

1 fiı ı. matbuatında ılk mirmınrrJı 
t-'l~ııtı ıtı ktırı1Ş rılan bu IM!r, bo 

lllinı kesip (t'tlrl'nl:.-re \ aırn Rlt..;ı 

bevtnde 1'tl.1de ~O t!!ndlft.tlu '!() kıı 

ruş~ vrrll:.ııt•ktedlr 

( r .. 1 vcu<.hı 

IJirlııd ticaret mcıh1.<'meıl11dc11 
!142:283 

Rıza Rnlk.ı\ann nil Barlın il 
nınn lı:ı[:lı olıın 29 rü<;um tonlu h 
met ınoto:-ün ın n ır l lsıanhul 
Cerfnde 'c l i /8 !J.12 ı rıhinde 
çırd :ı deniz k:ıwsın:ı rıit ro 
alınması mezkur motor kapı nı Z 

ya l\nlknvan vekili anık:ıt Enırut 
Nutku Cıın\• tnrorın ı n ı-;tid ı ıl 
icıtrnmiş olmnkliı ıno!or \e \ ı' le 
liık~'ı ve hu i le ı rnrlı 1• 
rrıı ..ı-::c &lınaenllı J /10 <2 
dn m:ı1ı1'cınC'.le lı!lzır bulun ı ' 
·, ıl ııı olunur. (4122Ci) 



-·- VAK iT 

istanbul Vali ve Belediye. reisliğinden 
tstt".nbul Umumt Koellaine Aza 1.nWı&bma. ı. lLlt'I'lllŞRıN. 18'.a P•~ 

~c :ıbe sunu saat (9) da. başlanacak ve Umw:ı:d KeclUıiıı nrditt D.r&ra 
1,1..c ıntihap 10. 1LKTEŞR1N. 1H2 Cumartesi ~U ent (20) ye ~r 
..ıı \':ı.ıı: cde::cktır. 

Bu mü1det zarfında rey vermek hakkını haiz olan k&dm Te erkek 
lıcru~ı !'-"i••. • ıa D.§:ığıda yazıldığı gibi mensup olduklan Kazalarda. bulmı. 

dU?'l!l&Cllrt r( Y ı;andlkları:ıa köy ~e nı.&halleler lçiD ayn!.an günlerde mU, 
ı acantıa re) :crıo. kullanmaları !Uzumu !lln olunur. ...... 

ADALAR 

1, 2, 3 tıktı- riıı Ult'! Perı:embe, Ou:na, Onmarte 1 Bi\yO.kada mabaJ. 
Jcl,.ri: lfo.) ukı:~ 1 kele d\'armila bulunJ.ırulaca!: u.ndığa. 

..ı, ~ lıl••c,rin 1912 l'ıı:ı:ar, ı•ııwrte11l Heybc!j:ı..Ja ınahallt!lerl: Hl'ybeU. 
nch 1'11119 ınt•yW· ~·ıınm:lal(l tıaııılığu. 

G İll<lt!l!' ııı 11.ıl2 l:ı.llı Burc;uuıda mahallelc:i: Durgu.aıb S:ıhl.) e bi· 
113'51 )aıtmd.ı ~:ındığa. 

7 111.lt>şrin 1 912 Çar;)amba liınaluııla nıaha!lelerl: KmalL-ıda l!k~lesl 

ı.:i\ armd'\ r:ındıf;a. 
~. U, lfı ııı,tc~rln Hl 1.2 l'erşenı!ıc, Cum.ı, Ounı:ı.rtesl '.J'ayln olunan 

~ünlrrde r"~ lcrinl kull:ıııaınaya.ıılar: BUyWınd3 bkclesi c!\ arın da bulun. 
durula<'.alt ıııuıc.ı~a. 

BAKIRKÖY 

1 lllrt<'~rtn ı:ıı-.: rcr,enıbe ]{art,altepe, Ze.}'tinllk, Cevizlik mabııllelerl: 
Ka: mnl4-umhlc lıinMı ônundcki sandığa. 

% lHrtcıırın 1J1:? Cuın:\ 0Jı:ı1ıılye, \'eni mahalle, Sakıı.a.ğacı mahalleleri· 
l\n~ mıı!;.n.uılıır cjıı:ıs1 önıindckl sandığa. 

S fl'dc,rJı: 181:? Cumartesi lUahmuti>ey, Gıingören, Klra:.ı:lı, Kocasinan, 
E"rn:l'l', YenlbO!lllll, Ba!cdar, Atı., alanı köyleri: Köylerinde. 

4 U:~t~ıırm l!H2 l'Rı.ar 1kit..-uı, Ka.)aba,ı, ~amlar l•öylerj: Köylf'rinde. 
.5 l!ktqp·lD 1912 P:ıırarteal Köyiçl, ı;;evketl)e, Umranlye (Kalltarya), 

Şcn!lk: ı·eı;ılkôy rıahlye binasındaki sıındıp, 

6 tll•lt"şrln J9U S.:ıtı KüçUkı;ekmeçı-, BüyUkhalluı.h, Safra, Flnız, 

il\ c:l.-ır l-<•~ lcrl: Köy !erinde. 
i, H. IJ, IO llktecırln 19U Çarpmba, Pı·~embe, Cuma. Clunıl\rteal 

'.l'n~in o~u·mn ı;ünlerde 'l·e yerlerde reylerl.nl kuilanamayanlar: Ka~·nıakam. 
lık binı&'U ti'liınC:c bul,!1Jldurula.cak saadıfa. 

BEŞlK.TAŞ 

1 n1'tr~tin 101' Pe~cmbe Stnanpaf&, VL:n'.)U.de, Yddız, C!bannlhna. 
Tl\rkaU, Abbaea~a IDl!.hallelert: Sinan~ Camii avlusunda.kı andıp. 

2 Ukt01rl.ıı 1912 Oruna Muradiye, Teş\·lklye mahalleleri: Tetvlklye 
<:2mii u·l•ıııundalq eandıta. 

3 IU:tf'erln 1912 Cumartesi Dlkllltao mahalleal: Dikllltat Oam.U önö.n. 
dı.-l:J ..andıı:,~. 

t İlkte~rln 19!! ı•aur Bebek mahalleel: Bebek Cam!I öniiıulekt u.ııdığa. 
5 Jll,te~rln 19!:? Pa:uartesJ Arnavut,köy, Kuruçeeme mahalleleri: Na. 

hlyc binn!lı ~ anmdnkl anıadald sandıp. 
e. '7 llktı.~rhı 19l2 Salı, Çarpmba Ortaköy, Meclıllye mahalleleri: 

Knr&kol kn~ıı;mdald ar&&dakl aa.ndığa. 
8, P, 10 llkte~rjıı 1942 Per&embo, Cuma, Cumarte ı Ta~·ın ı,lunan g1in. 

Jcrde "' ~erlerde ;,:-ylertnı kullnna.mayanlar: Slnaıı pa,a Cam.il lçlndek1 
Mndıja. 

BEYOclLU 

1 lnrtl'~rln ltt12 rl'rıembe AsmalmıeaçJt. Şahkula, Evl!ya Çelebi, 
Tornton mah:ı.llrlcrl: Be.)oğlu Kaymakamlık binası önündeki s:ındıp. 

8. ~1% 

. ı llktc!nn ltH2 Perıembe Kamerhatun, Çukur, Kalyoncu mahallelerl: 
Kıuııerhatun t'..amll.ndeld eandıp. 

% 1fütr,nu 101% Cuma Kuloftu, 1maeylnap mahallelert: Ağa Camllıı.. 
de bulun<!urula.c:ıl. ıımJJğa. 

% llkteşrl.n 101% Cuma Arap C&mll, Yeni Cami, Müeyjetu.de, Emeık 
~emt"'T., Bf!rckrtM.00 mahalleleri: Galata Anıp Camii önlln<ll'ki aanClığa. 

8 Ulrtt'f:rin l~t:? Oumıutesl Gümü,suy'U, Şehit Muhtar, Kocatepe, Ka.. 
tip Mu5tııfn f,lelrbl mahalleleri: Talmimde Kristal Gaır.tnOtJu kapısı önUnde. 

S tlkte3rın JIU2 Cumartesi Kılıçııll, ilacı l:'ahya, Kemankfe mahalle. 
lerl: ;urıhant' Kılıtall Camii ön\indekl sandığa, 

4 llkt~rln 19-12 Par.ar Flnızata, OUuuıglr mabaDcleri: Flrnaaf& O.
mil hnundı·i.ı sanoığa. 

4 nktl.'şrln 1912 Pazar PürtelAt. Ömer Avni malıalleleri: Fındıklı OL 
n•JI nn ı .. dı•k ' aanClığn. 

'l tll•tı·ıırin 1912 Pazartesi İnönü ma.ba1lelerl: Taksim Dııtcthk kutU. 
bu lçln1e. 

'• lll(teıtrin 1912 Pa&arte.31 P'Aklıehlr, Yenl,ehlr, BiilbW mahallelerl: 
~'Jki,<ıhir Ocak blnasrnda. 

6 ll'<lr.,rin 1912 Pazartf'.sJ Ha('ı Ahmet, Bostan mahallele11: il. paşa 
C•mıt kf'birlnde. 

6 Hkte~rın 1912 Salı H. Garl, MeşrutJyet mahallP-lerl: Nl~ntaıtmd<\ 

Parti blnaıu unUudcki sandığa. 
6 1lktc~J'in HM2 Salı KUı;ilk l'iyale, Kaptanpaoa, Ha.er Rlisrev, Sa.d. 

l"t'ddln mahalleleri: K. pa!)a Ol.mil kebir &\']usundaki ııandığa, 
; llktPOrin l&.ıt ça.,,amba Pa.ngalt,ı, Duatepr, Ferlköy mıılın!lelerl: 

l,.crck:ly J.rg"ne.t.un <',adde.sinde Muııtafa a~a l<alwe!lndekl ııandığa. 
7 İlktr.~rla 19ol2 ~larıtamba Harbiye mahallrleri: \'ali konağı ka.,,ıııın. 

da Allf' lıahÇt>s\ndckl sandığa. 
8 İlktrı;~ın 19'12 l'f'~şem~ nl17.kıırt, l'a,a mahııllelerl: Kurtuıu, kah. 

\'<'Slnılekl f>.'lııdığn. 

8 lllct~rln HU2 Perşembe Stitlü~e mahallelf'rl: (Saat) 9--12 Sütlüre 
IMkf'le ı::rıı:jno .. ııntiDl•t 811 rıdıi(a. 

il tll•t••,rln Cl12 J>ers<>mbe l'irl l'a~: (Saat) lS-15 Halı:no!!'lu l!lkele 
ı.a:ı.lnosundaki l!klndığa. 

8 f!l;;~rln HıJ2 Pe~emhe Keçerl piri: (Saat) 15-:?0 Haııköy g-nzfno. 

ım:ıılıık1 eanClığn . 

ıı lıı.-ı~rln 11'4:? Cuma ~i.ll, Cünıhurlypt mahalleleri: SllAhför mPydl\.. 

nınd' (F.~'•I r.:ılgıır c;.arş,.ınd.'\) gazi:ıoda. 

9 111.teşı-ın ılH:? Cuma l~iığıthane koyu 0-1% Kağ1t,ha.nf' Gar.lnoıınn. 

dal<I snndıi:'&. 
9 tlkteı;tln 1912 Cuma ;:\Jecldiye mııhallcııl: Saat 14-20 Ml'<'ldlyek\:. 

31\n(f,.kı :ı;andıJ;n. 

I') 1lldf"1rın 19,1:? Cumarlf' j Ta in olunan giinlnıle Vt" ~·rrlrrdı- rey. 
ler!11i kııllnıu~:'.'l~on•:u : Br~oğlu l\'ıynııı!<&mtık blnnsı ör.ündckı Mndığıt. 

BEl'KOZ 

1 ltkt'"~nn 1912 Per~embe Paş:ıbahçe, lncirköy, Polonez: Pn,ııbabçe 

.t"artı biııatıı:ulal<ı ıınndığıı: ıtöydeki eandıj;t\. 

2 llktr.-rlıı 1114.2 Cuma A. lül\·ak, Mirııııh, l'oyraı., F't-.ner, Rlvıı.: 

A. Kıı.,nk lsl•eie ~ıızlnosu : Rö:, odıı.suıdaki bulundurulıı.cıı!< sandığa, 

S llltt• ıFin 1!i 12 <.Jum:ıl'{csl A. Jllııar, Y~nlma•ıalle, Çıitliıılrr: A. JU. 
.:ar Parti blnno;ı \<' Yenlr.uı.hallc l'artf bina ında buhın:torulııeak ıı:ındığa. 

S:ı:ıt ~ - 12. 18 - 13 
4 ll!•trşrl:ı 1!112 Pıtztır Ile~· !ı.oz, Yahköy. 1\lah, Ak?mba, Dcrcaekl: 

~.)koz l'ıırt i b~ııaııında bulundunıl:ırn-k ımndığn; Köy oüınn:ıa bolundu 
rn~:tcnk s:ındığtı. 

.5 Uktc:ı"in 1!!12 P:ıuırtel!ll Knnlı(:a-Çnbuldu: Karakol ön•;nı1e bulun. 
durıılılc:ılc ınndı~n. Sıut 8 - 12. 

6 tlk~e,,rlıı HH2 Satı ömerll, Muratlı, K~ulhı, ~ırapınar, HU8eyln11, 

ır..ı-ıı ıli: hfiylerıJc bulundorıılacak sandığa. 
'1 ~f'şi'fn lttft Çarpmba M. Ş. paşa, Atı .Haha.dır, .Ro:dume, J>a,a

--..ıdtl'ft, O*hnK!ti. GiHltl. Kdıçlt, Oftmlı.nrlyet: Köylerde- m1lond11nııa. 

l:ı" ıınn Jıta. 

8, D, 1(1 tlk~rln 1M% Pe~mbe, Oama, Cumartesi Hua"en ~nler. 
de ve ,erlnd~ re.)lerl.ııı kullanma,..wı.n Beyko:rıda Parti blnaeında. 

ıı EMİN()NU 

1 tıkteırtn 1M! Pe~ Hoca~. Uobyar, M"hMf't GflytA!-ı~ ('e. 
lebiollu Alleddln, JU19tl"m ~ mahalleleri: Ahn;elebl) K.s.ymakam!ık 
blnuında buluutlu.rulaeak l&Ddlğıı. 

2 n~riu 19U Cuma. Cankurtaran, Sullaııahmet, İlhali pa,a 1D9A 

hallele.rt: Akbıyık O&mllndekl aandıfa. 
ı D.ktcerlıı ltu Cuma Emln11lnan, Küçük ayasofya, Blnllirıllrek ma. 

b1'11ele~t: F'lru;(.llğa Camllndekl ııandıfa. 
1 hlrte,rfn 194% Cuoı:ırtesl Alemdar, IU.ahmutpa,a, Molhıft"nArl m»· 

baDeil'rl: A\.lknli pqa Camllndekı fl8ndı~a. 
S İlkt~rln 11»% Cum::ute!;ı BcyaLıt. Sül~ymanlye, Camcı ~ll mıılıal. 

Jrlerl: Re~·:ızıt Camiind,..:<I ıı:ındığa . 
( llktcırin 191'? ı•azıır l\lrrcnn, Stirllrl, Dayahntıın, Çar,ı mııhallt>lt'rl: 

l\lercanıı.? Cami!'l1.-.!d p,anılıf;R. 
4 İllde~riıı 1M2 Pamr Balaban, Kemal pa,a, Kalendcrhane, Molla 

HıiıNıv n:.'\lıalll.'lcrl: Şehznıhı Camlln:i~kl aandığa. 

j tlkt('f;rlu 19J2 l':ız.nrtc 1 Hoca OlyaM:ttin, Hacıkadın, l'a\'Ur. Sl.ııl\n 

mah:.llelt'rl: Cç nıihraph Gıımiindcl•i sandığa, 
lS tnrtr~rln 194'? P&7.arte~I Zıudıınkapı, Sarıtlemlr, Oem.lrtae mah11l

lcll't'I: Kantarcıl!ır Onmilndckl S!lndığa, 
6 fll;t ,rıa 1932 Sulı Şch!ıU\'&r, Bayram çavuş, Çadırcı mahalleleri: 

Kaılir;:ft Cumhurfyct Halk parti.si öntlndekı sandı~&. 
li hktetirin HU2 Salı Saraç hhak, Muh'<ine hatun, ?ıil,an.r~ Kar.ani 

S:ıtll m-ı.hnlll'I< r;: Nl~anr.a C.•milndo bulundurulM"ak eandı~a.. 
7 tıkk~rin 191:? Çar~:ııııba Mimar HayrMdln, Mimar Kemal. Tavprı. 

ta111 mahallel;;-rl: Gedikpa§a, Güınhurlyet Halk partl11l blna.l'lı önUndekl 
s.-ındıi;a. 

7 111.te~rln 19i2 ~1ar!jıunba KiıUp Kıı!lını, Tülb~ntçl Uusameddln, 
!\IP8lh ~ ru:ıhallclerl: IAngada Rum mektebi onündekt aanıiı~a. 

8, ~. 10 Jlktc-,rln 19.!'? Prr~t'mbe, Cuma, Cumartesi Taytn rlunan gUtt 
ll'rdr rl"' lerlDi J.ullaııa.roayanlar: Kaymaka.r.ılık binasmda c;uluodurula 
ca;, ~.odığu, 

E ytj P 

1 l1ktl'!1r!n 19ı2 Pl"J"!emt>e lııl~mbl'y, Düğ'nw.rltflr ma.tıallı'lerl: Eyijp 
C'.fl.mll kı·lıirlnde b·ılunduru'uCllk anılığa. 

l ilk teşrin 11H2 l'erşemhe Alfbey koyll: Allbcy ı.o~ Onıle!d ııaııdıkl\. 

1 Jlkle:irlıı UH2 Perşembe Kemerburgnz: Kemerbuı-gaı.<13. a:.4Ddığa. 
:? tlldeıırlıı Hıt:? Cum:ı İ<;lAınbey, DU~me<'iler, t'~·ııehitlr.r Gıimüş u . 

yu nı:ıJınllclnl: E~ üp Camll kebirinde bulundurulacak sandığ'.l, 
2 llktrı.rın 19U Cuına Kemerbur&az.: KemerburgaLda Olllundurulıı. 

<'.ak sandığa. 
3 tıı.teıırin 19-12 Cunıarte!f Vçl('hiller: E~ tıp Camll kertlrtndc ba. 

1 
lu:ıdıınılaeak ııaıtdtfa. 

3 İlktl'!lrlıı 19U Cumartesi Petnehor, Pirinç.et~ Kö;> lerln"e btılundtloo 
ruJaenk ~ndığa. 

1 Ukt~rln ıııı2 P.uar CezrlkaıJım mahalleleri: Ot,a.kı;ıl&r kar&ko. 
lunda Jml:ındurulacak sandığa. 

4 Uh.tetrln 1912 Pa:1.ar Odayerl köyü: Köyde bulundurulacak aane ıt-. 
6 llkteıırln l!H2 Pazartesi Cez.ri.kasım, ·AbdWvedCıt,.. Fethlçclebl, N'

pnca mnhallelerl: Otakçılar karakolunda lıulunclurulacak sandığa. 
j llkte,rln 19!2 Pazartest Çlftalan, thıanlye küylert: Çdta.Ia.n kil. 

yiınde 111\Ddığll. 

6 llkteijrln 194% Sah Fethlçelebl, !lil,anca mahalleleri: Otaktılıır k&.. 
rakolunda buluııdunılaeak ııandıfa. 

6 Uktt>~rjn 11»% Salı A~c;lı l.:ö~ ü: Kö~·de bulundurulacak aııd1ğa. 
'7 1lkte~rlu Del:? Ç&~tınıba Cuma, Yeul, Topçular nıahall,.,erl: Rami 

jandarm:ı karakolu t-lnasındakl sandığa. 
'7 İtktesnn 11»2 Çar3amba Akpınar köyü: Köyde Nılıındunılaeak 

•ndığu. 

8 lllite3rin 19-12 Peroembe Ouma, Yenimahalle, Topçular maballelerl: 
Rami jandarma karakolundaki 1andıp. 

8 İlkteşrln 1912 Perşembe Kliçükl•öy, OebtlelköyU, Arnavatköy, Bu:. 
loca, Ayazmrı: Ktıtttk köydı•. 

8 111.teşrlıı 1912 Perıembe Amavntkay, Bujluca, Aynına, Boğa.ı:. 
kiiy, İmrahor: Arn.\vu~öytindcki sandıp. 

8 llkte~rln 1942 Per:embe Kcmcrburgar. ve l\lerke:r: kö~ lert: Kemer. 
burbrar. n:ı~lye binaamdaltt aandığa. 

R, 9, 10 1lkt~rln 194! Per~ı-mbfo., Cuml\, C11m3rfoıcl Ta~ln olanan :;:iirı. 

lerdt> "\'e ~ rrlerd6 rrylerlnJ kullanaıımyanlar: Eyii11 Cll<wii ı.eo:rlnde bu. 
lnniJurulncıı..k .andığa, 

FATİH 

I ll'ktf',rlıı 194% Pe,.ernbe Baba llasanlteml, Gureba, 111\ııeylnata. 

Hı1saınb~y. Hucn t.h-eys, hkenderpa.,a, Kırkc;eıme, Klrıua.sli, Mııratpa,a, 

Şeylı f<rınul, !Sofular, Sinanağa, Ua8an Halife: Fatih H.afüe••ı blnuınıt .. 
(S.1Rtj il - ıl!i. 

Z İlktı"ı;rh• 1912 ()uma Kazlı~, İmrahor, tı~·asbey, H.a.cıM>hat, 

RncıhıamT.a, Hacı Hfı&Q lnıığa: Kaı"Jıt>CJmedc (Saat) 8--1:! Ocak bina. 
.ınnı::t, Jr..:-ahor CamUnde Saat 1$-18. 

~ h!ı.teşrhı Hll% Cum.arteıııl Alı Fııl>i!.ı, Canbuiye, Abd.J çelPbl, l{oca. 
mu~lufa Jur;a, Arabacı.Beyazıt, Sancuktar Ha~· rettin: Ko<'a.tı.ıııtafa p:ı.. 

eada 23 in<·i olrul blna.sı11lta Saat S-U. 
S tlkteırln lıH2 Cunı:ırtesl Da\"Utpa,a, Huf>rar, K~lbııtun, KUrkçil. 

ba,ı, \';ı!ı . tııelK';). Ç.akırağR, Kasap n~ aı: Akııanı.~· Çakıra~!\ ('amlindı· 

:::.;ı:ıt ır. - J ı;. 
4 11kt(!3rin 19U Par.ar Hatip Musllhldılln, Tevki\ Oater, \ahta mina. 

re, Hı7.rr ı;oa\•uş, Katıp Muelihiddln, Hamıuni ııuhlddln, '\lolla ,\şkl. hasur 
Hürani, Awıbey, lialat t(ara.ba5, Atl:i Mustafa paşa: Balat Tahla.minar.: 
cadr!rı;indo camide (Saat) 8--18. 

a lfütf'ılrin l9J2 Pazıtrtrsl Abdhuba,t, IUiç!llcmustara p:ıp !Hüftli .\H. 
Hn~ ılar, ha~ıtp 1'1ırulrbnn. flaraççı Kara l\leimıct,: l\üçiıkuıuıotafa paşa. 

da Güı c:uohndr (Saat) 8--18. 

6 tll<tcşrln l!ll2 Sn..'ı ArpaenılnJ, Be,y:-..zıb~a. Denlz \b.llll, Ereği!, 

Fatma .:::i11lt.m, l\lolla ~ere!, lS'e\·bahar, Ördek KtUNlp: :;iehrtınlrıi Halit 
Parthl blna .. md.'\ fSaat) ~ıs. 

7 111;tp~rln l!lt:? Çıırı:amba Meh•khatun, 1'1erkeı.efen•JI, U1.11n 1·mıcf, 

\'elt'CI Kl'lnıh .. '\,, .Sej it Önıcr, lbm.."ılm ÇS\ u,: Me\·lr.\ lhaae kııpıı.ında illl 

mektep bln:.ı;ın:ıa (Saat) IS-18. 
8 llhtcıtriıı t:ıl2 Perşembe Kocadcdc. Dcrvlı Ali, Bt>yct'f·z, Kariye!. 

atik • .:\it pıı~:ı: :.GinclrHkuyuda 20 oel okulda s&At 8--111. 
9 llktC!Jrln 1912 Cuma Mııhtcslp tııkender, H·,tjcP. Sııl!.ın. Kl't;t:cl 

Kllrab:ı~. l\linı:ır ~inan, Ncsli~ah: KaragümrU!. :; ncl ilk okuH·ı ~at 8-1 ~. 

JI) 11kte,rlıı 1242 C'unmrtf'&l Merkf.'Z nahlle 1 I'? ıU~er nahı,·,.lerdc MY
Jerlnl kııllııııaın:ıyıın ora!:11ıda,ıar bu sandıkta re.r.lerinl kullarıııcaklardır: 

ı-·auh llalkeü !ll;ı:ısınıt:ı ~.aat 8--20. : 

'KADlKÖY 

1 f11<trşrln 101% l'rr~mbf' Oaferaj!a, 03m'.l.:tıı.;a m•hıdlel~rt: Raym .. 'l.. 
lrnn•lılt hlna• ,..._ bulundunılıu·~lc sandıl'a. 

2 İllttl' • ~12 <Ju;na Rasim pa.~3 m:ı.halle•i· Raslmpa'!l Uk olmlda . 
2 1llctcşr 1:>12 CJuma tbra"lmnğ& m:ıhallMI Çinaraıtı mf'vkllnde. 
S Uktr'jrin 1912 C:ımartesl lfa<ıı:ın PD!'!l, lkball~·e mahallrsl: RaydRr 

paşada ilk oı.uı tlnasmlfııkl undığa, 
S tlktrşrln 1912 Cumarteııl Osm11.nlJr, Mectıllye mııhall~i: Karakol 

elvnrımlnki r.:ıhı,,.ede bul ındurul:ıc:ık tıandığa. 
4 fll;Wşrlıı 191t PaU1r ZlibtU paşa Tuğlacı mahallesi: 8 ncı ilk okul 

bhıa"ınd'l Lolıındul'ulacak sandı~a. 
r. tlldc~ri:ı l!H2 Pazartc~ı Göztope mahall~I: Rıdvan pa,:ı raddl'

ır.ln~ckl bah!;e•le hulundunıla<'ak sand1~a. 
u tıı-tr.srln 1912 Pnı.artesl Ml"rdh·cn köyü: Köy meyd&IJmd.l bulon. 

41unılarak !!ftndıia. 

8 nırtf'3rl.n 1912 Sa'ı Kozyat,ağı muhallcai: Kaı.asker Camli ınhı • 
mndakl sandığa. 
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Beladi3ıe Salar idaresinden: 

1 - Osmanbe:Y - .lııl&çka araamda Rumell ve TefVlkjye c!ldıleıert 
t,ldndnıca takrlbetı (3200 ı Tranşe ha!redllecektlr. •r 

2 - B:ı 4e aıt §8.rtnamo idaremiz 11wazım dıılresi:ıclcn ıı.lırı.ııcıı!ttt 
3 - Evvelce tekli! edilen tiatıar yüksek gö~WdUğilnden dı.\!ll\'I tıı/ 

illnına !Uzum gbrUlen bu lıa.trlyat lşt pazarlıkla lbale edll•cc~ ndett ıff 
y:ı~ı ti:r.erlnc aimak isteyenlerin 7,10.942 çarıı ::ı-nbn t:"'lnU saat 14 ~1 
sim Srr;uuv:·erdckl idare merkezinde hazır bul•·:ı n'll:ı.rı. __};/ 

Selçuk Kız Enstitüsü Müdürlüğünden: 

Enstl!.UmUu13 &kpm kısmı açılmı;, 
kayıt olmak lstcyenlerln bir an evvel 
mel~J rka durur. 

6 111.t~rlıı 1942 Sah ı·enl Sahra mahalleAl: İlk 
iuııdurolarak bllndı~a. 

7 İlklUJjrln lf}12 Çıırıamba lperenklly m:ı.haUtııl: 
&andığa. 

; llkt<..,rln tflJZ Çarpmba KU~Uk Bııklial kôyll: 
s11J1dı~a. 

Köy m .. ydııJI 

1 
8 tmteerın ıstı Perıembe Boatanm mahallesi: 

bulundıırı.laeak sandığa. 

lfü olW 1 blJJ' 

9 tJkte~rtn 1912 Cuma Suadiye malınlfal!~: tık oktL' tıl,./ 
bıı1unduru1arıık ı-undığa. rt' 

10 1llttcı,rin 19!2 Cumartesi: Tııyln olunan ı;ilnlcrde ve yer!adC ıQ' 
tini kullanaımı.ı1mlar: Ka)'nıakaınlık b~ıı ıuda bulundurul:.ı.caK pil 

SARIYER 

.~ 
1 llktr~rin 19.t2 Per,embe KefelllUSy, Klreçhurn:ı, '611~tik4tre• 

mak:ı.nhk blr.asın"ıı bu!undurulacak ııandıfa Sa S-18. ,,;' 
2 rn<t<>şrhı l!HZ Cuma Kumköy, Denılrcikö~. K1111rkayaı J' 

oda!lınd'.l btılunı:uruhı<'Ak !illndığa Saat 8--12. r;f;I 
:t likteşrııı 1912 01nna Uekumru, GUmUJdare. Zekeri'' 

Cslmmru J,uy odutııııdıı. bulundurulacak a:ındığo. Saat 18-18. ,i 

""''' 8 llktt'Şrin ıeJ:e Cumartrsl r.umcll feneri: Parti blıuı!ilDda 
rulM•ak ,.;ııııtıt-' Saııt 8-U. ,,,,/ 

3 tlkteşrin 1912 Ownarteaı 01\rl~e köytı: Oari~e Parti bl 
bulııııdıırul"<-ak sıındığıı. Sııat l.t-18. ~ 

4 1l' tCBrln 19J2 Pıı:ı.ur nabçe köyü: Kö•· thth·ar lloy'ctı b 
ki sırndıF;a Saat 8-12. " • ;I 

4 llkt••şrlr. 19t:? razar Rumeli R.auj'.':ı: J:um"U Ka\lıkı ,JOlll' 
'lmdııJ,i ımndı!;a Saat lS--18 ~ 

;; tll;t t)ri.n ıo.ııı Pazartesi Maden, Sarıyer, YenlmalıBlle: 
rartt blR:l!llllWt bolundunılacak !landı~· Sa.at S-18. ,; 

n ltktr . rln JOt! S:ılı Emlrgfln nıahlllll'sl: Y.mlrı;iin rarıı blll 

bulunıluru'acuk sandığa Saat S-12. tt0fl',I 
6 llkteşrln 19-12 Sau nıımt'll Ulımnı Hl5nr P.ırtl blnn!'lttıd.11 j 

rulaı::ılc ıı:ıntlığa Sant rn-·111. ııtJ" 
7 Uktrı,:rln rn1ı Cu~nmba l'<'nll.ö~, T:ınıbya, htınyc r.ııb' 

\"t'nikôy 1'11rti t>:ııa•ında btıhındıınılacak "1ı'1chğs ~ııtıt Fı--18 ,,,/ 
8 1tkf,-t•ı,.rın rnı2 l'Prştmoo A~asa~:ı 1.:oyU: t\y:ısağıı ı•.ı.rll I 

ıla fluhıru!ıırııtacuk 68.tldıi{n S:uıt 8--18. ~ 
O. 1() llkh-~rln HH2 Cıımu. Çum:ırteıı;I Ta~1n nhınıı11 vıı" 0#1' 

~erlrrde rr' lı•rınl lmlla11:ıma.)all1ıır: K:ı.ymal..ıuuııi,I blııa~ıuıJu 011111 

lacak bJlldı~·'· 

0SKÜO\R 

~ 
1 liJ,!c,)r!ı. 19J:! Perşembe Sellnılyc, lh,.anl,lt!'. Slnl\11 rı~· :;;.' 

İmrahor, A3 U7.nı:ı, Abmrt Çelebi: Ka~ m.tlıamlık binaınnd11 "tUltlll f 
rak s:ındığ.ı. ~ 

2 tıktc~rin 1D 12 Cuma JLı ım.a :Fak}, Çakırcı llı...<ııın pa a, fil 0#1.. 
ııan ·ıl{'l, I\l'fr:e llrd": Kn~ m;ıtın:-:ılık blnıııımd:ı bul ınd rnıl'.ıcıı~ '6 ;;!' 

8 tikte:; . in rn l2 ( 'um:Htcsl l"\lı.ıklar, B.8~ ~eudın \°lal'lll· lt'" ..i 
Toplaı>ı l'urti biııao;ı ünü Sa11t t;-12. J?. 

S İlktetriıı 19~2 Oumarle!!I Aııçıbaı,ı, Aral<bccl Hacı Mclı:.,rl~ 
~ ect Hnrı <'ufcr, Hadıaıı;ı;;er: Araklyecı Hacr <..ıafer CJıımll Sl!l>t 

1 '(;il 
4 llhtcşrlıı l !H2 Pa:t.ıır Murat Rel!., l'aLurbıa!'lı, 8cl!tıııi A!J. ..J 

~'lnlll Pnlis ltaral.olu. • ~ 
ı"i tıkte, ... n 1012 l'ıızarteııl Rumi l\lr.hmet P1\:ta.. S+lm1t13::.. 

H:,,.na hııtıııı, tnıutap, Solak Sinan, Uurbalı, Tcnbcl li.ıı•ı nJı"ll ~ 
rem hatun· ı·enj Gamı. .,., 

fi Jl\tı !jrl,1 ı:H::? Sah Kmkh nahiyesi, Altuni uu!e., Butı.-urlU. ' ,; 
~fıh: fü-ıklı nRhlye bln:u;ında Saat 7-18. t 1:..-

6 11kte,rjn rnı2 Salt Kuzguncuk: Kıaıklı DRW~ e binasında ~cıt .,,.. 
i Uktcşrln 191le Çar ıımba. Ucylcrbeyl, .'1ıı'l>dnll:ıh nA'n, Kô(ı ·"'-

hanl;•e: Urylcbfy, Parti blnaııında. r1'1/.ıJl'J 
8 1Jktc5rlıı 1912 Per,embe Çenrrclk5y: Saat 7-1% Poll" ıt& t.-" 
8 tıktr,rln 1Pı2 Pel'!eınbe \'uniköy, KandllU: Saat ıs·· ·111 i 

Camii ön- .ndı-. (TJl'-
9 iH.te.5rıu 1!>12 Ouma Umranbe, Jlefadlye, Çekme. Yull:.?f"I u"dl'ı' 

Aııığı Dııdııllu, Alemdar, Sultan Çiftliği: Köylerlnıle tıı) 
I' ,t\( !IRnrtığll. r"' rt 

ltl lliitr~rln 10·12 Cınıarte.31 Tny1n <>lanan gfinlcrda vt' yer·· ,,111 
rtnı ı.uıı:m:ıın;.ıla.ılar: Kaymaka.mlık blu:.ı.sındaKI sandıp. 


