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Akııııa Gazıı11ı Kuru, - a 

Makineye 
verirken 

lngiliz Tebliği 

Hava akınları 
durmuyor .•• Iran, ta!epleri 

kabul ettiğini 
resmen 

bildirdi: 

-
frandak1 11·tıın 
taıı .:rı .ı kontra il 
Bulırı gaç~I 

~lrnıa, 11 (A.A.) - lran ile yapı-
ntutabakat mucibince, Rusların 

~dakl belli b~lı müııakalA.t vası· 
~n idaresini, Maverayı lran de
~olu da daihil olmak Uzcre uhdele
llıt e aldıkları Slmleadan haber verll-

itledır. 

~lnıan tebaası der
hal t:sı:m ediliyor 

ctı Gaıatada Bozkurt hanında asan.sör 
~ 1-tünUr özer ba,ı a.aansör kapısı 
~ında aıkışarak ağır surette yara-

1.ftır, 

4lnaan tabaaaı derhal teallm 
Ediliyor 

~:alıran, 11 (A.A.) - Müttefik kuv 
~ler kumandanlarlle Hariciye Ne
~ etı mUmesalllerlnden mUrekkep 
'tı ltonııayon, tranla İngiliz ve Sov

l er arasında.ki lt!Wnamenln tat-
ı 

l\ı ?l'ıUzakerealne başlanmışlardır. l_ 
ııın<lıı. bulunan 275 Almanın derhal 
'lterııdere teslim ed!leceği bildiri!
~ ted.ır. Bunlardan 50 111 Kazvlne 
'-tılrllerek Ruslara, geri kalanları da 

1lııere t.esılm olunacaktır. 

İtalyan-Rus 
tayyareleri ara
&ır.da i.k çaipışma 
~,"t-ltova, ıı (A.A.) - Sovyet 
._&> taı:van tayyarecileri arasında 
1-)) ilan ilk muharebede on İtalyan 
.. ,esinden üÇQ düşilrUlmilştür. 
~ ebe Dnieper bölgesinde ol· 
'->ıo Ur, İtalyanlar, bombardıman 
~.~esi olarak kullanmak nlye
lttlll) llrı>onJ tipi avcı tayyareleri 
~ :ı etrnişlerdir. 

ırleşik Ame-
tika yakında 
~arhe girecek 
"1lt~ıı.11 (A.A.) - Roma radyo 
~ ; Birleşik Amerikanın yakında 
'rhınet<1tne intizar etmelerini 

'llılilletlne blldirmi.ftlr. 

_. 

Cephe ıerisinde ataçlar üzerinde tümsekler arkasında &'izlenerek A iman kıt.alarma bombalar ve esan• 
cılşe lerile hücum eden Rus köylüleri 

-... _ -
Korent 

b o m b a 1 a r~ d ı 1 
Yunanislana 
ve Libga'ga 

hücümlar yapıldı 
Londra, 11 (Radyo - Saat 

8,451 - Orta şark imparatorluk 
bava kuvvetleri umumi kıırarıa· 
hının tebliği: 

Lnparatorluk hava kuvvetlerine 
mensup bombardıman tayyareleri 
8 '9 eylOl gecesi Korent kanalını 
bombalamışlardır. Kanalın her iki 
sahilinde büyük hasar ika edilmiş. 
tir. Ayni gece, Yunanistandaki 
Herakllyon hava meydanına da bil 
cum edilmiştir. 

Derna, Gazale tayyare meydan 
!arına akınlar yapılmıştır. Derna 
ile Tobruk arasında bir düşman 
motörlü gemisine de hücum edil 
miştir. 

9 Eyl<H gecesi, İngiliz bombar. 
dıman tayyareleri Karlsruh'i, Şer. 
burgu bombalamışlardır. Bu hü· 
cumlara 160 tayyare iştirak etmiş. 
tir. 

Bu harekAttan iki tayyaremlz 
dönmemiştir. 

I ~.t~-~ Suveyş uzerıno 
Almanlar. uı.!.ışık vaziyete düşür. 

diilii bildirilen merkez ordulan h ava a k 1 n 1 a rı 
Başkumandanı l\lareşal 

TimoÇr:nko y a p 1 1 d 1 

rıaı ar ileri bare
kE tl _ria a dtv.ım 

edlyor:ar 
Petrozavodsk,a 

45 kilometre 
yak laşaı ış lar 

Moekova 11 (Radyo _ Saat 9.415) -
Sovyet IBUhlba.rat bUroewıwı Gı .... 
bahki tebliği: 

10 EyUU günü, Sovyet kuvvetleri 
bütün oepbe boyunca dilşmanla çar
pışmalarına devam etmiştir. 

Hava muharebelerinde ve yerde 69 

Fin landa 
N. Sosyalist 
rejimini kabul 

etmigeceklerinl 
bildirdiler 

dllşman tayyaresi tahr~ edilm.lfUr. Londra, 11 (A.A.. - Finlanda 
.Biz, 27 tayyare ka)ibetUk. radyosu, dün Finlandada kar Yai-

9 EylQJGe bir çok dıı.maıı tayya· mıya başladığını blldirmektedlr. 
releri Leningrad üzerine yaklaşna.t Radyo, Finlerin Nasyonal Sc» 
Lstentl'1erııe de her defaaında hava yalist rejimini kabul edecekleri 
dafl toplarımızın ~iddeW at99lle pU.S· haberlerini yalanlamaktadır. 
kUrtWmllşlerdir. Gece, saat ona doğ-

ru çok y\lksekten uçan dllfman tay- İşg l it d k• 
HelSinld l1 (A-A.) - FinlAndlya yareleri Lenlngrada. yangın ve ln!l- a 8 l :l a l 

Jutaatının ileri lı&reka.tı mU.,alt bir lak 'bombaları atmaya muvattak ol-, m e m ı e k e t 1 e r d e 
surette devam etmektedir. Carellel muşlardır. Bazı yangınlar çıkmlıf Jae 

berzahında eski hududa varılmıştır. de derhal aöndUrWmllştUr. 1 - --· 
1

, · 

Fin kıtaatı, cepheyi kıaaıtmak için 9 EyUllde, Lenlngrad ctvarındul dam~ar sabot~J ar 
ileri hareketlerine devarn etmcktedır- hava muharebelerinde 31 dtlfman • 9 LI • 

ler~doga ~~lUnlln farkında Şarki ta ~~-"g:e.dı:;~m~:.:.u. mlllılm birbirini kova·ıyor 
Carel.e'de F ın19.ndıyalılar, LAdoga go _ . ~ ........... , ...... ..,ı.graua 130 ' 

ilinden itibaren SVır nehri Jnecrasının kilometre mesafede bulunan limen g3 Londr1>., 11 (A.A.) - Alman if. 
yarısından tazıasını işgal etmı.şıerdir. lü havallslnde çarpışmalara devam et gali altında bulunan memleketler 

BlnneUce Fın!Ar.dıyalılar, ?.tur- Uklerinl blldlrml.şUr. ahalisi arasında heyecan devam et 
mansk demlryolunu ve Leningrada ~ Smolenak mıntakasında Sovyet mu mektedlr. 
reyan vermekte olan elektrık santra kabil taarruzu lnklf&f etmektedir. Osloda ilç Norveçli, çev yap 
tını ifgal etmiş bulunuyorlar. 4000 Alman esiri ve 238 tank alındı· makla itham edilmiş ve kur§UDa 

Daha şımaide Şark! Carell YQll&n 6ı haıber \'erllmektedir. dizilmiştir. Şehirde örfi idare 1. 
boyunca l<~ınıandı.) .ı.ı•ar rc:ı.roz.ıvo- Jf lAn olunmustur. 
dsk'a kırk beŞ kılometre mesatedc Yunanistanda dün, İnglllz za-
bulumnaktadırlar. Bu nuntakada mün M:oskova, 10 (A.A.) - Kızılyıldız bitlerine yardımda bulundukları 
ferlt muharebe:er devam etmektedir. gazetesi muhaıblrl, Alman kuvvetleri. curmile 5 Yunanlı idam olunmu• 
Bazı noktalarda beyaz de.nız yolu nln merkez cephesinde nehrin beri tur. 

ile Arkangelsk'den gelmiş olan tak- taratma aWnııt olduklaruu bildirmek Sırbistanda: Sabotaj hareketleri 
\1lye kıtaatı almışlardır. gittikçe artıyor. 
Lenlngradın vaziyetine gelince bu t.ed!r. Belçikada: Fabrikalarda sabotaj 

şeh.rden gelen mUltecllerln i!adelerl- Dört bin Alman askeri bofulmut. hareketleri var. 
ne bakılırsa bu vaziyet gitgıde dalı& 238 mu.b.areıbe araıbaaı ve 50 tayyaıe ============= 
fecJ bir şekil almaktadır. tahrip edllmi,tir.* Spor anketi 

Finler Alm:ın 1aferlnden Unılcll 
keetller mi f Moskova, 10 (A.A.) - Taa Aja.ıw, ' ... 

merkez cephealnden Marqai Ttmoçeo .dı~.j~fl§Wt.;4'{ 
Londra, 11 (A.A. ) - Norveç 

Telgraf ajansına gore Goteborges 
Nandels adındaki Norveç gazetesi, 
basmakalesinde Finlandada Al· 
manların Ruslara galebe çalına

ları iınklnı hakkında şüpheye dil· 
şülmüş olduğuna telmih etmekte· 
dir. 

Bu gazete, Finlandada bu sefer 
hakkında halk arasında dilşilnce 

birJi~i olmadığına da telmih eyle· 
mektedlr. 

Ayni gazete, Flnlandnda son 
zamanlardn bir çok kimselerin tev 
kif edilmiş olduklarını haber ver· 
mektc ve tevkif edilen eshastan 
bir çoğunun maruf zevat oldukla
rını i!Ave etmektedir. 

Bu gazete yazıyor: 

Bu tevkifat, şiddet usunerlnden 
nefret eden demokrasi zihniyete 

Ko kuvvetlerinin yaptığı ikinci muka 
bil taarruzıar neticesinde lnhlZaIJl'l 
uğratılan ve parçalanan Alman mo
törlü tUınenının 29 uncu Alman tü
meni olduğunu bildirmektedir. 

Almanlar aıluflk vaziyete dli§tU 

Moskova, 11 (A.A.) - Merkez· 
deki Alman kuvvetleri kumandanı 
Mareşal Von Back'ın mukabil Sov 
yet taarruzu karşısında çok büyilk 
müşkülata ujtradıtı bildiriliyor. 

bigane bir zihniyetin hükUm silr· 
mekte olduğuna delAlet eylemek
tedir. Finlanda, Almanya lle dava 
birliği yapacak olursa harbin so.. 
nunda uğrıyacağı akıbete utrıya. 
caktır. Almanların Ruslara galebe 
çalmaları imklnından gittikçe IÜP 
heye dülillmektedlr. 

Eski aporcalaronızdan otomobil Narl 
(YUJSı 4 llndl IQfada) 

Berlin, 10 (A.A.) - Alman or· 
duları başlmmanlığınm tebliji: 

Şimali Afrikada, Alman bombar 
dıman tayyareleri, 9 eylül gecesi, 
Silveyş kanalı mıntakasında Ebu
suheyl tayyare meydanına bir ta. 
arruz yapmıştır. Hangarlarda ve 
benzin depolarında şiddetli yan
guılar çıkarılmıştır. Süveyş kanalı 
ilzerinde bilyük Amar gölünde bir 
şilebe tam isabet kaydedilmiş ve 
benzin depolarında şiddetli yan
gınlar çıkarılmıştır. Süveyw kana
lı Ozerinde büyük Amar gölünde 
bir ıilebe tam isabet kaydedilml.3 
ve Silveyş körfezinde diğer bir si· 
lep te ağır hasara uğrablmıetır. 
Tobnıkta liman tesisatına, şima 

11 Mısırda İngiliz hava meydanla
rına ve demiryollarına yeni bir se
ri hava hücumları yapılmıştır. 

Gece, oldukça kuvvetli bir Al
man bombardıman tayyareleri te
şekküHi, tBmailiye tayyare meyda. 
nına hücum etm}ftlr. 
Düşman, ne gece, ne de ıQnc:Hlz 

Alman arazisi üzerinde uçuş yap. 
mamqtır. 

Amer!lla - lapoaya 

Çin ve Pasifik 
meselelerinde 
anlaşıyorlar mı 
Vaşington, 11 (A.A.) - Japonya 

ile Amerika arasında yakında bir 
uzlaşma imza edileceline dair o
larak Uzak şarktan gelen müte 
addit haberlere ralmen. ahvale 
vlkıf Vaşington m.ııfillerl, henüz 
hiçbir DeYin hazır olmadıtını IÖY· 
lemiye devam ediyorlar. Tokyoda 
müzakerat devam etmektedir. ve 
bu müzakeratm mat!Qp olan neti· 
ceyi vereceji, yani Pasifikteki ger
ginliği izale ve bir harp ihtimali
ni bertaraf edeceği umulmaktadır. 

Uzak prk haberleri. şimdiye 
kadar, bilhassa, müzakeratın sil· 
ratle neticelendiğini ıörmek isti 
yen bazı alAkadarların şiddetli ar 
zusunu ifade eder mahiyette telAk 
ki olunmuıtur. 

Bu milzakerelerin ortaya çıkar 
dığı mesele hassaten muğlaktır ve 
Vaşlngtondaki mesul phsiyetler, 
uzak prk meselesinin heyeti umu 
mlyesl üzerinde Tokyo ile Vaılng 
ton arasında nihai bir mütabakat 
hasıl olup olmıyacağı hakkında 

bir fikir edinlnciye kadar, muza 
kerelerin oldukÇa uzun bir zaman 
daha devam edeceği mütalteaında 
dırlar. 

,., ,_,: Cololollll • """"'~ •tlilnl ,, ... 

C!!!2$22 

lnönü Ucus Kampı 
Bu tedris yılını da muvaf 
/akıgttle bitirmiş oldu 

inönü, 11 (Gazetemiz namı. 
na elden arkadaşımızdan) -
Dün yapılan uçuş şenlikleri bÜ· 
yük bir muvaffakıyet içinde bı. 
tam buldu. Derecelerin tevziin. 
den ve yapılması mutat merasi
min icrasından sonra, kampın 
1941 ders senesi de bu suretle 
kapatılmış oldu. Şimdi buradan 
D1ezan olan g-ençler yeni faali· 
yet sahalarında kendilerini gös. 
termek \'e aralarında rekabet 
heveslle, sabırsızlanıyorlar. Hep 
sinin de cfü:lerlnde, ancak yeni 
atılacakları hayatın vadettiği 

ümit ve neşe ışıkları parıldı· 

yor. Hepsi de şen, sıhhatli, me
sut... Biz, bu yürek tapnca •• 
&'ÖğÜS kabartıcı manuranm he
yecanile yarına ait iimltıerimld 
tazeliyoruz. Dün akşam. talebe, 
ötretmen ve burada bulunan da. 
vetlilerden mürekkep kalabalık 
bir kafileye, bir akşam 'Siyafeti 
verildi. Karııhkh nutuklar &ea· 

tJsi arasında reçen ziyafet pek 
samimi w neşeli olda. Geee, 
davetlileri etlendlrecek, sencfn 
programlı bir etlence tertip e

dilmişti. Bu sabah erkenden Jıa. 
reket edeceffz. 

ÇAPANOGLU 

( Müzisigen/er arasında ... 1 
J 

Suzan Yakar konuşoyur: 
Musiki sonu olmayan 

bir alemdir ••• 
"- Bazan bana san'atkiJr dedik

leri zaman gülerim. Beş on 
şarkı ezberlemiş olanlara 

san,atkar diyenlere 
ac:mamak elden gelmez ••• ,, 

Apartmanuı 83 baııamafuu cYa 
a&bur!> diye, teablh çeker gibi 
M1'ddttaD llODn, beaJ. ~ ço
fwıu tarudıtun artiııtlerin fotoırat
larile dolu bir aalona aldılar. 

Resimler o kadar çeşiW, etraf o 
kadar sessiz ve lo1Jtu ki, A.deta ken· 
dimi unutarak, onlarla bir neVi göa 
konUfmasına ~ladım: 

Birden mikrofondan ışitlllr gibi gUr 
ve tok bir ııesle Suzan Yakar'ın bana 
elini uzattığını gördUm. Karşımdaki
nin kızıl dudaklarile mavi robu olma· 
saydı bir pehllvanla kar ,f a.ştığunı 
zannedecektlm... Parmaklarının ara
sında ııert bir hareketle aıkılJan ellm 
uyuşur gibi olmUıf ve dik bakı~arı 
aoyadına uygun blr celAdeUe beni 
y&V&fÇ& koltuğa çökmeğe mecbur 
etnıiftl. • 

- Olmu efendim.. diye tltlıılenl-

yordu. Dört buçuk p.rkı öğrenmekle smaa Yakar 
kendilerine yüz verenlerle de görfl. 
~1Z; bana Jlmıdlden blrfey aor- togratı gl!stererek ttkrlnl sordutum 
mayuua, derlm. zaman. h&kıflan bllıııbüUln sertı99ti: 

Kendialne duvardakt tmsalı bir fo- (Devamı: Sa. C; Sii. ı de) 

HADiSELER - FiKiRLER 
Hamid REFiK 

Beğdattan geri dönecek bir 
yanlış hesap! 

D O B D 0 N O O M'UB.AD'm 

rakı " 8efüa& arbdaıp 111-
mlr • GQne oflUIUID blr Uoek bal• 
t1net1a1 ......,.. bllvl.D'etlndea, 
V• • N6 ile birlikte ŞlrkeU Hapiy• 
ye., tarlld blr ~ .,.,. çakar

rna:;!.ı ısrar etaln; bl& 11.998 mllyoa 
Türk, Kep& Ektt.m Koça'n- de

dJtl stbl: 
- K.e9, EmJrPaa bir lılleıt! 
Dmaelde devam ecıecıetta- Bana. 

toranlarmn. torwa)ammzla tonın
lan da bö7'e ııöyllyeeelder. 

IJlrkMl Ba,...tne mlWtlrll de. 
v• _ N6 da, 19&erlene evlerlncle 

Jaioblr .....ı. bllst veya yaş farkı 

söU&mebb:ln, ~tgelcUklerlnl ım

&lllaaa çeluılnler; bütlla vellllk oto

rWerlnl lınıl1anarak, dofra, temJz 

n ballll blr latanbal atzmı, cEıiılr
pn:tı, cMlr - gQne» ye ~vlrtmete 
mın·affak olabllecelder mldlrf Ne 
seser! .. Va - NQ ela, Şlrked Ha7-
1'117e müdUrtl de, bu bata mlbverl 
tnerlncle drar ettllderl müddetçe. 
kendi öa JUrtıannda. keacll bucak
lannda bile. - dedllt an1 ... dmaz 
bir ...ıaıü stbl. Türk ~ııcle 
..... ifade ...... ,. aealer çıkar
..... lı9fka blrşey )'aPIJbt ol

~· Çtlnkll Uaaa kollek· 
tlt lılr ma r !aldlr ld, om cm&-

... ada Yerilen J'1llDDf9Clk nahu
DDD lpllfbal ~bir IMll*ıld cleWe
tln mlt4•h•1ealne lıwt JraJm•bt 
ua, uman içre tekemmUJ edaa 

-·ter1 bir ldrAk lfçl8I dokur. E
mlrpna cEmlrpa. adı verım.. 
ilinde., Mde Mir - ,ane otlaaun o
rada otuımuı Pbl ellik tarlld bir 
batua clel11: bu llatıramn •tlve.1 
etrafında blrllıea ve aeeUdea Mille 

~· blDblr sbU ve mllpbem. ıa.. 
•vvur, tedaL- balUa, w.ttma a 
ıı allaaalarla blrlllde, ldrtk me
JranlvnM'DI karc:al.,.aa eebepler 
llAldmdlr • 

tmc1J. blHtla ba canlı .. ,,...... 

lan blr&arala barabrak. ö11. mGll

tebaae blr -- ilzertade. .... 
an'aaJerele aykırı blr J'Qldan, laca• 
klÇUl stderek aonunda bir llaD 

kayalıtıaa toalanıak niçin? 

Jla7d1, böyle bir te71 ~ 
bak var mı, yok ma meeeleabd bir 

tarafa bıl'akalım; faka& ba terclb

te Ze\'kl lncltea blr netnıt kokma 
ela mı yok! 

Dtlşllnlln blr kere: 

- Mir - p.eı 

- Bu )'anlıf ..... Dlrftnel 
Mmadıa fetMtQI ........... 1ııiı. 
pıt diner. 

Hlmid REFiK 



ı HAVADiS --------------·-------------- 11.v.vu rerşcı:ınm -
En Son Haı•adis'in 
Edebi Tefrikası-133 

eğer, Türkler, Avrupa saraylarında da dilber ... Nikahs z 
kari k~c lık ! TIF 

__ ,ıkraliçeleri, aylarca, senelerce ağlatmışlar ! ... \ 

~· 
- Sadık Bey haklıdır. 

Ben de o flklrdeylm. 
Terctl,man Fahrl Beyle Ziya. ııey, 

btr ııaı.ra y&karl<en bu abzlerl ııöy· 
em:ıılerdl. Zly& 13ey: 

Bug1lnkU ma!Qınat ifle bundan 
baret, diye devam etti.. Şimdi dil~ 

kşamki kararı tatbik edip edemiye
c ımw öğreıuııek JaUyorum. 

Hang karar bu? 
SalAhadd l.ı Beyle Hasan Tostu 

O:lyu.l.nln yanına gidecekler m1 git
mıyecekl.er mi? 

Sen ge:mezden evvel bu lfl hal· 
teltik, gidecekler. Her ihtimale karşı 
N yazının yr.nuıd& ıyl ıdare bilen iki 
Uç mUııevver <a'bltin bulunması IA· 
TJmdır. Bilhassa Huan Tosun bu i'
er çin bu;ılmlf kaftandır, değil mı? 
Odadakı!er, hep birden ta.sdik et· 

tJcr. 
EDvere gelınce... O yalnız başı

na da yapacağı lfl yapar. Tabii icap 
ederse d•ğer arkad&flardan kıl.fi mık 

tLda ıatıt&de edebUir\z .• 

Sadık sözUnU bıtır!nco ayağa kalk 
tı. Tavıı.ruı gözler J1! da.ldı.rarak Jçiııl 

çekt~: 

47 senelik fasılasız memuriyet 
hayatından tekaüt olarak ayrılan 
ve 15 senedenberi İstanbul Sıhbat 
müdürlUAtinü yapmıı bulunan Ali 
Rıza Baysunun ıereflne meslek 
arkadaşları dün Taksim belediye 
gazinosunda bir ayrılık çayı ver· 
mlşlerdir. Bu çayda Vali ve Bele· 
diye Reisi Dr. LQtfi Kırdar ve fCh 
rin Uerl ııelen memurları ile Ali 
Rıza Baysunun arkadaşları hazır 
bulunmu;lardır. 

----oo---s rpago !ta 
yeni bir mah l' e 

ku uluyor 
Belediye Sürpagop mezarlığın

daki ar•aları satışa çıkarmağa baş. 
Iamıştır. Bu arsaların metre mu. 
rabbaı 150 liraya satılmaktadır. 

Burada yapılacak Jnşaat, Belediye 
imar müdürlüğıinün hazırladığı 
projenin esaslarına uygun olacak
tır. 

"'or~ "n t -, nLks nlar için zabıt· 
lar tutulmu tur. 

* Slrkec. ile VeI:efendi arasın· 
ı:la yarıı:l"'~ ir-tn belecryec-e otobüs 
~rvisleri t.,,....,,~ ... edllml:t!. Bu•aya 

i -llven otobO ler ba~k::ı hatl')rC' .. tın 
·•eld k!e-"dPn 22 5 kuruş nlmak
'3 ld'ler 306D numarnh otobüs P•· 
~ı.r t"nleri 1:5 k·Jruş yerine yine 
.?2,5 kuru:, ııldtğından ruh!=atiyesi 
cerl alınrr·~t 1"', 

* 1\lur.. be komt~yonu Ata A· - Enver Nıyaıt •• Enverle Ntye.z1, 
diye mırıldandı. itte lhUWin yarı.ı 
ısunler! afııdan ağıza dol&faC&k ıki 

kahramanı .. İhtllAlle-r, da.m.a birta· 
kım ialmlere mavera! kıymttier ve
rirler. lllr !nkı!llp haZırlanı.rken be· 

* Et buhranı yaratmak 15tiyen tabek hanına ta ınacaktır. Bu liU· 

kasaplar, milli korunma kanunu- retle la;e ve urakabc mUdUrlilk
na göre, şiddetle takip edilerek ad· le' bir binaya toplanmış olacak-
liyeye verileceklerdir. 1 !ardır. 

finc! pıtnda olan btr adam birdenbire k kta •. Bo d" 
ba.,ııa her ea aya yuı.. r vnav, 

bir!ııcJ p;&na JelebU.r. Tar!Jtte bunun tek ba9ına iki koltuk psbctmı,ıı. 
birçok mlH.llerl vardır. Temennl ede-1 S<"9 vızıltıları oluyor, hafif eancme· 
llm ld Enverle Nıyş.zi de beflnCi dt· Jcr ara ında, av&! tan konuşuluyor• 
receden btı1nct dereceye geçen bu· y ' .... 
çokları Jlbl yarın 9ımannasınlar 
göııllllll çol< ıaterdi ki bu ıtwılı çlkı· Bordönav: 
tın bAŞında bir Enver buluna.cafına - Bana bak, kızan, d.lye BOTdu. 
tara.z.a. blr Muata.fa Kemal bulu ay· Sofraya oturu,·en.ek olmaz. mı 1 ... 
dı. Taw.amrı:, değll mi f 

M.a.nastır merkezinin öbür Azaları, 
ıııç bek!emedlklerl bu •O:ı:Ierden Ur
ker glb' ol<lular. Falıri Bey oormağ.ı 
cea&ret ettt: 

- Eeııvor Beyi harıs nıi buluyor· 
sunuz? 

Sadık Bey gö:ı:Ierinl birkaç saııiy• 
de ona dikil. Fakat dudaklııruıın u· 
cuna gelen sözleri yutara.k: 

Haydi hayırlısı, dıye homurdan-
dı. 

Ve duva.M• ••ılı k •·(";fl\1 bflfne ta 
Juıra;<! 

O: 
- Ah, evet ... dJye ctuettk, tama-

ma;? cevabQIJ \'erdL 

Nana bakı'Jarını gndlrJyordu. Fa 
kat, 1ankl aradılı birini gürtmemlş 

gibi, ciddileşiverdi. Hiç fliPhr•lı. a· 
dım ııöylemedlğl bir cıav.ııı eksikti. 
Beklemek gerekti. Bir kaQ dakik~ 

sonra, davetliler aralarında klb r 
ytttıu , . ., gUT.f'l beyaz. akaJh, kerU 
f~rU blr bfoyefendlnln buJundutunu 
gH,duJ<-P. Vtı 1'••1 tuhafı şuydu kl, 
bQ ulııı g-lrıJtthıl "oren omıam.ışb; 

rı:m::::=:::::::ızmımı:::::m:::ıımm--.-.::ıa:.....:~ 

ıı: Tü-=.~=-=~=ı;==ı~~~""çR"'e~":';"'ı~"':='J"'_· :~ 
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Nana, a.rkasuıda tek ba'ına yürU· 
m"ğe b~lıyan Jhtlya.nn yaptıtı bir 
hareketi gijrmemezllğ• gelerek, sı. 
Dt'!r'ln koluna glrdl. Zaten dl7..l ko· 
la tefekkill odememlştl. Erkekler ve 
Jcn.dınl· r, burjulaca bir ttadrdilllklo, 
bu nıer.uJnı yokhulluğlle alay ederelt, 
k .. ı.nı.ı.u,ru;ıı. blr halde toert glrdJler. 

herhalde kUçlik mlona, yatak oda ı· ı dan atrz.a ('alkandı; 1&de, l\larla E yMı ·ooı;ali.alnıı' kocaman salonda, 
nın açık duran lup ındln ıuz.l\'er· Blom, kendi hesabına, doatlarındau bl~ uçtan bir lll'a. uı.un bir masa 
mJş olacaktı. Ortal ~ bir UJdlt çök blrlle Wfetl deUUne d3yanarak, bir J ytrl tlrilnıt~U; ve buna rajnıen masa. 
tU, alttan alta fııdttlar oluyordu. Alman aefJrl tanıdığı: tddlaRını Uc-- • k O. i J d e r e c e d e b u y u k 

ftont Di>\"Bndövr, bu zatın k1m oldu· rı ıUrmekteydl erkekler araaında, tell\kkl f'dilM11ez<U. zira tabaklar Ust 
tunu şllphesb: biliyordu, zira her lkl· Heri cUmle-Ier içinde, 17 muhak~eye. u te aırulanmı' bulunuyordu. On mum 
td do el Atkı.,ını~I:ırdı; fakat hnnun- düktilllyordu. ller hnlde ciddi ('ChrelJ ıu dUrt tane nynkh şamdan sofrayı 
lann eu:ıUcılne bir tcbes Umle mu· blrl! İhtimal kl ziyafet m.:ısraflarını ten\"ir etınekteydJ; bunlardan kapla.
le.bele et•ı. O zaına:ı, liıırolin lleke, o ödemektedir. ?tJUmkün. Öyle ohluğlJ nıa olan bar tanesinin ~a&"lnda, solun
Y".t.rtrnağızla, erte5ı &ahalı e\ lenm I anl.aşıJıyor ..• J>Uf! El\'erlr kl ıtofro. da tltek denıctlerl de ,·ardı. Yemek 
lt:cre l.ondra)·a döneock obn bir t rı· mWitllef olsun! Jler na b!ll l!!ıe, şllı>hc t1IHınları kenarı yaldızlı, numarasız 
gHlz Lordundan balısett.i; onu gör·! diiğümU çözülemedi; ak ıakalh lhtı .. porselen tab.t.klar, kuUanıla kullanıla 
mu,ıu, yu.Jıtıad:ın Unıyorllu. \·e bu 1 yann lolkırdısı kE!ftllmiştJ kJ metrdo· ,-e bc>yuna yıkanmaktan cUAsı aşın· 
hlka)e, baıumlar caniblııde ajiız- tel büyük ulonun l<apıoını aııtı. J wış gümüş, ve ç&P,ı pazardan kolay-

Jıkla , .. e dllzlnelerle t.eda.rtki mttmkltn 
b!llllr takunlıın gibi alcUde 'e harcı 
Alem ş.eylf"rden JbarettL nu, Wç blr 
teY yeril )'f.'rlntlc olmadığı halde, al\tl
acele tedarik edilrnJ' bir para Uc, te
sis edlllvermtş mu,akkat lılr ıuı~ .. ti ıh 
sa1 ediyordu. Bir R\'iı:e ek11iktt; tok 
dlk duran murnları gUçliıkJe ı'ık ~a· 
lan kollu şamdanJar; yeınl,lt>rin, ge\' 
reklerln, şekerlcınelerln yanyana sı

ralannll!J olduğu yemtşllldcrln ve dl· 
zili tabakların ilstünde Mrı v-e sol· 
gun bir aydlohk Yücude gf'tlrJyor· 

dlL 1 

Nana: 

- Herk~ canı btedlği yere otur. 
SUJL.. Dedi. Böyle~ı dilha eğlene.eli. 

,_fasaıun ortasında, ayakta duruyor_ 
du. Kim.!tenlu tanımadı~ı tııtiynr zat 
~ağına ıeçnıt1tı; Nana ~tencr'l de &o. 
luna almıştL Da-l·etıiler henü~ otur .. 
mWJlardı ki, bltfllktekl kUçbk aalon· 

{Arkan var) 

Ankara radyo
su bugün 

öğ~e neşr"yatı 
yapmadı 

Ankara, 10 (Telefonla) - Rad 
yoda spiker olmak istiyen 2:5 gen 
cin imtihanı bugün yapıldı. sun· 
lardan üçü n1uvaifak oldu. 

Radyo postalarının senelik mu· 
ayenelcrl dolayısile radyomuzda 
yarın öğle neşriyatı yapılmıyacak· 
tır. 

lP,00 Konuşma 
19,15 MUzll< 
19,30 Saat ayarı 
19,45 MUz k 

1
20,40 Mlzlk 
21,00 Ziraat 

takvim' 
21,10 ~!U:oll< 

21 SO Konufll'• 
21,tS MCz~k 
l;:.30 Saat •Y•' 

22.45 ~!üzll< d 
Z:?,55-23 yarınl' 

pragrttCJl 

11 E:YLÜL 

6.36 
13,11 
16,14 
19,26 
21,05 

4 54 -.-., 
( ----:-1 
/ bir Tut:::m ~ 

uı•~ 

Ç &ya veya sUte kOO . 
aıl':J ııı ·,.er ekserlyet.!e t IJ.ı" 

mile C!"imcz. f:ncan.:ı d'bind~rtı-1' 
kısmı kt.:ır. Buna mAni 0~ tf 

ce~ 
iç n fincana konulan parı;& ., ,.. 

1 ,u 
lerin tızcrtne bir iki danı n ,·et" 
kıtiarak slaLnalt, aonr ııUt fiil. 
çayı dolı.Jurnıal~dır. Şckerıer ,.. 

.ı<'" canın dibinde h.ç tcırtu t>ır tJ' 
5 urc 

dan tam !'ille e -ır ve bu . dl-"' 
çayı 1ylce tatlıl !}ttrdJğı ~ın }(011 
ha a.z şeker kullan~a:t rnilll1 
o1ur 

l'a 

ı 

~· 
"' ç 

"'i 
19 
n 
"di 

'· 

" b 

' 'ılı 
''"ni .,,,, 

D r 
1 

bl 

'" '· 
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1 ci yonun-.-. Lealngrad milda- Amerika hava 1 Ede n T u L L la y A. 

laasına mtlesslr kuvvetleri 
kumandanı dedi ki: ozgunu! • • ova 

l'auıu: Nnııolyonuo perde ~VUJU 
Burglnyon 

Türkcc> o te\'iren: Şakir Hazım 
' Ergökmen 

Rusların bir Kahirede 

muvaffakıyetı• Kahire, 11 (A.A.) - Birleşik " - İT B n d 8 n 
Amerika hava kuvveUeri kuman / • • 

1 
danlarından tuğgeneral Drett çar- ta e p I e r l nı ; z l 

Timoçenllo şamba günü, tayyare ile Kahire· icabında kendi
ye gelmiştir. Vnzifesi Birleşik A· 

kuvvetleri yeni- merlkanın. demokrasilere ynrdım nıiz yerille geti
için sarfettığı ~ayretlere hız ver-

de n 40 kilometre ınektir. receğiz !,, 

Herkes nefesini kesmişti. Bu 
maceranın son sözünü söyle

mek Tulliyaya düşüyordu. 

1 1 azan: E'nsari Buleııt 1 

- IS -

Bu ha e bir ana baba günü 
deni:emezdi, yarınların kötü
üğün ü an atmak bal<ımından 
y,. re erimizi sızlatıyordu. 

l·/erledı·ler Bretlt. _va~ingtolndban ha\•n hyol~ 1 Londra. ıo CA.A.) - Rcuter: 
ile gc mı ve yo oyunca, 8\.. . 

tesisatını tdtio: etmiştir. Mesaisi Bug1;1n Avam kamarasında B. _ Ge'ııntz! .dıye bağırdı. Arno· c- Acaba asker LQçıyUıı;,ı ıst~nı . Londra, 11 (A.A.) - General 1 " h b 
1 

k 1 Eden, Iranla yapılan İngıliz - Rus 
nı·n "enış olaca 11 ı a er verı me · oa mısı.s.z b,ı zafer " nz:ana;, kralı· Timoc:enko kuvvetleri , zaptedlldi· . .,. . ö k . 

1 
b de anlaşmnsının tatbikinde hiç bir " 

ğı dün Ruslar tarafından ilan c- tedır. Zıra orlta şar R şımad uz . teahhura müsamaha edemiyeceğj. nızm size ;ctırdıği hedıye:erı alınız' 
dilen Jelna'dan oteye geçmi$ler nizinden başkaykıpd us~ad ıınbl't~e- nl açıkça söylemiştir. SeıTıyUsU oıdlııen kralınız. Pnlfltıno~ 

. çerek Tobru a a ar gı en ı un . . . tcpesıne a.t hıssnyı d bnhvcdıyor. dır. h h . ·çın haynti ehemmi· Sorulan hır suale verdığı cevap S ı 
Oışarda büyük bir gürültü i5it- dimlzi bir araba sell içinde bulduk. Zaman mefhumunun cok bilyilk atr? hcep cbs.ı ı alzem nıntaknsı ta, Bay Eden demiştir ki: hır kupek gibi gcbcrtuğimız crv. 

t ı. 1 lif ·u· 1 b' cl · t tt'ğ' b' ve ı aız ır m e 1 • • • b 1 YU<Je ıçınızdo hasret çeken kalmadı· 

- 12-

yor mu ? 
Ve hep birden L(lı;ıyu.sü de ıtcrc ~ 

karlı nvluya fırladılar. O z:ıman b 

fıkrc daha z yade sa.p!andılaı. Z : • 

Uç ak at koşulmuş bir anı.btıda a:> a" 
ta duro.n Tulllya gözlerınc ı\ışmı tı 

LQçıyüs bu seter ona donerek 
.,."'t" Ne oldugunu araştırmağa va· Muhtc k mil ı ıyette askerler tara.' dır ı~mkmıye Uur~e. ı ı .lir sır~· haline gelmiştir. Brett, Mo kova Iran hi ül)umetı tarafından ka u tını sanıvorum 'reme.mi edinız ki 
· knlmadan nöbetçi bölük emi· Cındnn u anılan bu arabalar, uç a nazı UV\'C erının gerı emcsı, d k' A .k 1 zı h ti ""a· edilen ngiliz - Sovyet şartları. " 

tı . ü . Al 1 i h 1 k bil" n ı merı a eva m eye .... . r.onıa bu· d ha bo~·ıe mana.sız ve 1 alını tekı-arladı; ı iı:cri girdi .. ve harekete hazırlık dört sıra zerındc, açıklara doğru man arın. azam am c a I· d d . Alman elçisi ile ınemurl;;ırının Ira. ~ 
~ "d ti 1 · k 1 sın an 11 l<orkaıt bır adnnun cmrı altına g.r. c- Apenın daglnrında dU'im b:nrının deha! ~~rine getırilebllir uzanıp gı ıyordu Y\ er n~~ ttüt endlkğlnli lsblabt i edde. Brett, koraya indikten sonra ilk nı ??rhal terketml'lerini ~e Alml an mcsın! 1 tepeleyen Homalı kahramanın at.. 
ır vaziyete getırılmlş olup olmadı Fransızca, almanca, ispanyolca, ce ma ye e sev u ceyş r e- ı ''a"ifesı· n·ın hava teçhizatına mü· clçılığlnln kapatılmasını .ımird r. 1 . 

tı .. ~ 1 f lıanımet ıııs ckrının artacağını ncdır.> 1inın tetkik edileceği ~~berini ver italyanea, portekizce ve daha da 1 işiklik ifade eylemektedir. 1 tealllk malzeme ile, bu teçhizatı 'ı Bu hUkl~~· talyan,_ !\acar ve ısıdınce go:.ı: crı onUndo cereyan eden Şımd• herkes nc!es.ını kesmı,t 
. 'Bence ortnda tetkık edilecek bir çok dlllE.>rdc konu~;ulduğu işi· Almanların yakında muhakkak muhafaza etmek ve tayyareleri Rumen elçı!ıkleri hakkında da tat Herkes anlıyordu kı bu maceı"B '' 

'lır kt H k l ·1· d R k "l • Y 1 blk dilecektir Iran hükumeti k;.rnlı lı.ıaı oyı ac h 1 unut.uvcrcn • ı şey YO u. er es neye ma 0
• tı ıyor u. us öylu erı ve a- surette zaptedileceğini haftalardan kabil olduğu kadar uzun zaman e · ' ıl , son sozünU söylemek Tulliyaya du 

t~rsa olsun memlekete dönmek iş· hudiler hfılfı bu kalabalığın ara· ı beri ilfın tt'kl . ü bil •ilk hl ~faal hizmette tutmak mesl'lcfrri dö;t elçiliğin .de, bu cmr~ dC'rhr-1 Sc.ıa to zası ı P~ şınc takınc~, U ~e~~ 1 şUyordu . Dışaı·ıda duran asker. g ı 
"IYakııe yonı~·ordu ve . harekete sında idiler; fırsattan istifade kay . . e ı ~rı ç ~ şe r hak'kında tahkikat yapmak ol. ittıba etmelcrıni kendılerınden r•· dı\ en oaşlaıını ve Sena~ ön Un o zcl kadının sıhtı'inc tutu.muş g ' 
azırlık emri verllır verılmez bir gusunda idiler her gün ıaşe le\: azımı ve harp mal l ö 1 1 ti ca etmiştir. 1 d~ran a ke e hlta.p etti . 
, . · . ~ . duğunu s Y cm ş r. .. • . . . c . 111 ,, dı idi Acaba Palltınosun gUzel kacı ı: sadt içinde harekete hazır bır Kantinciler ailclcl'İ ve çocukları zcmesı almaga devam etmektcdır. Brett'in refakatindc> yüksek İran hukumetı. mıhver clçılıkle- A r ı o za cıı "azananın a al b köp k ö\U U 
az· · · 1 i · if t 1 fi h b nedır"' babalil kr ı ır c. s gı ıyete gelivermışti ile beraber. talan mallarla ağırca Lcnıngrad. bazı Alman iddiala rlltbeli beş subay vı:ırdır. r nın, ş re veya e gra ~ mu a r . Senatodan fırlatıp atan ndarn ha ' 
19 Bırincıteşrin sabahı. daha ka· yüklu arabalarını yürütmıye çalı· rına rağmen kuşatılmamıstır. E- re hususunda mazhar olouklnrı ko 1 Scı •} uısun yu\·aş yavaş karla ör· 

1 
b k . ktı 

"nhkla beraber bütün şehri ya· d h 1 lpl•k !aylıklara da nihayet ''erilmesini tfüen esedıne baırnn • .ı.r b,r ağızdan kında nası r arar 'ercce · 
'd'l .'. .. dold ' şıyor, a a ş mdlden çocukların ı;asen bir Alman asker! sözcüsü, t 

1 1
. baFır ştı ar· Şımdt Luçıyüs de bır telAşa dUştc 

ı ıyerlc Rus koydlUsu "tuürmuşi: ağlayışları, kadınların vaveylAları Leningradın, l\Ioskovadan, malze. emtre mhş''ıkr.. ti Al at •Lfl ,; gfbl olmuştu. Acaba şu se\·gllı Tu. 
ahudıler or unun go rem ureklcri pa 1 k bl d . ran .ı umc • man eemn ı.ı y, s ··· . . 

~c.:cg ntın almak öteki· Y rça ıyaca r eıece· mc ve iaşe maddeleri almıya de- t • t d !erini İngiliz - Sovyet hUkiımet· ı Düşmanı Apeııın dağlarmda lıyanın kara gözleri kın ile mı, ev 
a:ıl=~~:yı"e~leri toplar:,ıık ar· y~ 1~~7'y:şbbullunuyobrdu:lkYoldatlgc. vam ettiğini, dUn söylemekte idi. evzıa }0 a lerin~ teslim etmek üzere tedbir· bıre kndıı.r kal1redlp tepeleyen Ro· gt ıle mi ışıldıyordu. Yağan luıııı 

~ çır aş anan u ı san er· d ., bır pirça daha kolaylaştırdığı sU· Unda idiler Gerçek, ordu. da· de bile kırık b 1 b 1 Alman kaynaklarından ~elen } k !er almaktadır. 

1 

malının adı ne ır . 
blrgiın evvelden gotüremiyece· nı tamirle uğ ara ~ ara. ~~ a arı· YO SU Z U İran hllkCımetinin Alınanları Bıınn ralnız $('nato lçıııdc tıu\u. kun ıçinde bütUn Roma bir an ku 
leylerl. sokağa • atmağn başla· du Bu hale :aşan arba bras .~nıydor. muhtelif hııberler arasındaki te. memleketten ihraca ~ek mütema. nanlar Ccı\•ıı.p verdiler: .ı lak l<eslldi, nefesini kıstı. ve belde. 

ı.,.t • 1 M ti · ır ona a a sunu e- zatlar Leningradın ku§atılması bir 1 LCı u T k' yU ı 1 oı Sonra güzel kadının karla ıs • -..ı . Sabnhlcyin Mareşa or • nemezdi, amma yarınların kötülü- hlısai Ve/lale yil göriinmemcsi i1timaline karşı• - ç:y s nr ın s . 
r nın on bin kişi ile Kremlinde ğünü aplatmak bakımından yürek emri vaki olmadığını göstermek l - tednbir alınıp alınmactığı sualine, Bina dışından cevap gclmımes • r.nn ve şakaklarına yapışan açlar 
:tlrnak ve icap ederse burayı mü· terimizi sızl t d tedir. Şehir gece gündliz bomba· lince geniş ve Bay Eden şu ee\•abı vermiştir· I hına içındeltilerı terccldUde \'e tel(t.şa nı elındckl palanın kabzesılc ger. 
rna etmek e"Tlrini alarnk Mosko· • a ıyor u. lanmıştır ve Alman hava kuvvet· "Bu tedbirler alınm11rhğı takdir dUşürdü. Bir n zıhinleıde bir şim· ıttıği g6rüJdU. Akıü:ılnde devamlı b .. 
·ı ... kalacrğını öğrendik On t~nun ağırlığını teşkıl edc>n ~ıımu lf İi f ah}l İ• de bu"ları kendı'mı·z ı'ttlhaz etmek şek çakar gfbl oldu· lştihayı göz vuran ağ11ınd:ın ı;ık 
'k d d ;\ b ' de yola ko· bu kafılelerl geçmek için ne kı:ıdar lcrinin taarl'UZU, Leningradın mil· v " fU cevıı.p ı~ıtıldı . 

'l ıye 015ru iZ znhmet ktiği . 1 .. 1 . 1 r 1 . d k~ k t b l d lüzumunu teemmül ettik Bu USU· . 
1 .. k Fal'at kantinci Dubois O· ... .. çe mır. soy emıye U· daıaıı tert batı üzerın ete -c1süf e· a a aş an l Fııtbol .şenıı·kıe- - RomlLllın kahramanı LQc;; yl\. 

' ' zum "or ü Hl ben şah.san iyi karşılıyorum. 'lın araba~ına, muktedir olabil· · ., _m_ Yorum. . der görünmektedir. tür. 
B Pamuk ipliği tevziatından tstiiade Fakat. tedabirin süratle tatbiki j . • f • k ıniz kadar içecek verleştirıne· r muddet Kaluga yolu üzerm· Timoçenkonun merkez bölgesin eden bir kısım müesseselerin aldık· çln İran hllklımeti nezdinde ısrar. rine lŞ lTB Ve ara.bayı işaret edere1' lln·c t 

•11.,ınl etmcdik.Arab;nın ilzcrlne de i_IC'rledikten sonra konaklamak de kazandıı.ı mtıvaffakıyetler, Le- bi k d b 1 d k f b / ti: 
• e; !arı ipliklerin tamamını veya r ıs a u un u . ,. d C k U l O C lI ı,. lirdiğlmiz ikinci mllhim ncs emrı verıldi. Gece oldukça ilerle· ningrad· mUdafilcrı'nı·n şevkinı' art. i 1 1 k k b sad fahış· e e e • Kral LflçlyUs Superbus ı • l 

• ıtUn alemlerimizin etrafında mlş olduğu için sabah erken tek· mını ş enı yere ara or a k • d. ? sızı PalO.Unosa götUrmck şeref 
"'dl""ı m"~hur "ilmilş semaveri rar hareket edilE.>cek ana kndar ya. tırabilccektlr. !!yatla sattıkları ve bır kısım mUcs· B • Ruz l'e[f '/n /ar llll /e i iT • bana verir misin?. 1

; ._.,, " ı d ğ J d .__ b · d scselerin de imtiyazlı bir vaziyette "li. Blt tnrt'ıple koca şehr n ı. paca ımız lstirı:ıhatin pek kısa ol· elna mey an muıwre esın c se İ"t 
0 

•n-an ınsanlık dUn""' ta 
~ l d » 1 i tutulıırak emsallerine nazaran fazla Ufku ab S lstanbul Futbol Ajanlığından: ., e ....... • J... • Vıl.rablldi~imlz zaman gece o • Uı;Unu kolayca takdir edcrs n z. kiz düşman fırkasının lnhlzamı ve n s ır ız- Futbol mevsiminin açılıc "enlik· rihlnin ~ bUyUk ı,ıenaallerlndcn bı· 

... u bı'le.. Çantalarımıza '"aslnnarak bir kaç miktarda iplik aldıkları, halbuki ih· ... ... ..n. 
ı::~'hrln dı.,ındn oldu»umuz uı. saat kestirdik hepsi bu kadarı elli kasabanın istirdadı. muharebe Uyaç cr.bab."lın muhtaç oldukları de· /ıkla bekleniyor !erinde karşılaşacak olan İstanbul rini idrak etti. Gôzc goı ..... ımtyen \c 

,, ı; k nin on ikinci haftası içinde Rus cd i llk al d kla lkt s t ve muhtelitlerinde yer almak üzere her şeyden bihaber olan ha.llur.: 11 h"'men hem<'n bir anda. en· ( A r!fM• " ar) rcc e p ama ı rı ı a • S 
'--. " ordusundaki mlidafaa azminin elan kO.letınce anlaşılmış ve etraflı tahki· Vaşington, 11 (A.A ) - B. Roo- aşagıda isimleri yazılı arkadaşla- - Yaşaaa! Ya a kral en'ly ı 
'1' ım t scveıt, nnnesinin cenaze mcrasi rın 14 eyllıl 9.;ı pazar günü saat 1 ya.şaa! l~r·ıh hakı"kafİ kafiyen gizliyemeze t~~:~~!r01:~ııu:~higy;~e~;hafaza kata giri§i ~ mindcn sonra çarşamba akşamı, 14 tc futbol ıc,·azımlnrilc birliktel seslerine Kapitl\ldekl askerler ' 
~ 6 Vaşlngtona avdetinde garda, Cor· Fcnerbahçe stadında hazır bulun- Senato bır ağızdan: 

·d ) 1 Ögleden sonra çıkan gazetele- («..•a:za 8 deli Hull tarafından karşılanmış. maları rica olunur. - Yaşa LuçiyUs! .. (Başı 1 incı e gaşa ık içinde ıdi. Bu yüzden im· ~ 
t · rln, Smolensk'in Ruslar tarafından yenı· t., J • lııklll' tır. Cumhurreisi derhal faaliyete Beşiktaştan: Mehmet Ali, İbra· Diye muk :bele cclerke sev~ilı'l 

"ti Lui hemen bunların yaka· 
' alarm~ emredıyor • .Fakat on· 

~~ Yakalanır mı? Sekiz saat sü· 
bır milcadelcdcn ve saray al 

~ lura boyandıktan sonra, beş 
k kahramanı fırlayıp çıkıyor· 

para orıçe Şarlot, ,.eceleri çok kor. t. ~ 
k "' glricmiştir. Bu faalivct hfıdlsele- him. Ya\ uz arabasına alan Tullıya, kölesı Arsı'l· uyor, bir türlti uyuyamıyordu. istirdadına dair olarak ne~rettik ,, .. 

'rıı.rfh bu vakayı saklamasını:ı 
~l'llen, hnmdolsun Cizvit pa· 
ll.rının ruznameleri muhafaza 
~k lutfunda bulunmu§lardır. 

İmparatordan Tosunun maiyetine leri pyialar teeyyüt etmemişse de Çl~8f yor rin. son günlerde Birleşik Amcri· Fenerbahçeden. Cihat, Fikret. 
muhafız olarak verilmesini istedi. Aııkanı, 11 (Telefonla) _ ın ... u. kada uyandırdıgı endi~eyi göster Esnt. Niyazi, Ali Rıza, K . Fikret. 

T Rusyanın istiltısındaııbcri. Rus tcb. ., mektedlr Robı' ı' , Nacı·, Ömer. Murat, Naim, 0 un, Şnrlotu11 mlıhafızı ol· • rlan:ı kt'ı • t ı · ~ liğı.nln ,.,ı'mdiyc kadar Sovyet ha- tcrC'l.-e t!mt.L n gı ıı:ıra anmız-duktan bir k ,, • A 'k ·11 t • r" .... _ ak Zev. nel. Lebib, Aydın. aç gun sonra birden· dan son p:ırtl olan birer llrnhlt 9 merı a mı e ı. pe ,,.emuc ·. 
bire neşelenm•ş. gülmiyc, 'oynamı· rekfıtını gostermek için istical e. milyon lira da gelmiştir. l'eııl kl\ğh 1 şamı söylenecek ola~ nutku :m.bır. Galntasaraydan: Osman, Saim, 
ya bac;l.amıştı. Artık ne Pu~kini lrn- dilen umukabil hUcum» tabiri ye llralnnmız hemen hemen e kllerlııln sıı.lıkla beklemektedır. Umumıyet Faruk. Adnan, Saim, Musa, En. 
bul <.'dıyor, nc> de i tek ve arzusu rlne ilk defa olarak .mukabil ta. a.P•ldlr. Yıılnız lizerlcrlnitekl ''llZılar le tahmin edildiğine göre, nutuk ver, Eşfak, Snllıhaddin, Mehmet 

,.. " · Ali. Arif. Bülend. lsmnil, Gazan. ile imparatorun Od.J~ına gidiyor· arruZD tabirini kullanması dikkati lı\tln<'.edlr. Bu p:ırnl:ır ny •onuna ka· harbin basındanbcri mıhvcrc ya. 
du. Dokuz ny Tosunu burnunun dl 11 t' dar tedavtile çılmrıl:ıcııl,tır. pılmış olan ihtarlarııı en şiddetlisi fer. 

d ca P ır. olmak ı'htlmaıı· vardır. binden a) ırma ı. KlSkanç Puşkl 
ı tl~fl tc bit eden papas aynen şu nin tahrikntı olmasaydı, Şarlot b~ - B. Roosevelt, bu gUn kongre Ji. 

İstanbulspordan: Kadir, Tarık, 
Sefer, l\IUkerrcm. 

Vefadan: Enver. Siıleyman, Fik· 

yüsc şu emri verdı: 
- ServlyUsU çiğneyerek geç! 
Kulaklarına şaklıyan bir kamçı, 

Uç atı şahlandrrdr. Zafer arn.baııım• 

iki tekerleğ' ltaoo kar üıerlndc 1k 

kaim çizgi çl.zerek ilerledi. Kend · 
den evvel ve kendinden sonra. ge • 
mlş orospuların en vicdıı.nsızı ole 
Tulllya, ba.şınn. taç giyen sevg\luıiııc 

sarılıp, askeri ve Senatoyu; 
- Yaşasın kral! 
Dıye bağırmıı.ğa tr.şvlk cderke arı yı:ızar: 1 tatlı o k Aleminde yıllarca mest T •• •• k • derlerlle yapacağı müzakereden ev 

._kAzizl~ri~ hlmmelilP phenbcie~e kalacak. aşkın zevk Ve lezzetini utun re o t ı vel harbiye Ve bahriye nazırlarile 
~ değıldı . Duk, bu 8 sın do 11 doya tadacaktı. 1 görii~mek üzere kendilerini davet 

ret budaklı meşe odunundan xapılnı • 
Beykozdan: Şahap, Bahadır. ' kalrn ve ağır tekerlekler, Serviyl • 

elen hnmdolsun sadece tooal ı Y ki Ha 1 etmiştir. 
'lıakıa kurtuldu Fakat J..rallçc • Ne yazık ' . beş şair impara-
1· • ' 1 t tenvir edıvcrdl ve ı il hayatını kurtaranlar hak· oru . mparato. 
ela gaddarca vcrdigı emirden run emrılc • aray lçlndr kurulan Hükumet bazı esaslı fedbirl_r. 

--o-

Futbol mevsiminin açılışı mü· siln gözU patlamıı;1 ve gırtlağı de.şı1 • 
nac:ebetile 14 eylül 941 pazar g{i. mış kafasını ezerek geçtiler. 
nli Fencrbahçe stadında tertip edi· Artık Roma kımlı cinayetlerde 

layı çok mi.ıkedder oldu. Hattfı pu uya Tosun .kurban gitti. Vaşington ciddi
yetini nıulıafaza 

ediyor 

len şenlikleri teşrif etmek üzere zevk alan bir orospunun cltne geç· 
şehrimizde bulunnn milli futbol· 1 t e.rte odnsınn kopanarak evlA· Bır Rus tarıhçl meseleyi şö) le 

il YUzUnü görmedi. Bu habis· anlatır: 
~ gelince, bir datuı nam ve nl. Puşkinin tahrikllc galeyana ge Ankara, 9 (Telefonla) - Bu yıl ni karar almıya sevkctmlştlr. Bu 
arına tesadllf cdı'lmemı'şllr. len ı'mpar, ... tor. Tosunun \'Urulma. 1 ı 

" tiıtün istihsalinin azlıgı ve bu ara. karar ar a hükOmet milstohsili hi· 

almağa karar verdi 

~l;ırda cezalarını 01azizlcru ellle sını cmrPtti Sağlam, uzun boylu, da yurdumuzda da rekoltenin ge. moye ve ucuz fıyaUa tiıtünün eJ. 1
Ukleri muhakkaktır!ıt çok kuvvetlı olan bu adamı, dokuz çen seneye nazaran (l ı) milyon den çıkarılmamasını temin edecek. 

'f kişı uzcrinc ateş etmekle Yarala. ton eksiği ile (24) milyon ton ol· tir. 
llııs b dl dılar. Fakot Tosun yaralı halindl' ması hu"'ku· metı' tulün üzerinde ye- ı Haber aldıgımızn gore hükiımc-Yo. çarı, TurklüğUn c c d k 
~anı Birinci Nikolaya da, Muğ. de bunlnra hticum e ere katine. ==============•tin alacağı bu esaslı tedbirler ara. 
l' k rinden i.iç kişiyi oldürdU. İmpara. l\"e1'er kahraman Türkler, Av· 'sında tütünlerin milbayaa fiyatının osun nnmındakl bır Tür e· • ti 

kederli dakikalar yaşatmış. torun odasınn girmek için kapının rupa saraylarında da ne lhtilftller cinsine gore 80 ilfı 100 kuruş ara. 
:rııtorlçe, üçüncü Fredrlk'ln önünl' geldiği zamnn oraya cansız çıknrmı~lar! Irki giizelliklerile dil· ısında olması da vardır. Tüccar 
'ı. kızı Şarlot'ta do bir daha dü,tU. imparatoriçe ı::airin yalanı ber kraliçeleri, aylarca, senelerce tesblt edilecek bu fiyata intibnk 

1Ycn dertli dudaklar yarat ile muhafızının ölduriılmcsine cok ağlatmışlar! Tarih ne kadar inat etmediği takdirde üit{inden de bir 
ır mukedder oldu. Aylarca BirincJ etse, yine hakikati gizlemiyc mu 1 ihrncat fonu ve tütlınlerin hiikı'.'ı-

~ilr; Nıkolcı ile dargın yaşadı ve nlha. vaffak olnmıyor. met tarafından satın alınması der-
i ot, c>rkektcn zıyade, cılız, 

VaŞlfli:tOn, ıı CA.A.) Büt.un 
gazeteler, vaziyetin cıddiyetini mu 
şnhade etmektedir. 

CSeriphovard) gazetesinin hari 
el işler muharriri Sims, 111917 hort 
lnkları tekrar meydana ·çıkıyor» 
başlıklı bir makalede Birleşik A· 
merikanın, 1917 deki noktaya, ya· 
nl Vilson. memleketin Almanyaya 
harp ililn etmek için sadece uAşi· 
kfır hareketler, beklediğini söyle
ôiği zamanki noktaya tehlikeli su 
rette yaklaşmış bulunduğunu yaz. 

ciilcrle eski sporcuların bölge 
spor sen·isindcn davetiy<'lcrini al· 
nıaları rica olunur. 

o 

İzınirde Atarürk 
müzesi 

lzmlr. 10 (Telefonla) - Belcdıye

mlz tarafından hazırlanmış olan A· 
tatnrk mUzesı Ebedi Şefin tzmlre 
ilk gelişlerinin yıldönUmU olan yarın 
saat ıı de açılacaktır. MUzede Ata· 
tUrkUn lzmlrt ziyaretlerini canlandı· 
ra n, ltonaklarında kullıı.ndıldarı e!l-

1 ya ve bu arad:ı körfezde dolaştığı 
bir kndına benziycn Birinci yet tlırikl d 1foya oldu.ıt Rıza ÇA \'DARLI piş olunmaktadır. 

ı~a~ı bir türlü sevememişti. !'!!!!!~!"-~'""'!"""!!!"~!!!'!'~'!!!!!!!!!!!!!!""'!!"!!"~~"!!,111~!!!"!--..,."""!'!!!"!!!!'!!!!!!!!!!' ... ~~!!!'!~"!!!!!!'!'!~~'!!!!!!""!'!'!'9' .. ~~~~"!'"!!!"""~~!"'!!'~ml!"--'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
~ bu yüzden Habeş şair Pus- Eski. ycntyi: Milli medenıyetin ı ( ' 1 zarları ba5ında ağlıyaeaklafdır Q . hocanın gozunc çarptı. Muallim 

maktadır sandal da bulunmaktadır. 

b kolları aranna ntılmış, fa. yıkıcısı diye itham ediyor: Ye~i A e 1 rnda imparatoriçenin yanında İm· amca (Li) talebeye benim yazı 
..; tında da dUşündUğti, tahay. eskiye drjcnere bir §Ckil dıye hu· n n e m v parator da yatmaktadır. Mezarda yazmak hususunda ı::österdiiim ı 
~tttıth erk~kliği göremeyince, cum ediyor. Annem iki ateş altın· • J da sevişirler mi dersiniz? müstesnalığı methetti. 

't ti da bıkıvermlşti. da kalmıatır. ·-------------------------- Her ı;chrln her mabedinde Çinin Sene nihayetinde mükfifa.t ola· ~'nı bu sırada Blrinci Nikolaya Buyük annemle beraber eski a· Yazan: Turkçeyc çc\iren: on bin senelik hlikümran hancda- rak Bismarka dair yazılmış bir ki-
{'llerlnden birisi, Tomsk detleri takip etmek ve bizi istikbal şıı;:sa şENG - ız - Celal Tevfik nına ağlıyan siyah bir ıstırap ha· tap aldım. 

, ~C'Slrlcri arasında. tnşı kılıç i· İll' birlikte yeniye do~ru ilerle· vıısı c.ıımektcdir. Bu hazin ıstırap Mektepten nefret ediyorum. Ro. 
~>lecı~ıı bir TUrkUn bulunduğunu mckte serbest bırakmak istiyor. Keşioler dchşetlı içerliyorlar. ne tcsadılf edılemcz. İmparatori· havası içinde herkes, her şey ag. man daha çok aliiknmı çekiyor. 
-~ • Nikola, merak ile esiri Bu lnkıllıp onlarında ne kadar e· Faka~ bizı dava etmiyc cesaretleri çenln ölümü bir çok yeni vekayl lıyor. Elbiseleri murasEa, s\islU a. Bunları ı;ızli gizli okuyorum. 

ıı a getirtti ve imparatoriçe Şar lemli aile milcadcleleri geçmiş ol· yok. lrtica, biiyük annemiz dahi ol- doğurınnğn mustaıt bir hı'ıdisedir. sılzadclerden en mutevazl aileye ÇünkU Çin tıdeUeri arasında ço. 
~U huıourunda, bu kohramarı duğunu kimse tahmin edl'mez. Bu sa, ona cdefolıı demekte tereddüt Onun zamanı saltanatı Çinin hare. kadar hc:rkcs, en giranbaha taşlar- cuğurı bu ıidetlere nykırı kitapları 

kabul ederek: 1 mucadelelerin sonunda eskiden ya etmlycccğiz. ketli zamanlarıdır. Medeniyet O· dan en hakir eşyaya kodar her şey okuması yasağı da vardır. 
lıaydi marifetini goster, de· kamızı güç kurtarıyorduk. 17 teşrinisani 1908 de imparato- nıın zamanında bize nilfuz etti. ağlıyor. Yalnız biz, genç Çinliler Sabah şafaklı'lrında uyanır uyan., 

"rı:ı Karde~im Liyen sıkışınca ağlardı riçc Tseohi oldü. Sanayi, ticaret, irfan, ordu. Bilhas. bu ağlıyan sınırın sıralarına gir· maz başımı yorgandan çıkararak 1 
"tın elindeki palasile, biraz f. 'Ağlnma onun hürriyet Vt- .erakki 1 Karanlık bir esrar perdesi bu sa ordu.. ml'k ıı;temiyoruz. Çin Çinlilerin- )man okumniia koyulurum. Büyiik 
1 duran Nikolanın babası İ· j ıçln kullandığı :yegAnc silahtır. öHimün teferruatını gizlemi,ti. Hiı.- Onu unutmıyalım. Herkes dir. annem bu muzır kitaplardan bah 
t"ıı~leksandrın heykeline vur· Ben, korkunç çocuk, en ihtiııil· 'Ji bir adadadaki in_ıparatorluk sa· bu değişikliğin tesirini hissedi. sedilincc gayri kabili tasvir bir 
ıır<l at heykel yerli yerinde du· ı karane vec:afti tercih ederdim. rayında gecen on bır ~enelik uzlet yor ve bir çokları bu yem hare. Asri rnekteptcyim. Muhtelit sı· nefret ,.c istikrah işnıizazı göste. 
ı1t tı. Her gün Konfüçyus mnbcdlne gi hayatı kolay değil... ketlerin Çinin kuvvetli memleket. nıf, üç aylık ~n:'tiha~, tatil .. ~ura. I rir. 
~lıı: derck ona hakaretamiz diskurları- Mı:ıa~afl~ o, 1861 · 1908 hndisa· ler arasında sı:ıyılmasınn vesile ol. da her şey hızım !çın yenldır. 1 Romnnlarım iki cinstir: Aşka ve 

tı 1~nı ya. Bir şey olmadı! mı takdim ederim. Yavaş yavaş tı siyasıyesınd~~ m_?5ul tutulan bir masını temenni ediyor. Şimdi miJ. Tarihi tabii hoşuma gidiyor. Mil- namus terbiyesine dair ... 
~it ce, Tosun bıçağının ucuy. bu dı"lkurlnra diğer mabetler de kadındır. Dahılı m~~adclcler, hari. Jetin büyük anası artık dünyadan zlk, resim, jimnastik, hesap eski ı GUnden güne daha azgınlaşan fl. 

~ .. , 11 eıl' dokununca, peynir gl. nail olmal tn gecikmedilı:n·. ci muharebeler, Çının günden gü. eteğini çekmiştir. Ona cğlamah. Çin usulUndcn bambaşka bir şe. sabım artık hiç bir disiplin tanı. 
İ.i l'lllş hC'y'kcl ortasından ye Kıyrımct ordusunu teşkll ve ten· ne büyüyen, a~ırlaşan sefaleti hep yız. But.ün Çin matem içindedir. kilde oğretllıyor. Ben bunların he maz oldu. Akrabam benden. bah. 

1) v Verrnışti. sik ediyorum Hurafelerle müea· ona .:ıtfedllen günahlardır. Bu bir milli matemdir. yeti umumiyesine kısaca ilim deni scderken: uO, Çenglcrin bir belfl. 
""ı,~i' Rusya, mezhep kavga. 1 dele bahnneslle Buda mabedini I Az kadın ona benzeyebilir. D ilnya Hanedana mensup bütün saray j liyor zannediyorum.Edebiyata olan sıdırn diyorlar. 

il ba~ka mfithlş elyasl kar· tahribe uğraşıyoruz. yüzünde ve belki tarihte onun esi· ı:ocukları gidip geçmislerinin me- fıtri jstidadım az bir zamanda ( ;, · •-ıa var) 

m ş ı. 

(•) Azametli, bUytık .. 
- TA!IJA 1 -

'------" Tabldot 
Üzümlü. kek : 

Y Uz aıtnuş grnm tere· 
yağ, yUz altmış gram 

1.ıce pudra şeltcıi, 320 gram 
un, 'beş yumurta. ıblr avuç Ç('kır· 
dekslz uzum, ~ıı· avuç kUr;l\k si· 
yaih l\züm, yarım çay Cıncanı slll. 
bır tatlı lta1;11ğı b~kP., bonat, bır lı· 
monun rendele.mış kabuğu, yağ 
elle <'.zilerP.l• beyazlatılacak. sonra 
ıc-.. rf!!. ıe yumurtıılarm sansı \'(' 
" ker a.lılarnlt ltarışacak, uzum • 
~Ut., limon kabuğU, blknr:bonat. 
köplirtülmUş yumurta aklan il' 
ve edilerek iyice kanşdı'>tan son· 
ra mhayet azar azar un ılA.•.;e edı· 
ıecektir. GUzclclı çırpıldıktan son 
ra yağlanmış tepsiye veya kalıba 
dökerek fmnda ptş.rılecektır. 

l'ancllı;Jıanya rınsıl )'apıhr '! 

O n iki yumurta. ki lımon. 
500 gram ı ce makine 

şekeı·i, 200 gram eıı ince ·un gibi 
ırmık almnlı. Yumurtaların yal· 
nız sarısını ı- ;;ekeı·ı ile beş 
dakika vuı·ınalı. Sonra içerisine 
!ki lımonun ıncC' rendelenmiş ka· 
buğunu ve sı..~·uım ıllı.vc ederek 
karıştırmalı. Buna ince irmik ve 
vurularak köpUrtUlmUş yumurta· 
!arın akı da nihayette illi.ve edile
rek tekrar karıştırılmalı, yağlan
mış ve un serpilmiş tepsiye dökti· 
le· • '°lrta sıcnklıktn. rınnda kırk 

1mdar pi9lrmP' 

~-·· uwıw:z: 
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GÖRUNMEYEN KATİL 
- Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik

Ekseri katiller, öldürme tarzını 
değiştirmezler; hep aynı 

usulü takip ederler. 
PLJ noktası~ı so.~a ~n~atır~· ı etmiye ba§ladım. Ertesi akşam o

Şimdi Sır. A.fred ın hıkayesıne nu profesör hesabına kokain ka
devam edıyorum, Tehlikeyi dar çakçıı~ığı yaparken yakalac\ığım 
atlatmıştı. Fa.kat yeğeni ile olan zaman bu şüphelerim büsbütün 
boğuşmada bır dUgmesinin kop- arttı. 
muş olduğunu farketti. Önden ta. Sonradan Knight'ten 0 zams''" 
EarJadığı ve arkasından bırakaca. lar Sir Albert'i sıkı bır kotıtrol 
ğı. _ ıııer, deliller arasında bunun altında bulundurduğunu ve mlis
yerı yoktu. Onun için geri döne- bet malümat ve delil elde ettll!i 
rck onu almanın yolunu gözetle. takdirde. hiç kendi &kıt>etlni na
di. Ve almağa da muvaffak oldu. zarı itibara elmıyaral<. derha.l 0 · 

Fakat Şarli ile ben, az kalsın üze- nu ele vermek fikrtrıde olduğunu 
rine gidiyormusuz. EJimJzden kaç öğrendim. 
tıfına her halde çok sevinmiş o- Şimdi de üçüncü sahne . hazırdı 

Askerlik ilanları 

Şubeye davet 
Fatih Aske•lik şobesinden: 
Yd. P. Tegm. Apdullah oğ F 

mettin (18621) 
F ı·h .. 1<erlik Şubesind• 

a 1 ~ . Hik· 
S. 8 Mil· Me. Hılmı oğ. e 

met 320 (92617) çok aclllbeY 
müra.caati il~n olunur. _ 

Fatih Askerlik şuwdeD· 
de .,debi 1<arşı-

Aksııray Val tta bin. 
sırı el" No. 24 de oın ~;:o -511) 
başı.sı Raşıt oğ .. nal _ 

11emen şubeye.ıracaatı. 

' • • 
larıııe 

Iıfı.hasarası 
Yazan; 

Namık Kemal 
sadeleştireu Ye baslwnnı 

lıazırlı1aıı 

Hakkı Tarık Us 

~; sporcular ne diyorlar~ 

Futbolda profesyonelliğin 
aleyhindeyim 

Zira hllkın seviyesi ve mali 
kaynaklarımız bu vaziyete 

müsait değildir ••. 
Birçok araştınnala.rdan sonra Sa.· 

im ErbUglç'l Çengelköyünde evinde 
buluyorum. Gençliğini Anadolunun 
her mıntakasınd& Futiıol için tllket· 
mi11 olan bu adam hiç te ya.fıntn den
gi değil. Bir zam&nlar •ahhalarda '11 
ratı ile tebarUz etmiş bu kimse qim· 
d. iter şeyden elini ayağını çekmif 
kendi yetl9tlrd.iğl bahçesi ile uğraş· 

maki&. 
Saim beye kendimi tanıtıyorum ve 

ilk sualimi soruyorum: 
- Ba.zı gazeteciler ve eakl ftobul· 

- Son zamanda yetıııen futbolcu· 
iardan beğendikleriniz? 

- Bu son çağ futfbolu içinde beğen 
diğim, Fikret, Hakkı, Şeref gibi fut· 
boJu anla.mıf kimselerdir. 

- Hayatınızda. en çok heyecan duy 
duğunuz maç? 

Salın beyin gözleri ufalıyor ve ber 
halde eski blr hatıra,,ını ar&11tırıyor. 

lacak ve bir miktar da kokain Mitchelle'in öıurnU ile neticelellıf': 
tf'kmiş olacak ki, ::eytanl bir kah- bu sahne, Sir Albert'in tas~\.'.V'
k~ha atmaktan kemdini alıkoya. ]arını aşb. çonkü burada 1'\.f,Wel
~adı. l\ıfuvaffalı:'ıyetine gülüyor, in ölümü hiç mev:ı:uu bah.ir.eğll· 
bızimle alay ediyordu. Madam di. Asıl ınaksat Raymo41 vur· ,

1 Lattimer'in yaldız düğmeli bir maktı. Türk kahramanlığının bir des-
k t h . il o··ıd~ zını cuta.r yeni ve eeki tut.bol diye bır 

ce. e ~ sa ı~ ~ulunması sırf bir Ek.Sert kati er, ~e ıar ta- 1 tanı olan bu eseri bütün genç-

- Benim en çok heY""an duydu· 
ğurn maç, Ana.doluda ii:en Harbiye 
ile yaptığımız temastrr. Bilhassa. o 
gün sahada süratim ile nazarı dik
kati cebedlyordum. 

tesaduf escrıdır. Eger katil bu ce. değiştirmezler. hep IJ?ı usulü ı lik ve her vatandaş okumalıdır münakaşa çıkardılar. Acaba. yeni ve 
kctın mevcudiveıtinden h.aberctar kip ederler. F~kat .{r p..lb~rt her 1 eski futbol diye bir oyun 6istemi var 

Son aualiml soruyorum: 

olsa)·dı düğmeyi muhakkak orada 1tangl bir katıle benzernıyor~~· Fıyatı: 30 kuruş mıdır? 
bırakırdı. Her )lalde Raylllrd il• ıvııtchell ın - TUrk futbolunda böyle bir de· 

- Futbolda profesyonelliğin 
hinde misiniz? 

Vekayiin tamamite Sir A1fred'in arasında Aliceı.; y0zunden çıkan SATIŞ YERİ: 1 vır olduğunu bilmiyorum. Yalnız 25 - Futbolda profesyonelliğin :ı1ev-
çizdiği pro~.ram d:ıhil ı"nde cereyan gürUltUyü İ$~iş oıacaktı. Derhal 1 sene evvelki oyun tarzı ile bu zama.n- hlndeyim. Zira halkın seviyeCJ! ve 

l • '· VAKiT KÜTÜPHANESİ k d etmemesine raıl:men işe el koyan bir P .-n ~np ettl. , i oyun ara.sın a !ark çoktur. mail kaynaklarımız bu vaziyete mu· 
poJls Bımirl. onun arzularını keş-- Bir kac itin eVV'el Mitchell ken. NOT: Vakıt'ın kuponlarını top· - Futbol bl..zde gerUlyor, buna ae- sa.it değildir, sonra. profesyonellik 1-
fctmiş ve ooa göre hareket edi· dfsine bir lllelctuP yazarak rnotö- tayan daimi VAK.IT okuyucu- bep nedir? çin bUyllk teşkilA.t ister. 
Yormuş gibi, derhal ı.attimer'Ieri re YaPenası ıcaP eden bazı tami. ıarına bu eser yüzde 50 tenzi- - Türk futıbolu hiç bir zaman ge- Notıa.runı tamamlayıp ceblmeı ko· 
tC'vkıf etti. Profesörün Jsmi bile ratta,n bahsetmişti. Onu arayarak atla 15 kuruşa verilmektedir. rllemez. Fakat oyun sistemlerinin yuyorum. Kendl yaptığı ve yetl~t ~ ·-
anılmadı. Her te:Y yolunda gidi· buJc'a. ]'Attchell, Bamford'da iken Taşra daimt okuyucuları mek· • deği.,ik şekli bazı eski futbolcu ar- dlğl bahçesinde art.ık lkimlz da b'rer 
yordu. İşte ikinci kurban olarak oıırın e"ıne girerek o mektubu tupla 15 kuruşluk posta pulu 11 kadaştara bu !u!Jbotun geriledlği ka- kahveyi haked.yoruz. 
seçtıği Raymond da kendi aya. rekmecede_n aldığı bir zarfa koy- ! gunderirlerse adreslerine ıt>n- na.a.tuıl veriyor. Orhan Yazıcıoğlu 

l!lle buraya gelmişti. Her şey Yo. du. _A..dresı masanın Uzerinde du- derılir· "f:===~~~=====================:';"/ 
lunda gidiyordu cloğru•U··· ran daktilo makinesinde ylozdı. \. J 

Ertesi gün Knight şırtoya d~o- sonra da bu zarfı götürerek şa. 
du. Onu sıkı bfr sorgudan ltçir· ıonun sofasındaki masanın Oze. 1 
dim.Bu katil vak•"' onda Sir Al· r!ne bıraktı. 
frrd ltakkında şUpheler Uyandır· Maksadı Raymond'u öldürmek j 

EN' S O 11 BAV 4DIS1 
İLAN FİYATLA.ili Kuruş 

Başlık 

1 inci sayfa 
ı nci • 

Jiuru9 
mıştı. Fakat onun aleyhinde. su· ve Mitchell'i mahkiim ettirmekti. 
çunu isbat edecek hiç bir delil yok Alice için, ikisi arasında çıkan ı 
tu. Bunu düşünerek bır tUrlü şüp- gürültü bu cinayeti mükemmel i· 
lerinden bııhsedetrıPQ'j_ Yalnız it. zan edecekti. Onu gece tam saat 
ham etmek .kMi deti!dl ki.. Mah- onda şatoya celbetmek için de 
kum eıtirebılecek kadar kuvvetle Raymond'un ağzından bir mektup 
itham etrnf'k Jcizırndı. Onun için yazarak ve rüvelverl getirme~fni 3 üncü » 
bu isticvaptan hiç bir netice ala. vesile ederek onu şatoya çağırdı. 4. üncü ,, 

750 
500 
400 
150 

50 
mndırn. Blzıat ı<:night'ten ~ilphe (Ark.o•ı varı ABONE f!AJttLAJU 

[ Müzisiyenler arasında ••. ) 
----------------------------JI 

Suzan Yakar konuşuyor: 
(Haşı 1 incide) veya endam lhen.gine alkış saçanlar 

f(eoellk 
Altı ıy!Jl 

Üç 1) '.ık 

Aylık 

Clirklyo 
Sçlu 
Kr. 

Harl9 
için 
Kr. 

ı<OO 2800 
700 ıaoo 

400 1000 
100 

Günii reçmiş nüshalar 5 
kruştur. 

- Be.ll, san'at işinde hatır gönül pek ç.oktur, bu ha.reketln altında gi.:.'. r 
tanımam. DU.Şündliğüın. g.bi eıöyle- lenen ı.steklerln baza.n da hoş görtil
rim. Her ıeı11 güzel olan artist. ... e mest. ,arkı söyliyen kadınları hiç dl:: - Ar iş -her ş.arkl ısöyliyen bu unvana hak ho'a gitmiyecek bir IA.übalilik derec~ 
kaza.nmış değikt:r Eğer yalnız san· sine de dUşürmtl.şlUr. Musiki muhak-
at hususunda. konuşaı.;akaanız, bu ka-

/ 
kak ki zevk vasıta.:arının en mW<em

danna. bızza.t kendimin bile aalA.hiyet n•ehdır. Io'&kat o biçbir zama.n ruhi a.r 
ve bi.gtm olmadığını hemen söyleyi· zula.rdan ınyrılıp da, fiziki isteklere 
vereylm. vasıta olamaz. .. Hakiki sa.n'atkAr ol-

0 kadar ıamı.mi ve kati konuşuyor dulda.rını tanıtmış mUzi.Syenlerlmlzin 
du ki sahnede prk soylerken takın· söyledikleri bazı yaba.nc.:ı artistlerin 
dığı efece tavırları hatırladım, ve su- bu husustaki tit.zlık.lerinl gördilğ"Um 

alle!"ınıe Çe.ktllruneden dU.Şli.ndUğünU zaman kendı hesabımıza içim sızla-
sOyUyecegine lnan&t"ak, sordwn. mıftı. 1 

Slizan devan1 ediyordu: Bu bahUI üzerinde pek do~n olan 
J\ılusın;ı onu oımıya:ı bir Alem· Suzanın dakikalar dolduran ııtırap \'C 

dtr O n "ıayetsızliğ".n hakiki rilrrına misallerini ben de bUyük bır acı He 
k.nı.:.E:n:..1 en.;e.m~.ğJni hocalarımdan dinledim. Ba~ka. bir sualle bu havay. 
işittim :ı-·akat bu sonsuzlukta. herkt1 ı dağıtmağa ça.lıştun. 
stn u.i.ap.Pıld ğa b r nokta va.r, İfte en - Kıymetine inandığınız ses san
nıllllim mesele n~reyeı kadar gidebil- l.tkB.rlarımız hakkında. da dtl.ıjıUnceie· 
dlğ_1i ttnı.ıyıp ondııtt ilerİ.l:Jinde imiş riniZ var mı? 
g.tı.ı. gOrUnn1emekt.r. Birdenb;re kıpkırmızı oldu ve mı-

!iU haı.de san'atkArda ne gibi hu rıldandı; 

susıyet er arıırsınz '! Benim böyle bır suale ceva.p ve-
Bence san'atklr, ınusıki ılminlt~ rebilmem ıçın buglinkU sevlyemde11 

bUtlln. ınceUklerine ve topyei<lln ru- çok daha kuvvetıı bir müzisyen oı

huna vAhı! olaJ1 demektir . .J:nza.n ba- mam ıa.zım. Yalnız şu kadarını &öy
n da bu haJ"\kI vcrıyorlar da glliü· liyeıb;lirim kl, Münir Nureddin san
yorum. Ben o beş senelık musiki ha. att. hiç birimi..:..n kavrıyanuyacağı 

)atımda, on.ın ne demeK old\,lğunu mız bir şekılde anlamif "·e keltn1 t ., 
a r: r; a ıay&J}l mek :na.ksa<lile çaJış.. israfa uğratmadan c-san'atkAı» va 
t rrı. Bı.rkaç tarkır.1 hut i\ gurüıtüııi tını kazanmış bir .nsandır. o mu , 
a.kı.şlar arasınd soy;iyeıl>ildığl için kiyi, ilim cephes;lle de gOrtip anlaını 
kendıne tian a n:Ar sti.:.U ı.oerenlere <ı- tır. Safiye de, !\IUzeyyen de onun gi
cırım. He!e baz.ı zavallılar musikinin bi olamazJar. Satıyed<' dinl.yenleı 

Ke el.ne ınmesl ur. .. tanı oımıyar. coşturan bir hususiyet vardır. Ve şa 
beuı ı nı oKumağa yelteniyor ve o- şılacak bir artistlikle onla.nn ruhu 

Şık bayanlar şapka mafazası 

Viyana ve Parls modelleri 

ıtriy!!t kısmı : 
Kolonya, pudra, dudak boya
ları, sabunlar ve e&anslar ... 

= BeyoO=a = 
!\1eşrutiyet caddesi No. 61 

Türing Palas oteli yanında 

\. J 

En idareli 
LAMBA 

lU koı"'"yca ç ı e; terecek bir tutanı sa· na nUfuz etmesini bilır . MUzeyycnd ~H 
Ktz zanued tora • Bu, tahammülü tse musiki bir . inleyiş hH!inl .almıştıı 
g-Uç bir eıemJir. Blldığım yüzlerce Sa.hnenn bın türlu elenı ve neş'esı.ı ı 

dan haıK..:ı ben. ediği ve nıu· talnıUJ olan bizleri bile içlı hüznılt. 

ı ti 1<: Jn il sürUkiiyeoilec:egine sarar Ben onun en ku\·vetli tarafını, :-;-;~~=~~~!!:=:~~:::'.::::'.'!!~ 
o . ... .... arımdan başkaı>ı.nı OKU· durmadan ilerlemek ıtrzusuna. bır i :~"ltT~~ HELIOS MOESSESATI ~ = 

r1 ..:t. c~ret edemem... deal g bi bağlaıunasında buldum . 
~ :.ıra l>ıraı: da insanın kendi jarı- Sa.dl GC~"E.L 

r. ı &e<.;me.fll lAzundır. ).teseıa. ben'--------------
aa..- t.Jrküıennde daha çok muvaffak ZATI 

olı.ı,yor \t! beğenı.ıyorum .. TürklUk rul 11&6i7 nunıaraıı \"e 4. 3 910 tarih; ı 
hu;ıu.ı erkeku n , mertlıgini, şecüa· Sirkeci yolcu ıalo~ıunda.n verilen ve ... 
t ıı \ ham .,, gerek sözlerinde \"e 1 ne makbuzumu zayi ettim. YenUıl.ı 
gereKS~ t.hengınd yaşatan eserlerıJ alacafımdan eıı:k sınin hükmü yok 
c ddi hır <lilfKlln Utilnı var. tur 

Bu sözleri ıoylerken Suzanı, biraz 1'.toda Bo~tan sok. No: 20 Rahm 
daha efeleş llŞ görtır gibi oldum.. Gürao 

Sualill" deguıtıroun. Bu •eter, dudak· =============-= 
i.ar... b r yerl •.nc1.nm!f l"iıbı kıvrııdı, 
Wmamcn de '""" k bır aeaıe ceva.p ver
di. 

Bızler uzumundan fazla ı:ımıar 

1 
tan bıraz da. dl leyicilerfmızd.i.r ... on .. 
ıarın !ç.-ldl', yııln1z yüz gUzclllfine 

Sahip ve Başmuharriri 
'.'\İLA.\IETTİN NAZiF 
Neşr:ya.t Direktörü 

ŞlKRtJ SARAlJOGLU 
BaJııldığı yer: 

VATA.'! MATBAASI 

} eni iıicşriyat: 
YE'.'\t ADA.'1 

Yeoni Adanı gaZüte.c;inin 350 ınci sa.

ısı dolgun bir tekilde çtktı. İçindeki_ 
er: f\.l~hul öğretmen (Baltacıoğlu), 

.ı.ıdebiyatın mesuliyeti {Sabrı özer· 
:em), Baltacıoğlunun mektupları 

Ak• GUndUz). Boğ& güre~! (Hik!yc 
. Ct.hat Burak), Mavi U.StUnde {İffet 

.:vin), İffet E\·in (Resal Eriş), Anlı 
;one ( (Sofoklesten çeviren: Nevzat 
iatko) i Hayatım (Baltacıoğlu), iç 
osyete, kU!tür habeı·leri kısa tetkik 

. e tenkitler vardır. Bütün okuyucu
larunıza hararetle tavsiye ederiz. 

lstanbul Komutanlığı S:ıtınaLna 
Komisyonu ili:ıl:ın 

Beher kilosuna 7 kuruş tahmin edilen 85900 kilo kuru soğan 
12.9.941 günü saat 11 de pazarlık la satın alınacaktır. Şartnamesi 

hergün komisyonda görülebilir. Muhammen bedeli 6013 lira olup 
kat'! teminatı 901 lira 95 kuruştur. isteklilerin belli gün ve saatle 
Fındıklıda satın alma komisyonu oa gelmeleri. (7881) 

i~lanbul Belediy~Ji Hanl.ırı 
Keşif B İlk T. 

52,50 Ta.kaimde lnönU gezisi önUne konul
mak Uze.ı·e yaptırılacak 10 adet ba.y-

---------~---~~ak clir 1.--~~~~~~ 
l~oo.oo 

ll92,21 

1020,911 

112,50 

89,42 

77,00 

Kara.ağ"aç mUessesatına ait 1, 2, 3, 
numaralı et nakliye motörlerine yap· 
txnlacak madeni safralar. 
Yeşllköy tytam okulu önünde yaptı· 
rılacak ş-ose inŞaatı. 

Hadımköyünde lnfusarlar İdaresinin 

tahtl işgalinde bulunan blnarun tamiri 

Koşif bedellerile tık teminat miktarları yukarıda ya.zıh işler yarı ay
rı açık eksiltmeye koaulmuştur. Şd.rı,;namelerl Zabıt ve ~Iuamei~t mUdilr
JüğU kaleminde görülebilir. İhale 15 19/94.1 Pazartesi günü saal 14 de 

Daiml encümende yapılacaktır. T~!iplerln ilk teminat makbuz veya Tflek
tupları. madent sa!ralarile şose inşaatı 1c;Jn ihale tarihinden ııekiz &iln 
evvel belediye Fen İşleri ).tüdll.rlüğUne ve Hadımköyünde bina tamiri için 
vııa.yot Nafıa MUdürlut;11no müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 94! 
yılına alt ticaret odas.ı vesUta.larile ihale günU muayyen saatte Daimt 
Encümende bulunmaları. (7658) 

• 11&.n Eyüp Kaymakamlığından 
Ramide b&.f>~ olarak bir inek bulunmuştur. Bir hafta zarfında sahibi 
çıkmazs& aaWacatı UAn olunur. (8037) 

Dev;et Dem:ryolları itanları 
Mlihammen bedel muvakka teminat ve miktarları a.şa.fıda yazılı iki 

liste muhteviys.tı muhtelif çelik 27/10/941 Pazartesl günU saat 15 de 
kapalı zart usulü He Ankarada idare b:nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek tstiyenlertn her llstenln hizasırı.da yazılı muvakkat te
minat ne kanunun tayin ettiği vea:kaları ve tekliflerini ayni gün saat 
14 de kadar Komlgyon Reisliğine vermeleri 14.zımdır. 

Şartnameler 100 kuruşa idarenin Ankara ve Haydaroasa veznelerin
de salılmaktadır. 

Liste l\la1zemenin ismi l\.liktar1 
No. 

ı l\Iuhtelif hususi çe 
liklcr 25't40 

2 Kanullı ve i\.;;ırıalsız 
su.ı;;lct çeJ ı k!er 84000 

l\'lu'1~ını•u•n 

betl ·l 
L. K. 

20385 -

54000 -

1\oluva1'k·-.L 
tenıinat 

L. K. 

2203 ea 

3980 o~' 
(7984) 

!s~anbu: Ele:d:<k, Tramv:ıy ve 'ı. Ü:-ıel 
lş:et.1:esi Umum Müdür:üğünden: 

SılB.htar teb:•l ka.Bt memur ve mUs~ahdemlerine SilA.htarda İdarenin bi· 
ı.a ueret tar.sis ecı.ec:eğl yerde yemek ihzar ve temini po.za.rlığa konul· 

muştur. 

Eksiltme 18 Eyini 1941 perşembe günü saat 10 da Metro lianında 
toplanacak k.oıni.!i)'Onda yapılacaktır. 

~ıuvakkat teminat 100 liradır. 
13 tttk:ilerin muvakkat teminatlarını İdare veznesine yatırarak mez

kOr gün ve ı;aatte komlı>yonda hazır bulunmaları UAn olunur. 
Bu işe alt şartname ve mukavele projeleri Metro Han 4 Uneü kat 

Levazım ~IUdürlüğünden para.sız olarak alınabilir. {8040) 

D . t ,. " • ., t ev e ııma:ı.arı ış.~ me u:num 
mü~ürlüğünd~n : 

tgJetme Uıtiyacl için nümunelerlne göre altı tıi.n tane Er,..~1i tipi ve 
bin t~ne kok çevalyesi pazarlıkla l°llale edilecektir. 

tsteklilerin 12 ı'D/941 cuma günU saat on beşte Galatadakl umum mU
dUrlük binasında tooi.anacak satın alma komisyonuna. müracaaUarı . 

(7987) 

•' .... 'f• --:,·" . ' . •. ~ ,. . 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
&r ~ ııonra rfbıde U'ç d•fa mmıtwnmın 

dltlerinlzi lırçalııymn. 

-- ' • • • 'ı. ~-• ..,. ..... ; • .;..~ ; • ·,; • ·' 4 r ... j ..... J' 

r•~---- ANA - lLit - ORTA ve USE _____ .. ~, 

KIZ ve 

ERKEK HAYRİYE LİSESi 
FATİH: Saraçhanc,.,,..,ı 

YATILI \"O 

YATISIZ 

Kr.yıt için her gün 10 da.n 17 ye kadar mektebe müracaat.. 
Arzu eden talebe mektebin husu si vesaitile sabah evlerinden alı· 

"1ı oır. Akşam evlerine bırakılır. Tel: 20;:, / 

İlih:sar :ar Umum Müdürlüğünden: 
İmtihanla memur alınacaktır 

1 - Teşki!Atımızdakl mUnhal memuriyetler için müsabaka ıııı· 
tihanı yapılacaktır. 

2 - Bu imtihan 25.9.941 per:embe günü İ•atnbulda Sirkeeid• 
Hamidiye cadde.sinde memurin kursu binasında .saat 13 de yapıta· 
cakt1r. , 

3 - Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı müsbite ve iki foto~
rafla birllkte umum müdürlük zat işleri şubesine müracaat etmeli· 
dirler. 

4 - İmtihana girmek istiyen terin aşağıda yazılı vasıf ve prt· 
ları haiz olmaları ıazımdır: 

A - En az orta tahsilini bitirmiş olmak, 
B - 21 yaşından aşai;ı ve 30 yaşından yukarı olmamak, 
C - Vazife ifasına mAni bir hali bulunmamak, 
D - Her iklimde vazife göre bilecek derecede sıhhatli oırnak. 
E - Akrabasından olmıyan iki zatı da referans olarak gÖSter· 

mek, 
F - Askerliğini yapmış olmak veya müeccel bulunmak ve bil' 

hassa her iki halde de son yoklamalarını nüfus cüzdanına kayQettiJ"' 

miş olmak. 

5 - İmtihan mevzuu şunlardır: 
A - Hesap ve hendese, 

B - Yazı, 

C - Umumi malümat •hayat bilgısı, cografya•. 
6 - İmtihanda kazananların muvaffakiyet ve tahsil vaziyetıeri' 

ne göre baremdcki dereceler üzerinden ücretleri tesbit edilerek sı· 
rasile tayinleri yapılır. 

7 - Tayin edildiği mahal ve vazüeyi tebellüğ tarihinden itil>'. 

ren 15 gün zarfında kabul ile vazifesi başına gitmiycnlerin tayin ..;e 
imtihan haklan iptal edilir. 

8 - Yukardaki şartlar dairesinde 10.9.941 de Erzuruınd•·. 
15.9.941 de Samsun, Tokat, Bursa da, 20.9.941 de Zonguldak, Kafs<'_ 
rl ve lzmirde ve 25.9.941 de İstan buldan maada Malatya ve ~o;;. 
yada ve 30.9.941 de Diyarbakır ve Adanada da memuriyet ırn 
hanları yapılacaktır. (7680~ 

HAKİKAT DAll\tA HAKtKA'ITtR 
HER iŞ EHLlXE BAGLIDm 

ÇtJ:>ratJ: 

N-::r.lı Kays!rili ( l pikoftru ) 

TÜRK Sucukları 
Emsali nadir, sıhhi yapılış ter kibatında baharatı ve sofukh•"' 

depolarında muhafaza edilen sucukJarımııı her yerde arayııııf, 
talclitlerinden sakınınız. 

@ 
,. .. "' 
··~ 

Depo, İstanbul, Balıkpazarı, Ta..1çıl:ır, Tel: 24340 
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Tam bilet 3, yarım bilet 1,5 liradır. l< iı'' 
Hasılatın <1,, 60 şı ikramiyedir. Çekiliş bu defaya mahsus otm• r ~ 

t<U . 
re 15 EylUl 941 de İzmir Enternasyonal Fuarında yapılaca 
!etinizi 10 Eylule kadar değiştiriniz. 
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