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' ljaojlı Abmidiı eserleri., 
L - İran n i.r.ıkılibı, 2 - Devict ve ferd 3_ -
Serbest iıı.sanlann ülkesinde, 4 - Ben ııeyın:LT 
ve Tanrı tlağı, 5 - İngiltere ve .HWdistan, 6 ,_ 
Babamdan hatıralar. t Sİ 
Bu E'.Mrlerdm edinmek htlycnler ( t}N VER " 
rE KİTAP EVİ} ııden tedarik edebilirler. _) 

Büyük Dil inkilabının dokuzuncu 
' -

~ Sovyet tebliği 
. - -

Telefon : Z 1 5 Z o 
TeJc. Tasvirielkir, istanhal ' 

r 

Cumartesi 2 7 Eyhl1 ı MI'~ 

Bugiin balıtigar oldu
iuna güvenen insan, bed
baht olmağa mahkumdur I 

SENECE 

( 8erb.i ! lleı aabif1111tlıd•) 

.... pı~aı 
~ 11S ' fl'\11k•t'1Mti . 

' - -- ·--~---?.- - ----

, A 1 m an ... t~ ... ~Jiğl 
. . -· -- - . - . - - .. - . 

v••dönumu munasebetiıe Kır 1 ma Kiyefteki 
esirler 
574 bini 
buldu 

Reisicümhur İSMET ı!::,~·z 
İNÖNÜ Türk milletine başlad~ 

Mayın tarlalarına -Çenber içindeki 
düşman kuvvetleri 

imha ediliyor bir hitabede· bulundu ~!'~:V~!~7:tı:: 
Reisicümhur ismet lnönü: 

"Ulusa söz ı,ıttıren va okutan bir aydınımız Dil ı,rnd• bir 
tek yabancı kellmenln eksik olmasını Uzenmeja deler bir 
zevk eaysa, birçok sıkıntıyı hiç farketmeden geçlreblllrlz,, 

Anlara, 26 (A.A.) - Dil Bayramı ( Bizim inandığımız ve ba0andııı. ( ıaydınların kendi zevklerinde çok kıs. 
tnünasebetile Milli Şefimiz İsmeL ınız esae şudur ki milletimize layık kanç olmalarından ve herkesin kendi 
İoönü'nün Türk milletine hitabı: olduğu kültür hazinesini az zamanda ı ölçüsünü en üst.Un tutmasındandır. 
Vatandaşlarım: sağlayabilmek 1çin dilimizin, miJli Eğer Türkler, bilimin her dalında 
Dil Bayramını sevinçle kutluyoruz. dil olarak işlenmiş ve yükselmiş ol. yabancı diller için çalı.;;tıklan kadar 

Bu bayıaının, vatandaşlal'ıma bir ması gerektir. Bu memleketin ay./ kendi öz dilleri için emek çekselerdi, 
bOyük davanın heyecanını tatırdığı. dınları. belki yüz yıldanberi eksiği J Türk dili çok zamandan beri eksiklik. 
nı ve ödevlerini hatırlattığını düşü- görmüşlerdir. Milli dJli arıtmanın !erinden tamamile kurtulmuş ve me. 
ııüyorum. bu kadar uzun ve yavaş sürmesi, (Deva,mı sahife 3, ıtiitım '/ th) 

Amerika 
ve lnglltere 

aulh yapablllrler mi? 

B u suale kısaca ve kestirme 
olorak «timdilik buna im

kan yoktur» cevabı verilebilir. 
Geçenlerde İtalya kralının A

merikaya bazı prtlarla sulh yap· 
mak i~lıı müracaat ettiği veya 
edeceği haber verilmitti. Ayni 
:umanda M. ( Hitler) in de, Rus
ya harbini bitirdikten sonra, iki 
büyük Anglo-Sakson devletine 
yeniden sulh teklif edeceğinden • 
b.hsolunmaktadır. 1 

1 Barbaro·s ihtiiali 1 

Büyük denizcimizin hatırası 
merasimle y_adedilecek 

Bngün büyük Türk denizcisi 
Baı·barosun ölümünün yıldönümü. 
ne teıı:ıdüf etmektedir. Bu müna
sebetle heı· yll olduğu gibi yine 
geniş bir iht'fal programı hazır. 
lanmışt.ır Denız birliklerine men 
~up askerlerin i~tirak edeceği Ih. 

tifale ıehrinıizdeki mcbuslıırla 

protokol!!! d1&hll -ieval; davet erlll. 

Almanlar Burada 
ParatUtçU kuvvet le 

kullanıyormuf 

Lenioırad dayanıyor -
)fOSKOVA, Z6 (A.A.) 

~zılordıı umumi karargihının 26 
•ylul tarihli akşam tebliği~ l Din gelen telıraf 'H ajanı haberlerine nuaran 

Alm•• taarra.s utlkan etini göıterir kroki 
25 eylulde kıtalarımız düşmanla 

bütün cephe boyunca çarpışmışlar. 
dır. ~3 eylıllde 138 düşman tayyareııt 1 
tahrıp edilmiştir. 'Bunlaıdan 70 1 / j' ) 
hava muharebelerinde ve tayyare 1 A k "' V • f 
da_~i bata~yalan tarafından düşüı·Q.l. \.. s er l az l g e 
muş, 68 ı yerde tahrip edilmiştir. "'lll~ı...-------------------------~ Biz 32 tayyare kaybettik. 

~ebllğde bundan aonra 24 eyllil 
tarıhli Alman tebU~lnde Kiycf mın -
takasında 570 tank tahrip edildiğine 
ve 380 bin esir alındığına dair vcl'i. 
len haber tekzip edilmekte ve ıunla~ 
ilave edilmektedir: 

Bu mıntakada şiddetli muharebe. 
ler devam etmektedir. Şüphe.siz uı -
yiat varsa da bu aralık bu hususta 
bir rakkam zikretmek müşküldür. 

(Devcım1 ıa-lıife ı, siltıın I 4'1) ..•..................... , ...................... . 

Kiyef in şarkında 
imha muharebesi 

Almanlar, Don 11elari kenarına kadar ilerledikleri 
takdirde lran o. Ka/kasJla lt:rafından gelebilecek 

/ifintım edilmekte ola.11 
malzemenin miktarı 

gittikçe artmaktadır 

Taarruz devam e~iyor 
BERLIN 26 (A.A.) - Füh· 

rerin umumi karaıgihının bir 
tebliğine göre, Kiyefin tarkınd-. 
çember jç.ine alınan Clüşman kuv .. 
vellcrinin imhaııı pek yakındır. E. 
a.irlerin adedi llİmdiye L:adar S 74 
bin kişiye baliğ olmuş ve müte• 
madiyen artmakta bulunmustııT. 

lğtinam edilen ganaim htılen 
tadad edılemiyecek kadar çok• 
tur. 

Alman tebliği 
Führerin umumi karargahı 26 

(A.A.) - Alman orduları Baf• 
kumandanlığının tebliği: 

Hwuııi tebliğde kaydedilmİf 
olduğu vechile Kiyefin şarkında 
muhasara edilen düşman ordusu 

(Deı•atm Bahtfe 3, ıütun f et.) ...............................................• 
lr andaki Churchill'in 

bir mesajı gartlıml•rın Moskt1vaga. getiımesine mani olabilirler Mı.hv k A er er anı 
Yazan: General Ali Ihsan s.A.els - --

"Harp gayelerimizden ~SiCi ORDU KUMANDANLARINDAN 

biri d• s•rbesl fikir · , · i-"alisi hakk n . Alman ordulannın Kıyef ın ıar. clıne esir dilşen beşinci Sovyct or. 

Türkiye hududuna 11ardılnr 
eıki Şah bütün ıeı vetini 

/ran milletine terketti Şark cephesinde son günlerde 1 
Almanlar, (Kiyef) i npt ile 
p.rka doğru bir h~yli ilerleme~ 
gibi esaslı ve mühım muvaffakı
yetler kaz.anmı' olmakla berabei", 
henüz Rusya harbinin, mesela ev. 
velki sene Lehistanda olduğu gi· 
bi, az zaman içinde biteceğine 
dair kati alametler görülmemek
tedir. Maamafih Alman oıdu· 
laa. kara kıf bastırmadan ev· 
vel' vaz:yete tamarnile hakim 
olacak bir takım muvarffakiyet
ler daha kazar. dıkları takdir
de M. Hitlerin büyük bir ~u
tuk irad ederek Amerika ve ln
ciltereye bu kanh davadan artık 
vazgeçilmC$İnİ ve Almanyanın 
haldan tanınm&k şartile sulh ya
Pılrnası.ru teklif etmesi ihtimali 
de kuvvetlidir. Nitekim Alman 
Devlet Reisi iki sene evvel de 
tam bugünlerde Lehistan harbini 
büyük ve kati bir zaferle bitir· 
dikten sonra Dançigde 23 Te~ri
nievvelde irAd ettiği nutkunda, 
ln.ıütue ve Frnaıa ae hal!edil
nıiyecek bir davası bulunmadığı· 
na ve binaenaleyh derhal ,sulh 
)'apmıya hazır olduğunu söyle· 
DÜfti. 

mişlı:ıdir. 
f rn ıpkaııdır,, l Jun~ ve ~ili kı ceırnbi~inde ılk. dusu kumandanından başka diğer bir 

1
1 _Londr~ ~~. (A.A.) -:: .Chur· önce 200 ldlonıcLrellk kutıu havi ge. ordu kunı ôiltı \ bt>ılncı ve 21 inci 
chıll bugunku cuma gunı.l bir nış bir muhıt ıçlndc çevirıp kuşat- Sovyct oıdularının kurmay zabitleri Tahran 
konferans akdeden «fennjn te. tıklım Burl.ienny orduları gittıkçc j de maktul diişmüşlct ve bunların ce- . h

26 ~A.Ah.) b"'."'"':' ~eu.t~ı 
kk

. · · · . eti~ .1· Al ı . ih t lı .· · l'\J&nıunın ususı mu a ırı bıldırı. 
ra ısı cemıyelıne aşağıdaki me- erlıııekte ve ezılmektedir. Şimdiye I " -ı • mnn ıu n a çeıı eı ını . 

· ·· d · " k d 1 . . durlaştırarak c'lerine g•.-çen ımıharr.. yor· 
saıı gon ermışur: 1 a llr a ınan e~ırlerın miktarı beş b 1 . . 1 1 k b 

1 

(Devamı sahife 3 ritu7l 6 da) 
( D hif ' .. e ye1 ennı temız er er ·en ulun- , 
namı 64 6 • • suttm ! d•) yüz bine yaklaşmıştır. Almanların (Det•amı ıahife 3, ıriitım 4 de) -------------

' .r M e bu s 1 u ğ u 
Dört şoför bir tüccarın profesörlüğe 

K.h ...... d.!~ 1 paralarını gasbetti / ~~~.~!~(~~~~)~~!. 
Ak~~~:~:i: ==~~;ta. 1 ı Yakubun 440 lirası - Ağzını tıkıyarak Beyoğlunda bir karırma ~~;lıu~~:;!~~: y~ro!7::~!~~ e~=~ k' A yahut ın-ofesurlük vazifelerinden 

--------•-----..................... • .. • ................ -.. -.. -............ ~.-........... -.-....... • .. -.. ..: ......................... ~~ ..... ~.~~ - man paralarım - Teşhis ve tevkif ~1~:~ie te~~~~iy!tm;.;~:ır Y(f1~;.~~~ 
M o s k o 'lJ a ·-:»m~~---·--.··.·.····· 1 Evvelki gece, Beyoğlu caddesi ldisini tekrar Tdksime getirerek Necmi Dilmen, ftıal Köpı·Ohi, 

lt•rden beğt•ııile.::ek 

yapıhıcaktır. 

müzakereler i l 
Litvinof ve Golikov 
Sovyet heyetine aza 

tayin ediidiler 

Amerikan heyeti 
Moskovada 

O zmmın inıiltere de, Fransa 
cL. Alman Devlet Reisinin bu 
teklifine derhal fiddetle ve kati 
surette red cevabı verdiler. ln
cilterenin, muzaffer Alman Dev
let Reuinin kartısında boyun İğ· ~Ioskova, 26 (A.A.) - Sovyet hü
nıemek kudretini hm olduğunu kuıneti, Litvinof ile Golikovu .'\losko. 
sonraki bidisat fazlas!le iıbat et- vatla toplanacak olan Rus • In,:tiliz -
lnİf8e de, Franaanın tıpkı Le· j 
bistan gibi ilk bamle<lr ve iiç haf- j 
ta içinde yıkılacak kadar zayıf 
buhmduğunu bizzat kendisinin 
takdir etmemekle, ne büyük bir 
bati irtikap eylcmiJ olduğunu 
da, uğradığı feci akıbet gÖıter
IDİftİr. 

İfte bu misale binaendir, ki 
M. Hitlerin bu defa da, kı'lian 
evvel Rw cephesinde katiye ya
ktn muvaffakiyetler kazandığı 
takdirde, yine önümüzdeki Tet· 
rinler içinde iki büyiik Anglo • 
Sakson devlt=tine hitapla sulhtan 
Lahıetmeıini varid görüyoruz 

Yalnız derhal tunu da ili.ve 
Llhinof 

edelim, ki Alman Devlet Reiti· Aıneı·ikan konferansında Sovyet he. 
rıin bu muhtem~l sulh teklifinden yeti azalığına tayin etmiştir. 
!İ.rndilik herhangi müsbet bir ne- Amerikan heyeti Moıkovada 
tice çıkmaıınt beklemede fayda Londra, 26 (A.A.) - J\Ioskovadıın 
Yoktur. bildirildiğine göre üçlü konfcı nn<sa 

Çünkü bir kere M. Hitlerin, işliı ak edecek olan Amerikan nıurnh 
~ak bir Dançig ifinin ne kadar ha«ları Jl.!ııs~o_vıı~a .varmı~lardıı. . 
ıçınden çıkılmaz büyük bir ma- ı:u.s - Ingılız l~çı Prıl'tılcri ko_nı_ı
ceraya yol t - t k t • tesının ?.foskovada toplanması ı~·ın aç ıgını ar ı amamı- [ T· I · · le t.kd' tın k .x. ııgı ız eı· t:nafından yııpılıın tPklifı 

ır e e le olmasına rag· ı Huıılaı· kabul etuıh;Jerdh. Bu toplııııtı 
D'len, Yeni ve büyük bi~ zaferden m~nıkün olur olm~z yapılncnkttr. 

TASVİRi EFKAR Tngiliz hPyet!ne 'Valstrııcont •e 
<D•:v.nıı ııahife 1, •İitun ı d•), Cirtrnuıı: ıla dahil ol:u·:ıktıl' 

Baktşfar _ l ~!bi kalabalık bir yerde <lö.rt ş?·lbırakmışlardır. Ondan sonra da llesiııı Atalay, Hazım Atıf Kuyu. 
' j for tarafmdan gangstervan bır otomobille kaçmışlardır. cak, Hikmet Bayur, HBsan Snh, 

soyı_:uncu1uk yapılmı~tır. Di>rl ı Biraz sonra 1 k '-) b 1 Salalı Yargı ve Ahmed Şillmi 

Gazete neye d 1 
~ f ' h b · .. · ayı ara a11. ı a- Ecıner cevap vermişlerdir. Ru er er t' şo or, s~r 0~ 1.r tuccarı zorlu bir şına gelen Yakup karakola koş- mel·u~ıarımız, mebusluğu pı·oıe. 
• 0.tomobıl~ ~ıodırerek muz bir ga- (Devamı aayfa 3, ııütun 6 d•) ı ~bı lü~e tı>rcilı C'tmeklcılirler. 

G AZETELERİMİZ için yaz-
dığım iki fıkranm sonun

cusunda fikirlerime vuzuh ver· 
miye çalışmıştım. Bunları genç 
dostum Doğan Nadiye husu:;İ 
bir görü~me sırasında da izah 
ettiğim halde, onun bir maka· 
leıinden anladım ki, peşinde 
lı::o,tuğum sarahatten yine u· 
zakla kalmıfım. Bu arkada, 
hala benim ga.zetelerde haber· 
leri İç .ahifelere ahnak tarafta
rı olduğum l anaatindedir. Çan 
çalarak tekrarlayayun ki, ha
berleri İç shifelere koyan bir 
çok İsviçre, O~ta Avrupa ve 
Balkan gazetelerini Örnek al
mamız prt değil. Bir yığın 
serlevha ve resim kalabahğile, 
gırtlağını paraJarcsaına haykı
ran en ağır ba.şlı gazetelerimi
zin dünya basını içinde ne ha-zin 
bir isti&na teşkil ettiklerini an-
1atmıya çalı,ıyorum; fakat bu
nu anlııtnııya muvaffak olma
dan evvel, anlıyorum ki, Tür
lciyeC:le kenJimi de dı~ında say
madığım genç gazeteci nesli, 
istihbar fonksiyonunu birinci 
plana alan sakat bir telakkinin 
kurbanıdır. 

Gazeteyi her feyden evvel 
haber, boya ve resim buan 
bir kağıt, gazeteciyi de bunları 
satan bir tüccar gibi anlayan. 
)arın gözünde, fikir, makar
nanın üstüne gezdirilen rende
delenmi, peynİt gibi, olmasile 
olmaması araımdaki fark zev-

p, • S zınoya goturmüşler buıada gırt· 
, ... ~!~~~ ....... ~.!.'.'.-1. !ağına basarak cebindeki paraları 

ke bağb, ihtiyari ve çok Jefa 
da fuzuli bir nesnedir. Halbu· 
ki, dünya basın tarihinin va
kıalarından çıkan en büvük 
derse gözlt:rini yummayıp ela, 
gazetenin <fefkirı umumiye» 
dediğimiz 'eyin teşkilinde ve 
teşekkülünde b:rinci dercct!de· 
ki rolünü anlayanlar içill haber 
ve h~dis~, fikr!n tecellisi için 
.zarura bır tahlıl ve müııahede 
unsurundan ba;ıka bir ı~y de· 
ğildir. · 

Eski M'ıııırd~· Babilde, Çin
deo gazete efkan umumiye ha
reketlerinden doğdu. Üçüncü 
Ramııes'den sonra çıkan mes
bur Turin papürüsü, hükum~t 
gazetesine karşı ll'luhalefetin 
fik"rlerini temsil ediyordu. Ba 
bilin gazeteleri de hadiseleri 
günü gününe tahlil etlen kro
niklere fazla yer aYtrıyorlardı. 
Fransız ih tila.linde yeniden 
doğan Avrupa gazeteciliği, da
ha ziyade haber vermek İçin 
çıkan sokak gazeteleri müstes
na, hakim vasıfJarile efkart 
umumiyenin hem tercümanı ol
mu,lardır, hem de ~oförleri. 

Gazetecilik mevzuunda bu, 
dünyaca o kadar malum bir 
hakikattir ki, aramızda. hiı1a 
nıünakaf8, edilmesi bile, staze
telerimizin çapra~tk ve ihtilaçlı 
çehresile münasebeti hiç de 
gali olmıyan mealeki bir anla
yı, buhranı reçirdiiirnizi cös
teril'. 

1 

almışlardır. 

Soyulan tacir Yakup adında 

1 birisidi!. Evvelki gece Beyoğ-
1 lun iP imam sokağında Özdeııı 
birı•hanesine gitmiş, rakı içip 

, sarhoş olduk lan sonra, oradan 
çıkmıştır. O sırada tüccar Ya
ku hun bu halini uzaktan tal. ip 
eden Necmi, Mehmet, Andelya 
ve Kemal adında dört şoför bunu 
aralar na almı~lar, ağzını kapat
mak !lllretile bir otomobile binrfü 
mişler ve Mecidiyeköyün<leki Te
pe g<t~İnosuna götürmüşlerdir. 

Gasıplar burada Yakubun gırt
lağını sıkmak suretlie cebindeki 
440 lirayı zorla almışlar ve ken-

r '\ 
~Japon yada 

manidar 
bir karar 

Musiki san'atkarıarrnın 
imtihanı devam ediyor 

Hamiyet ve Müzeyyen on numara aldı)af' 
Safiye dün de imtihana girmedi ' 

0Çlü paktın imzaıanın yıldö- ' ,Jfo:ıeınJ•n Se?ta.r Diğer 1'ir nmoawnty:;:e-d:l"u;;".~,::".'11.u:;:-;".k--H=-a-m~i11-e-t-l-'ii.c-es-c-ıı 

nümü münasebetile huauai -:::=-:-:-:~~-:---....::d!.61~11!:ek~l!c.2ı!ne~ş~o_!!tı!_l -----~~----
tezahürat yasak İstanbul Belediyesinin umumt ma 1 :ın • 

Tokyo, 26 (A.A.) - United 
Press yazıyor: 

Jaı>on sözcüsü fş.u, §U beyanat. 
ta bulunmuştur: 

Jaı1onyıı<ln iiçlü paktın imzası. 
nın yılılöııüıııü münnsebetile hu. 
susi tezal · at ya~ıık edilnıiştk. ı 
{D•vamı aayf• 1, ıUtuft 1 d•\ 

h:ıllerde şarkı okuyanla~ın imtihan· anı H~~·dar ve Tnhsin Karaku~ gir .. 
tabi tutulması hakltındaki k a mişler_dır. . . 
:mucibince diln de bu aınrı İmtıhana gıren 30 ldoıden yAlnıı 
imlihanla;·ına devam :~na.tkarların 4. tanesi notayı beceremedl~inden ik. 

Dünkü imt'h e mu.ıLlr. male kalnu~, diğer ~6 sı nıuvaffn 1_ 

cularınıızda ık alu~ ~anınını~ okuy~ - yetle imtihanlarını vermişlerdir. Ö. 
miştir B 11 

1 
a a a ık hh grup gır. nünıüzdeki cuma, iıntihanlaıın son 

Yü 'C • l\~'~ nr arasında Hamiyet gllnüdür. Dünkü imtihanlarda Mü 
.. c ses, uzeyyen Sennr, Muzaffer zcyycn ve Hamiyet on num • 

~ıılcr "." Stızan Şshin ve 11ıın•ndelı•ı·- ı nııı••11rılır. Safiye, imtihanlara ar~ al. 
en uclı Hırani, Zeki Duygulu. ke. nı~ rnr etmiştir. g 1 Tnt• 
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Bir Vat ftldll fçia cS.ym V• ftlıilmb ulnW&rWe .._. 
..ı malı ı ... ma.l&ı&nl de refalletl..W. "'"" '•m :' , ..... 
•• R t - • .._ a1ıa • Wliy•m bir Velcil .. çene oıaan adD 
rrl tla - *6 •nn alecaiJz? 

Şeq ... .,, CUmhmiıet Vallwiui:u, ._. .......... 
fsiJawdi ....... ı.; .................... ifada ........... 

....... .. emir ...... Wr Dm .,.........,. M +, 
~•"*••••11••••• W. ..... h t tir olan '._ .,.._ ll;lltl• .......... 

Cilıaıl BABAN 

Marin s 
kumaş 
aaazası 

Limaalanmudaa 
çıkanlacak 

demir aksam 
ı.t.Maı, Çaaakkale ve İzınlw U

manları •JıHlnde bulunan •e 8"81-
ce hUlut olmı deair, &iııcU, eaaan
drra " emeal1 nıalaemenln denilden 
f.kanı-a llararlaftıralmıttır. öt
renditimbe s6n bOyilk J&l'faların 
ctfrarıl••mn Jlilnakallt Velıııllett 
milnabaapa ko1acakıar. Kllç6k par
calar icbı de dalp;lara beher kilo 
•.ır ifin Lt .. a İclarelerlnce t kD-

nll -- ftrileeekt.lr • 

Mektep çantalanaın 
fiyatlan neden 

yükaeli7or? 

T•lllaı M 

Bu ..... eDzlerln 
.............. 9 

.elııMpl-la lti'••aila meblp 
caatalarnma ft7adan birdenbire J1k 
811Wmlftir. Znıeb 1&0 kurııp U.. 
.. " Mt*n çantalar 260 kurup b. 
dar cıbnlmıftır. Bu aebeple heqta 
•ftıak• JMresua mOteaddit ilki. 
,.ı. ,..,.._....."· 8on hafta • 
ı.- lf'mbb ._ • bclar 

YWllt K .... lllR _. tMilrln teabiı etmlftlr. ........... .._... ................. ..... 
*\ ••• 

Satm aldıfı arsaya 
aabip olamı1an 
vataadaı 

..... llHU:pecleıa .. .,. ""' 
Bodlw ... • INr ... •till 
...._ ...... ld9clba. Palrat 
lalli mueaelsdaf ikm8l ederek 
tap118UU v....W. SelNıW, Be
lectiı'e Biaa Veısllıui -rl• 
tunun •u ana bert.de vaktile 
bu!anan bir lriDaıua U eenelik 
•ina ••Pıbd benden lstemelft ı. 
dlP. llalba'ld 1* anadaki bina 
buda ............ J8Pl}ıp clt-
lailtir. ...... blM olaad11a ...,_.._......._n .. ...._ 
tıeeWt etudwleıdir. l'abt Beledt-
79 h7lt leftlıhJhwre ,,. ı.huuım 
~fi lfaret edl1mecUlt-~ 
&aıWihait ... ... •• r tetkJD 
....... tılıllr. 

-ilen ID'l&Jl le •1 enet atch
lnndan - briada lılna oı.. 
bOe ...... ,........ Ni ekle 
mlbJW Gla....., sıt.a -l:mll
kf Milli)'8dlr. J'alcat Bellıllbe, 
Wittla ...._.n_ ntaen 
lNalat JBJHJeye ~eti bDcfir
ml10r, para11 lenden- a1nu,. 111· ........................ ..,.....,...___..r.-
huebte ...... ...-ı ldecli-
iba ...... 111& sah8ıl oı-•tlı-
.. lll'?l8IJl -•llnd• -..ı 
~ı.etı---
~ .... Dıll - Waitl--......... ~ ... ... ....,. ... _..... ..... .... 

N'ıras; ,..,. ....... ..._ 

*''l*''" 

1 
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HATIRALAR 

1918 de Leningrad 
.. -·-T 

. ~ 

Fo&kJ b pnp hareketile grupumuzu n:üılül bir 
mevkie koydağunu zannetmekte ve bu nqe ile Al111anya 

•e A ftl9taryada galeyan çıkacafııu ümit etmekte idi 

Kendiledlle: 4n4t 76 bir kaclıtr 
blai buraıa enkeW Çarbk ... ,..~ 
... -'esllld• .... ~ ,.pıl•lf 
lıiİ' c..11 leriA ...._ ..U. orada 
teberrııken iki rekit naaıaa lulaM-
•ak ~&Mı ...... ıoı-.... .. 
kı.m, ·•«Werata ....... wrmr . 
Madem ki ııö& •eNlm. Cuma stl•I 
lnpllah geliria, ona se>re terdbaı a. 

mllae de ........... bQlı 
boeıallllUllftL 

CMnl- .... 1 
1 1 141 ..... 

sonra artık it bir cıkmaaa cırmıı 

ı.-. ..... .._. __________ ...., ______ __ 

Stılı, ıs kci'lllaauatd 1916: Sadrl. slbi lfırtbıtl:rordu. 6 ıubat 1918 ak. 
cam TalAi .... tle • ...,._ •• Ha- ...- ı• -.cıra .-.ftlim: 
rıcı:re Nuırlarına bir tıelsraf çekıe- 8"ılr ehli• 1ııQJf Jterslll Wra:a 
rek: ... fMla ...... ...... artık 

cMevkuf Ruman7a aefirlnln tah sOntln hemen her autinde :Uatau. 
li)'e ~dJilai, otomobWJUle IMln P· laiı, haneleri, kuyumcu dtlkklnları
ce Lenine brer netfcesfs bir sal- nı, earap mahsenlerinl ~ lat1 
blıi ,...W .. nı. Cı~ 2 l r alt ıenlerle Garde rouce ('Kıaıl aaker
kararnamenbı Boltniklerlın malim iv) araauıda ı u*emeler eksik cle
prenslplerine ~ bnsalandıtl .. itidir. c;..- •kimi • 4llrt b
nı, TiirkiJıemia hlrikJ menfaatleri JIUllCu .,.. dön kirkcl •ap•ua 
tepkkill ettıll mahtellf aaamıa ta •:ralm.. Ye Jfm pek usatımızaa 
MI lltWa& n ...ıar.. mlrMP~ ........ vidr•ı .... -· al 
...__ mabdderat1111 lendfal1i1nlli .11e Ylkl t.awta. el•uıhlile uo 
ile telif e:rfemette idQtlnil. lt~d klfi ıelef olmuttUI', 1 tnbat arildl 
~ır ~akile.. ---'a Trotak1 nln ..ı.rıdıı• ellıllmis hinde '"*1lblıl
nuaaYia1 7.oUdM Yeld ... ..,._..ili- ...... __,Jedillm ~emede 
ni, Rusya. ~ PraM9t .U.ri- • Mil ,_.ı tama aldp .tükleri _,..,aıt.t po. ._ anttttrr. Son sblerde 
JltikQı ... Al.aQ& ıatlNka al- - - mtlad ...... hep dft-
r~or. Bia bslltanaia •hi tel>-~ ,,....., ..... Bfru nltef • 
dill ..... etmımiae 7'nl blaada. • .... ..... ..... "1'Dlek 
Jlwr, uıw11etıe.. tzU .. Atrika ...... elaMlfr. Bert.Ne, lıer ıtta 
mDeJi , .... la dalai ...... " eMvia .... laıllta iılah.ra.. ..... 
teaiai istlkWlerine caıı .. ,..ua. 'ftl'- riaıie dald •Mıwt MJir.ıe lılr ikd
klye Al,........ =ad pi taw. e- c!armtıi ~r. thtiW sa -
der1e tehlJkeli bir pla _.... olv. Wft4tla ,.... 30 ralfe7a bdar 
8adriMm Paıtama &dJi aaurı iti- -. abmt .._ .. nlıi •uıet 1ar 
llara alarak Abualann ..,,_ ıut- .._. ..... ll ""-~adı~ 
tuldan tehlikeli aJpsete iW olma- a..t,..ı ti!'* • ... -.n ı.._ 
aın Tilrkbuia wfJi ı.kikiı-1- ::--- :. aı'nllF' ..._ 11~ 
ne m11vafık ol~ım takdir ..._. llleMftllt mieell: 1lll, .. rap, slbl 
tlnl Amiı eıiıll'ia 8ilsleria1 lllw. etti.. 8f1&J'I dsliee Mekine lıerüdM ut -
fbıi aneMtm. makta, ..,. .... d•ı .. nna balın 

C•,.,...... u w-.....- 1111: = ~er!:':!w.-':nı~ Basta ..-ı1 iku.di)'• a.w,..u " ey 1 m..
a6aabnıleriae ilk 4e1a •·•'-lr ettik. udemelere ..._ weımllııt..W.. 

-- lçerlenlla alim .. ..._. ... W1w 
Baclrbam Tallt Paıa dan atdıtam her tarafta &şaylşin muhtel oldulu

blr Wıırafta cBerllnde hlunan .-..o lltl'.tia!IJ Peteraltuıp 1rlt 
meleri mtlmkua •• münaalp olup ol. 
~ı au1 edUdL Çidbalu Ab. 
meıi Papa ~ .ılnkkep bir 
heyet Berllne &e}mıı bulunu)ordu. 
Hemen ıu enabı nrdım: clle1etln 
StıekWa 70hı ile p11118111 mhıkün 
d AacS to irp'e .._..,,_la an 
~ ·~ ... J911ctımftl 
m 1. et ~ıdnf Jfthıı ld a de. 
tf1, tatbik ebMkte .. httl Rus1a 
dabitillde ba ...ıı 118- illlar an· 
1erln lbnya Clııaı.riyedM _.t 
olmak tal't.ile ,.,_,., JnÜtarlpt 
ıdareıdnl tanımaktadır. (Jlldaşette 
lleldkataa a,ıe oldu klL 1''.Ut ara
dan bir kat •J ppr ~- WtDD 
bu yolda teeekktll etaaıı bl11Ulmetler 
1erlerlne BtlteTik al 111 ' mil. 
teteWl 8ooıJet ........ .ııkan 
•Nrrtıer •tidlmie*>· Jhraff• 
kı,.U. netieelenebll-1 lıgln biaden 
Wrıaya gelecek heyetlerin evvelemtr. 
ile mlı!:'dl''!li tenfaadan mlddef. 
Jafa -ıWeta ~r olrnalan 
•• mahaD rinde mim • dart tef)rL 
!ttlan buhmmalıdır. Bvnra asal bL. 
ılm .lcilt ldlııba --1•: lılaalllııat$ 
n ilaMllnfekl bası lllfllett.fn de 
ba 701Uki a.w.l:vatmı cllnJenafJe 
m ur kalıp b nM aeatımııdır Mu 
wıffd:ijftle w nrett btty ~. 
durulam'lyaeaba muhtemel cettyaa 
!ara Uadll~ ...m .. .,. 
-- -·afllıı Wr fllltt At.tfet """" •erilmesini icilau arsederinu 

ettı1 harialn.a. lıık kahvaltı -. Wr 
kilo ..._ J1r1111 .... b r u,.. ..... 
1Nl' ~n 200 rubleye ınal olu rdu. 

Ruump Jfnhn111 evklfl iç n Ru 
1r11n.a11.ı ant tına emir "Yerildi-

H•rekl 
ehe 



~aç ek 

Rus orclusunclta 
umumi aarS1lme 

Sovyet strateji 
üstadı 

lrand•k• 
Mihver erkim 

Milli Şefin 
hitabesi 

i 7. llkteşrlnde 1 ...................... , ................ _ ........ .: 

Milli Pi,.aqoQUD 7 Bkte,ria 19,1- "91ifl IMı efer Afyoa
da rapalacdıu. 

Bu IO'ft -ilifte bü,uk ikramiye (30.000} liradn A: • 
dehi tane ( 10.000) ve altı tane (S.000) liralık ik ~ 
•aıdlr. 



! Salı.ile : 4 --!ZZ221 ----=ı- 21 EYL"CL · -

Asipirol Necati Ağn, sızılann,_ nezle, grip, romatizmanm uae1d1r. Bahçekapı; Salih Necati 
raspö-Rı-.ıı L;~IM 1111- ~:.J 

Maç tarihleri 
/o'utbol Ajaniuığııufo,n: 

FENERRAHÇE STADI: 
S . 10. Alemdar _ Dllvutpawa. Ha

kem: Nihat. Sabahattin, Sadık. 
S. 12. Topkapı - Unkapam. Ha· 

kem: Necdet. Müı:yyet., Selimi. 
8. 14. Fenerbahçe • Beyoğlu. Ha

kenı: Esat. Müeyyet, Seli.mi. 
S. 16. G. Saray • Vefa. Rakımı: 

Şıı.zi. Nec.tet, Nihat. 
ŞERJ<;F STADI: 

S. 10. A. Hisar • Boğaziçi. Ha-

kem: Ne)at. Halit, Zeki. ' 
S. 12. Takı;im - Altıntui. Hakem: 

Eoreıf. Bulend, Mu~tafa. 
S. 14. Beşiktaş - Süleymaniye.

1 
Hakem: Halıt E~. Feridun, Baha. 

S. 16. İst. Spor • Beykoz. Hakem: 
Ahnıet. Şeklp, Baha. 

Ten is maçları 
Sonl ahar tenis turnua11ı rna\'ları- I 

na bugün saat 2.30 da ,Moda Drniı 
klühü kortlarında dev!lm edilecektir., 
Bu)"!un: 

1'ek r.rkekltt·d~: :M:uhitt in _ Melih 
Ye Re~gin - Hasan karşıla~ması 1 
olacaktır. I 

Çift erl.-~kl'"'rir: lfuhit tin - Ben· 
fameı. ı;iftl Zclti Rıza - Hasan çift!. 
ile, Mac 'P.ey _ Holme:;, Alaeddin -
Semih ile karşılaşacaklardır. 

Jt'inal maçları yarın saat 14.30 da 
yine ayni kortlarda yapılacaktır. 

• ,-ı 

Sola." •I• ve 11uktır-ıdı:uı aıauı: 

1 - Tokıılaşma. 2 - Vakti gelen j 
o1um - Bayağı. a- Kumaş üstündeki 1 
k . ir • Temiz. 4 - Kainat - Kırıntr.ı • 
!eriyi göstermek için işuet nidası. t 

5 
ta 
F 
1 
l 

-- Acımamak'ın zıddı. 6 -- Han-
l • Bir azamı;. 7 - A<lada oturur • 

Pn 8 -- Giyimi kuşatııı parlak - Ko. 
unların konuşması. 9 - Ek~erslz. 

O - Fırlatmak - R.Akı ile yenir. 

Dünkü bulmacanın ba.Jledilmf.t 

felıll 
l " ~ ~ 4 5 6 7 8 9 10 

1 K AIS A T UR A L 1 

2 ~ D ı CE s ' N E ~ 
ı-- f --& s • G AR A L A R "' - ,-

4 N 

ı 

Türkiye kömür satıs 
ve tevzi müessesesi 
Beyoğlu ve Kasımpaşa bayii 

Ali Hüsnü Türkoğlu 

Tilrk antrasiti (Sömikok) , Karabiik, ıa~han• 
•• bil'umam kömil.rl•r 

Belediye aarhı üxerln• derhal t ealim edlllr. 

9 Temiz kömür ve e 

1 n·oGRU TARTI 1 
•----------....--------·---· Galata, Karamustafapaşa caddesi 

İktısat han No. 5, Tel. 43858 

Ankara istasyonu civannda yaptırılacak depo için yemekhane, yı. 
kanma ve Ziraat Baş Müfettişliği binaları ile Cebeci istasyon binası 
inıaatı kapalı zarf u,.,uJile ve vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye konmuş
tur. Bu lnıaalta döşeme H lenlolar tçin muktazl demirler idarece veri· 
lecektir. 

1 - Bu işin muhanımen bedeli <166 000> liradır. 
2 - İstekliler bu işe ıı.it ıartname vesair evrakı D. D. Yollan An.. 

kara veznesinden «775» kuruı mukabllinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 7 /10/!M1 tarihinde sah günil ıaat 16 da Ankarad& 

D. D. Yolları Yol Daireainde toplanacak Merkez Birinci Komisyonunca 
yap:lacakt•r. 

.ıl - Ek!liltml!ye girebilmek için isteldilerln tekllf mektuplarile bir. 
tikte aşağıd& yıu:ıh teminat ve ~esaikt ayni gün aaat c15> e kadar Ko
misyon RPi~llğine •ermeleri lazımdır. 

a - «9000> Iİl'alık munkkat teminat, 
!: - 2490 sayılı kanuıııın tııvin ettiği vesikalar tle bu i~ nıahsus 

olmak üzere Milnakalat Yeki.Jetinden alınmış ehliyet vesikası, ehliyet 
ve!llkası için ihale tarihinden en az ıeklı gün evvel bir istida ile Mü-
nakalat Vekaletine müracaat olunması. (6725) (8261) 

lstanbul Deniz Komutanlığından: 
Deniz Gedikli Ortaokulu için her ikl müsabaka imtihanına giren 

okurların kabul U!lteleri gelmiştir. Alakadar okurların acele İstanbul 
Deniz Komutanlığına müracaatları. (8468) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Yıthancı Diller Okulu ikmal imtihanları 2/10/941 perşembe günll 

saat 9 da başlayıp 7/101941 1&1ı günü bitecektir. İmtihan günil ve 7e-
rıni öğrf'nmtk üzere ilaili talebenin müracaatları. (86:J() 

--·-----
.. ·t,,~sı-.. .. ,,.,,,... • 

. ~NJ~':-~EŞ~i~;A .. T 
. . . lfil!l•lE&!l 

TEŞRİi l\fASUNiYr:T MESELESi 1 BUGONKO PROGRAM 
01'd. Prof. Dr. Ali Fıı-ul H.ış11il 
Teşkilatı F.sasıye Kanunumuzun '1,30 Program f 19,00 Konuşma 

17 nci maddeııi üzerindeki bu etüdde 7,33 Müllik (Pl.) 19,30 Haberler 
Mebu~ların mesuliycl~İ1.liklcl'in in se. '1,45 Haberler 19,46 Serbest 10 
bt>p, vü. ut ve şümulünün ve de11ıok- 8,00 Müzik (Pi.) dakika 

bağ ve köşk 
28139 zira e b ' adında içind eki dört odalı bir köşk ile 

( 400) mahsu ldar mey va ağaçlı ve ( 4000) üzüm kütijğü ve 
yüzlerce fidanı bulunan 

Bir bağ acele satılıktır 

L lstanbul: Sillvrikapı - Çırpıcı, .J 
Tepebağ, No. (10) e müracaat 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluş tarih.! 1888 - Sermayeııi: 100,000,000 Türk lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
ZlRAl ve TİCARi HER N I:t:vi BANKA MUAMELELERİ. 

Pa.ra biriktirenJeı·e 28.800 lira iluıımiye veriyonu.. 

Zıraat Banlut.sında kumoıırah ve kumbarasız t:ısanuf hf'.sap· 
Jannda "D az 60 lirası buluna lara sened., 4 defa çeldlacek kur'a 
ile aıatıdald , lana röre ikramiye dağıtılacaktır: 

' adet l,000 liralık 4,000 lira ı 100 adet 60 liralık 6,rJO<I Ura 
' > 600 .. 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
' • 260 .. 1,000 > 160 > 20 > 3,200 > '° > 100 > 4,000 > 

DİKKAT: Hesaplarındski paralar bir aene içiade 60 liradan 
aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 fazluii• nrile

cektir. Kur'alar Renedc: 4 dr.fa, 1 Ryliil, 1 Birincikinun, 1 Jılart 
ve t Haziran tnihlerinde ~ekilecektir. 

Gümrükler Muhafaza Genel 
K. Satınalma Komisyonundan : 

14/ 1. Teşrin/941 salı günü saat 11 de 1800 Ura muham .. 
men bedelle müteahhit nam ve hesabına 60 adet kaptan kaputu 
pazarlıkla alınacaktır. Uk teminatı 135 Hradır. Şartname ve nü· 
munesi her gün komisyonda görülebiUr. İateklilerin belli gün ve 
aaatinde Galatada Mumhane cad desindeki 54 numaralı daireye 
gelmeleri. (8627) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
115 No. lu ilan: 
Bu ilanda marka11 ve numarui teabit edilmit olan kaşar pey-

nir'leri toptan 120 kurut perakeıtde 145 kuru9lan satılacaktır. 
H.H. 372 
H.H. 287-286 
M.B. çuvalda 301 H.A. peynir üzerin deki marka 
C.Y. 
U D. Şakir Süter 
A.A. 302 
M.A. 295-296 
S.Y.L 581 
H.Y. 30 
~ 243 
NOT: Yuk.anda numarası bulunm1yan marloılar Anadolu 

mamulatı ka:oarlardır. Ulud<tğ U. O. markıılarından yalnız Ş.J-. ı 
Süterin ka,arlan yağlıdır Diğer U. ı ). nıarkular yukarıda zikredi
len peynirleı meyanında de~ıt•fo. 26/~/Q4 I günlü gazetelerde 
komisyonun 25 /9 /94 l tarihli toplantısmda b~ar peynirlerine top 
tan 120, perakende 145 kuruf naıh k"nulduğu tarzında nf'frİyl\l 
yapılmıştır. Mezkur neşriyat komisyonı.n resmi ılanı olmadığı ve 
kaşar p eynirleri hakkında 1 l 'i num•ralı "lan cari olup yukarıda 
intisar eden 115 numaralı ilanın isı: yalnız ı~ret edilen markala-

s 
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A 
t·a.ti~ prensiplerle olan miinaseh<-'ti * l9,56 Rumeli tür. ZAYİ - Devlet olgunluk ka- J ,_ Kitaplarınızı -....... 
selis bir ü~liJııla Letkik edilmf'ktedir. 13,00 Pı'OJ?ram ktileri ğıdı: Galatasaray lisesi müdürlü- , ' 

'E" 'lf F ıf 
D .r s E 
~ 

nn~ ait olduğu tasrih olunur. (8654) 

Karilerinıiıe tnvsiyl' cdeı-iz. 13,13 Müzik 20,15 Rad. Gaz. ğünden aldığım 1160 numaralı ARİF BOLAT 
•O 13,45 Haberler 20,15 Müzik . ve 15 / 5 /94 1 tarihli olgunluk 

u s A r r N K E L I• - ı- - l stanbul a sliye 4 Üncü hukuk 

BORSA İNKILAPÇI cı.;sçUK - 16 inci 14,00 Müzik 21,00 Ziraat tak .. 
vesikasmı kaybet tim. Yenisini 

sayısı, Dil Bayrnmı nii,.hu:<ı olarak 14,30 Ankaı·a at vimi 
J 2110 '!{" 'k alacag·ımdan eskisinin hi.ikmü intişar etmiştir. Bu hususi sayıd:ı, yarı~ aıı • •• ızı 

Profesör ve Ktitahya Sııylavı Be:ıim ' 15,30 Riyaseticünı 21, ır. Kuıı11~nıa yoktur. 327 nunıaralı Emel Gün-
At:ılay'ın cDil nedir'!> ınakııleleri; hur bandosu ~2,00 Oıke«tra ı' dem. 
Üniveı~ite Lisaniyat Pıofes;;ı ü Ra- + ~~.:rn Halıcı leı· • •• 
l?IP Özılcm'in ifil inkılabımızııı ba~ın- 18,00 Program 22,46 Ül'kestra . . . . 
daııbcri gcçirıliı?i münııknşa ve saf- 18,0a Fasıl sazı 23,00 Proırram ve ' ZAYİ - Lıse bJtırme dıplo-
ha~arı büyilk s:ılahiretle izah eden 18,40 Müzik kapanı!'. ması: Notre Dame de Sion lisesi 
makaltlel'İ; Pıoft' oı Ahdülkadfr müdürliiğünden aldığım 166 nu-
İn;m'ın cTiirk yazı clili ve lehçe](>l'İ:t maralı ve 6 Mayıs 941 tarihli dip-
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Konya Ereğlisi 
mektepsizlikten 

a 
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etiıdü; Şair Brhçet Kemal Caı.;-hr'ııı 1 lomayı kaybettim. Yenisini ala. 
. ~ . (l\::ırs kalc:<ind .. "~ 1ı11nıasi lıil' şiiri Dr Rıfat Çag"" ı l · h"k ·· k Enı~ıı ı H ususı) - Eıeglı Koilya- 1 ve .iaha bir çok f'ldı·. :;ıınat ve eıle- • cağımdan estdsinin u mu yo -

11.ın e~ şırln ve en büyük _kaıasıdır. i biyal vazıları vrırclır. Tnvslye ederiz. ---- l tur. 327 numaralı Emel G ün dem. 

şikayetçi .. 

Burana çok faal bir !ıele<lıye maki- ı · - Sinir Hekimi •ıt.'f 
neııı her sahııda naurı dikknti cel. ZAYİ _ Ankara Levazım 1'c~·lıi-
b_etıncklP.ılir. Ru~ünlel' iıııu faulıye-1 1 O H f C ı I -- zat ambarından aldığım askeri tet·-
t111ırı baeıııli.ı ı~las~"ııı t' ıdılf:sinin r. a iZ ema 1 Beyoğlu İstiklal caddeı;i Elhaınra hi vesikıınu kaybettim. Yenisini a-
Plll'keleştirilıııcsi gelırıekt<'dir Hele- ! LOKMAN HEKİM 1 apartımam (Sakarya sineması) lacağımdan e;;ki inin hiikmü yoktur. 
diye bu g\!IIİŞ caddı•yi 011 yedi bin ı N ı T 1 f 4 445 Jıra ııaı1'edt'!'t'k yeniden iıışa ettir- Dahiliye Miitentssın umara · e e on 4 318 doğumlu )fel'cttııoğlu 

l Dıvftnyolu ıo~ Şaban Ersoy 
tuektcrl!r. • . _ I .. .. 

Bu F,reglınln kalabalık bıı niifm:a Muayene ııaatleri: Paz.aT hariç 
muhk olması vı! bilhıısıı~ iıc ılôrt bin her gün 2,6. Tel: 23893 l 

Galatasaraylı ar Cemiyetinden: 1 ıınıc!csi bulunan bi\ ff brika~·ı b'lğ-
nnda taşıması buranın ne kadar mü. 1 Nizamnamemize .40 ncı madde 

him bir k11 7 a merkezi olduğunu isbat 111•••••••••••-~ı! 

1 

olarak akağıdalci fıkra ilave edil. ÜROLO~ _OPERATÖR 
etnıektedir. 1 1t t kl · ZMrevi t'f c;lt atta 1 Mt mis. olup 35 12 sayılt Cemi}·etler ldrcH' yola nı tımrısiil lwstolık-

Bu ın·ıhinı kaza maalesef bil' orta 
•• k dd h fa;-1 111iittlu:1.1ısısı 

nıekt<!pten mahı um hulunnıakt:ı.dır•. Dr Hayrı• Omer I anununun ma ei ma susasına ;a Ademi iktidaı· ve bl'lg-evşekliği, 

DQKTOR 

Sedad K umbara0tlar 

Gc-;en Blne halkın diıcklPı ·ı .. rliııle- • 1 tevfı'kan keyfı"yet ı"la"n olunur. 1 · ki d i · gece ışeyen çocu arın le av sı. 
mi ye gcleıı ınuhteı·eın mebuslanınıza o·· ,;.leden sonra Beyog·ıu .. ı:.._ 

E> -. Sirkeci, Ankara Cad. Semih 
bütiin Ereği inin ilk yalvarışı orta camii karşısında Haııar.bey Apt. Madde - 40: Cemiyetin infi- Lutfi apartıtnanı. (Tan Mat.-
mektep olmuştu Bu di:ek bu içten No. 33 Telefon: 48686 sahı halinde emvali Galatasaray baası karşısı). 
gelen yalvarış h:i.lü yeı'İni bulınadı. İil•••liıiııiıliıııııiıııilııilllİllB•Blıi 
fl;;yıe biı· Irf:ın kayn.ı.ğ-ı yeşil Erı>ğ- lisesine terk 1ve teberrü olunur. 
tinin ortasınıla yepyeni bfr mamure 
olacaktır. 

Bir bacaksızın 
mar i feti 

Büyük zabıta romanı : 17 l - Fakat keııdlıu o kad11r iyi bir 
insandı ki, imkanı yok! ... Hem bu
ııu ııir;in yapsın 1 

- Neyse ... :\!ister Hume, size bu 
aclaıııııı dosyasını vereyim de tetkik 
edıniz. 

Zile ba.stı, içeı·i giren adama: 

1 
- Dün tahliye ~ılilen Auron 

Atiılı t•şla bir adamın Dow'un dosyasını getiriniz, dedi. 
- Sizi şimdi tanıyabilcliın, dedi. 1 temiz yüzlü, beyaz saclı, alt111 Çl!r- Gaırliyan biıaz sonra nıııvi kaplı 

gözünü kör etti Bundan on beş sene evve:l bu civarda ' çeveli gözlükleı i .. lan biı rnhilıin aı. lıiı dosya ile içeri girdi. Kabın Üs· 

Kaııınıpıı~ada Camii kebir mahalle. bir yerde polı~tiniz galiba? kasından kapandı. ttlııde şunlar yazılıydı: Aarou Dow. 
sinde oturaıı 20 yaşında Hüseyin Magnus hayret içinde: 1 Tavırlarında insana emniyet ve - Numııra 836~2. Hapse giriş yaşı 47 .. 
d - ı h · d k k ' - Ben ele hatıı·laılım, dedi, evet ren öyle bir hal vardı ki, muhakkak Babanı soı·du; ıın sa >rı cvın en çı ar ·en ayni so-
kakta oturan ıı yaşında Süreyyanın Buffalo'da çalışıyordum. Slz l:IM!şhur ' en azgın canileri bile yola getirhıl i. - Kaç sene ynttı: 
keııdi~ine tııkılnııısı üıeı-ine çocuğu Thuınm'sunuz değil mi? Çok mem - ı Bize hayı-etle bakıyoı·du. Bu ııaatte Müdür, dosyadan ~·ıkardığı bir ka. 
azıırhımış ve dayııkla tehdit etmıştir. nun oldum; ben sizi itten çekilmiş müdürün odasında yabancıların bu. ğıdı vkumıya başladı: 

Bu vaziyet kaışısında son dererc zanne-ıiiyt'rrlum. hmması onu heı·halde şaşırtmıştı. - On iki aene üç ay ... Boy 166, 
llinirlerıf'n 11 yaşındaki yaramaz ço- Ben ağrıyan başımı koltuğun ar. ı Müdür: kilo 70, mavi gözlü, gri saçlı, göğ-
cuk, yenien aldığı bir taşı ı;üratle ks" 111a dayamış dü,OnüyorJunı. Kapı - Buyurun, otuı·un, dedikten aorı.. sünün sol tarafında ay şeklinde bir 
B usel ine fırlatmıştır. Taş, Rüseyi- açıldı ve içeri, bizi buraya getiren ra bizi tanıştırdı: işaret var ... 
ein sol gözüne isabet ederek kör et.1 adam girdi: _ Aa ·on Dow hakkında sizden de Müdür başını kağıttan kalclıraıak 
llııştir. Yaralı derhal Btfal hastaha- - Muir baba gelınio efendıın. lııraı ıııal i"ını:.ıt almak istiyorduk. Bir sözlerine devam etti: 
tıf'sine kaldırılmıt, suçlu çocuk ya- - İçeri buyursun. cinayetten ~üpheleniyoruz. 

1 
- Oıı ilci seneden~ri çok değişti. 

kalannrak tahkikata başlanmıştır. Kapı gayet hoş., tenıiz ıriyinnılt, 1 Rahip irkildi: I Saçlaı·ı 15imdi bembeyazdır ve yaşı 

KIT ABEVINDEN 
alınız. Sütun kitapları bulabi
leceğiniz gibi A n k ara neşriya. 
tının, A vrupanın model vesair 
mecmualarının Babıalide ye
gane satış yeridir . 

Gazetele re ilan da ka bul eder. 

Ankara caddesi 89- lıtanbul 

\.. J 
İLAN 

l 7 /9/94 l tarihinde Tasviri 
Efkar gazetesinde çıkan jlanımız 
gazeteye yanlış verildiğinden ve 
Nihal Atsızın Mecmuamız yazı 
heyetinden çıkarılmış olduğu za. 
habını veren ilar.ı aşağıdaki şekil
de düzeltir ve Özfu dileriz. 

<Bozkurt mecmuasının 11 inci 
sayısında (.Bozkurt yayını) ola
rak çıkacağı bildirilen Atsızın 
{Dalkavukiar gecesi) adlı romanı 
bilahare bazı sebepler dolayısile 
Bozkurt yayını meyanında intisar 
elmemiı;; ve müellifi tarafınd.an 
(Aylıkurt) neşriyatı olarak ayrı
ca bastırılmıştır. Bu kitabın Boz .. 
kurt yayınıyla bir ilgisi olmadığı. 
m sayın ülküdaşlarımıza bildiri-
rız.» 

Bozkurt Çevirgenliği 

hakimliğinden : 
l stanbul hazinesi tarafından 

Feriköyünde Baruthane caddesin 
de Savas 1 ce Bozkurt sokak 69 / 
2 numa;alı evde Oimitrj; karısı 
Katinanın işbu adresine gönderi- ! 
len davetiye bila tebliğ iade edil-

ı miş olduğundan mahkemece i:a-
nen teb ligat icrasına karar veril-

1 mi5tir: Bir a y zarfında m ahke-
me~e bir vek il göndermediği ve 

1 muhakeme günı.i o hn 31/1 O/ 
1 941 saat 14 de kendisi mahkeme-
ye gelmediği takdirde gıyabında 
muha~m muhakemeye devam o· 
lunac:ağı ilanen tebliğ olunur. . 

(938/ 520) 
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Londn J Sterile S.22 
Ne.-,Ofk ıoo t)o at ısı. 20 . 
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Madrlt 100 Peseta 12. S9 
Yokolııa. 100 v •• - -
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lh , adlya ıs Un 'U K .. 
KahaBetlW,.Hlıa 117 .. .. 
itil,• a ltla ,,. .. J n 17 •• 

Sahibi: Z. T. EBÜZZlYA 

Neıriyat MOdıiril: C. BABAN 

Basıldığı yer: Ma.tbam BBÜZZlY • .f. 
_.. ..... ,, ... ,...... ..... ...._,.-. .. ,...11~u•••.1ı• 

fiO dan fazla gösterir. 

1 
imkau yoklur. Buraya girdiğinin 1 Müdür Magnus tekrar ~öze başla. 

- Cüıınü ne iıli? ikinci sen~sinde bir kaza geçirınış' dı : 
- Birisini öl<lümıü;;,; Nev~·orkta ve sağ g-uıuııü kaybetmiş, sağ kolu- . - Sızi buıııya çağırmamın a~ıl 

lıir lıarm önünde. Cinayeti işlerkeıı ' rıa da felç gelmişti. 1 sebebini anlııtuyını. Dow, tabii~• 
körkiitiık sarhoşmuş. Tahkikata gö. I Miıddeiumunı~ cdıldi di~·~ kendisilc alakamızı kes • 
re. iiJ.lii~diıı;ü adamı ömründe hiç - Bu çok nıühiın, dedi. Söylediği- nıi~ değiliz. Biz bütün mabkünııan 
guı ıııcmış. 1 nize Çı)k memnun oldum. buıadan çıktıktan sonra takip *'· ,_ 

- Başka sabıkası var mıymış? 1 l\lüdüı: rıriz . Zır~ lmnlnrın ekseriya ~·u1.. ·• 
l\!Gclür elindeki do;,ıvayı karıştır - . . ·J k otuzu gen gelırll'ı. 

dıklan sonra c1:vap v~nli: I - ~ııvalu. bu yüzden çok zoı u Şimdi as:! hıl.iıycye gelelim: .Mıı;. 
- Ilaya» Sahte isimle dolaştığı çekerdı, de<.lı. Oku~u? ~a~~~ası da ter Fawı.:elt. bundan üç hafta evvel 

zannedilmiş; fakat isbat olunama- 1 pek kıttı. Çocu~ gıbı buyuk harl: huraya J?e!ıp baııa bir mahkumu ı;;or-
mış. l l~~le ya~rdı. Sıze onun. bır rr>.sınl.nı du. Bu Aııı·on l>ow ı<li. 

L"f b dk t gostereyım. Dışandahlçkımseılel 0 .. v k" d·~· d"? 
" a en e arış 1111

: Dow 1 münuebeti yoktu. On iki senecle ne - gı·eııme ıste ıgı nı:y 1 • 
- Mi"tın· Magııus; Aaroıı / bir mckt1.1p yazdı ve ne da aldı, O - Benden Dow'on bir re!!mi Ue 

nasıl adamdı? Yani aksi mi, uyl'lal kadar iyi blr adamdı ki, ahlıl.kmı; d?s.yasını. ~s~~di: Bun~~rı. göstermek 
mı; huylal'I nasılrlı? dilzeltınek için hiçbir t~dbir!' tc:vcs· ı cıızım acwtımız degıldır. Fsıkııtı 

- Hayır Mis Thumnı, diker mah- sül etınedik. i:'ow'un tahliyesine pek az bh- z•uııan 
kumlara nümune olacak kadar iyi D k t . k ı,· i !ca!Jıi;ı ve Fawcett de tanınmıt bir 
tabiatlı bİı' adamdı. Bu sayede mah. -b eme. ş.M~ a~ yap!\..:ıt · ' 1" :u a- 'ı ndaııı olduğu için istecliklıırini ver· 
kumiyetinden SO ay kadar da kazan- ma enzemıyor u. d!m. Resim, Dcıw v~ııi ~ddiı!i ıama• 
nuştır. ' - Katiyen. 1 çekilmişti. Faı.vcett huıın uzı•n w:u• 

l\Iuir baba da lifa karıştı. Bıı ıırada aklıma bir şey geldi; 

1

. baktıktan ıoura berııleıı çok acıtlp bir' 
- Enıin olunuz o ıı:ınsmndur. O· tam söyliycceı!im zaman biı-den va~ şey· h.tcdi. 

nun bir cirıaret işlemesine ltatiyen geçtlın. 'D arın 1Jtıf') 


