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' lğaoğlu Abaıediı eserleri, 
1 - han ve ınkılibı, 2 - Devlet ve ferd, ~. -; 
Serbest lnsanlat-ın iilkeı:ı inde, 4. - Beıı neyım • 
ve T:ını-ı dağı, 5 -- İngiltere ve Hindi:ıtaıı, 6 -

r Zekanız parlaksa çalış-1 

makla onu daha çok par
latır, ortaysa çalışmakla 
kusurlarını örtersiniz. 

Babamdan bat.uall\r. . . Ü.NİVEI~St. 
Bu c cı-l<>ı·ıicıı edınıı:ok ısiıyl'nlel' ( LE KİTAP F.\'İ} ndeıı tedarik edebllirlcı·. ..) 

CD ..... 
MOST.AIIL 

.ıx:a::s -= 

Telefon : Z O 5 Z 1 
Tele. Tasvirieikir, İsfnW 

~~~-.!~~'.!'. ı Avrupa 'l d d ·· ı Suriye 
M•~.~:p..... l kltasında ran an onen istiklali 

yln• yokmut ı J • Al l . 
A rtik .kanu~get~ek ·~~ 11 1 s yan man ar n 1 ha yet 

gehyor, lu Maarif V ekaletı 

~~j;ı;:':::!71~1aı:ı1:e= 1 haz 1 r lığ 1 - i 1 an ed i 1 d i 
r:~.kudreti haricinde bir büyük ı _ _ _ _ •• Tahran Büyük Elçisi Ettel 

Ist:Snasız her ıene mektep~er ı Ga/egan hareketını .·ıe 474 kı· ·ı·k b. k ı·ı General Catroux 
açılıp da d ertlere ba.lamnasıle r A o o şı 1 ır a 1 e b O b · ı 
beraber k itap derdi de baslar. plan/aştırmak ıçın .. • • ı, eganname ı e 
H er ıene ayn~ , ikayetler yüksehr. Londradıa mıı· him dun ~ehrımıze aeldı·ıer istilc.lôlin nasıl tatbik 
sazeteler aym yaızıları yazadar , 7 J'i 
CUhl8rt~i günleri öğleden SODr~ bir toplantı yapıldı ı • e A edileceğini tesbit etti 
Babıali c~ddesinde her~ea aynt _____ talyan Elçıhk erkanı da dün Ankaradan 
manzara ile kartıla~ır, kı o man- 1 b 1 h k 8 u" on k u h. r p 
~arada küme küme mek :ep tate- Londra lfaretl verlr ı stan U a are et ettiler I ti b bll 
besinin kapı kapı dola~arak m ek - vermez hareket• vaz ,. •• • • 
tep kitabı aramasıdır. geçllecekml• buı l•kyldat mevçul 

SeneJerd enberi devam eden ve 
mütemadiyen nükseden bu d erde --
bir türlü çare bulunamam!lıını j Londra 28 (AA) -· Avru
biz=m havsalamız ka bul etmıyor. pada bas göstermekte olan hu
Mek teplerde okunaca k k ita.plann zıırsuzluktan bahseden Obscrver 
cinsini ve miktarını tayin etme. gazete;;İ dıvor ki: 1 
nin ve ona göre vaktinde ife b~f: · Dört gü;1 e• vel yapılmış oian 
layıp da. E ylul sonlan r.da kafı 1 plancı göre s~ri ve pratik bir lıa
dereced e kitap bastırmanın fev- rekete geçilme~• beklenilmektt!-ı 
blade güç v e altından ~aJkı!a · dir. • 
rmyacak b ir it oldu~u kın~sey.e Şimdi Avrupanın heı tardına 1 
inandm lamaz. Maanf. Vekaletı- gönderilecek olan murahhc.::.lann 
nin elinde koskoca bır matbaa Avrupanın bir ucundc.ırı öbür u
vardır. Bu matbaa vaklile \ Dev- cunn kadar "\lnıan işgaline kcuı;;ı , 
let matbaası) unvnmı ~a~di ve gürlemiyt> başlamış oi 1n i::ıyan!rırı 
o sıfatla devlet dairelerının hep- idare etmek irin komitcfer tt·şkil 
aine ait birçok mütenev~i ta~ı etmeleri 1mkanları dü~iınülmekte
İflerini yapar, halta har çten sı· dir. 

Dün şehrin ize ~elen Alman Kolonlal Haydarp•t• rarıad 
yan tarafta Alma::ıyuın Tahra n Büyük ElçUıi E ttel 

iSTANRUL, 28 (A.A.) 1 hususi henle §ehriınize gelnıişler Vl' 

ha'.ıdaıı don~~~le ?lnn. Al~any~ • !f ayılarpaşada Alınan lJafkonsolosu 
rıın '1 ahı-an Bu~-uk Elçlsı Ette! ıle ıle Alman kolonisi taı"afından kaı-ş1_ I 
Alman kol~niı;indrn 474 kişiılen lılÜ- !anmışlardır. ! 
n·kk(•p katıle bu :;al.ınh ı;aat 8,30 da Bunlarla hel'llhcr Bulgari~L.uıın 

pariş de kab-~1 eder v~ ~~an t~- 1 Zannolunduğuna göre Mai::ıki
ln rnünakasa.larına da ı,ura,;: eyh· 1 nin Almanların muharebe mey
yerek hususi matbaarla rekabete danlarında kati hezimete uğrama 
bile kallu111rdı. Devlet matbaası- launın gt>cen Çilrşanıba ı,:iiniı mü
nın böyle h er işe burn~nu soktu- zakere r.di!ınış olıın lıiiti.ın proje
iu tarihlerde mekt~p. ~ıtaplan?ın !erin muvufrııkı:ı- r.:ine lraP.:lı 0

1du. 
vaktile basılıp yetıştırılme~1~sıııe ğu ının.:tindck ı ilıtnrı nawrı itıha
bir dereceye kadar akıl ~~dırıyor. re tı!ınınıRtır. 
duk. Fakat soma Maar•f Veka· Şimdi miitt .. ıav' er o 1 rın proje- r 
leti, bu metbaayı Devlet .~a.t· lr>rİn ina~ı n1t·\ .tııııbnhıslır. Ru~
baalığından çıkar~a~ kend":ın'~ ların kundakçılık saı.alıııda ii::ıtad 
hususi matbaası lialıne getırdı oldukları kahul etli1 nıPk edir. 

Kafkas ' 1 

Tnhl'an nıaslahatgüzarı Diıııltı·i Do
finof da şehrimize gelmişfü. 

lrandan gelen ltalyanlar 
Ankarada 

Ankara 28 (AA) - ltalya
(D•ı•ıı1ııı ıahif• 3, •iitırn 1 d~) ................................................. 

ŞAM, 28 (A.A.) 
Orta~aı·k Hür Fransı:ı kuvvetleri 

Başkumandanı General Catroux, ıırf 
harp vaziyetinden mütevellit bazı 
takyidatla Surlyeııin istlklalini ilin 
etıniştir. 

General Calroux bir beyanname 
nep-etti 

Şanı. 28 (A.A.) - General Cat. 
t·oux. dün bir bı?y:ınnaıne neşrederek 
Sari~·enin istiklalini ilan ctnıiştir. 
Bu beyannıınıede bu i~tıkliilin ııaıııl 
talbik cdilecei{J de tesbit olunmuştur. 

Yazan: 

Joshua Reynolda 
( Şer.bl ! acı aahilemiade) 

SEL! 

ve matbaanın n1aarlf kitaplann- <Devamı sa>fa 3, sütun 5 de) ı 

::.;:::·~:; ?.:~!~~~;:ç~~ ı ·~cıoo• p e tr o 11 eri 
lunuyor. Matbaanın bu st•retle j .--";~~--- 1 R U 9 I a r , j e o 1 o il k 

Komünist b I oku yine 
kapitalizmin lcal•~İ olan 
B ,. itan ya ile harb e 

ı 
deva1n edecek tir 

ESKi ORDU KUMA!'.'J>ANLARINDAN 

.. k .. hefiflendikten sonra artık ı J J • h k b 1 r 6f81 h U SU l e 
!:ek~ep kitapları meselesinin kö- er 1 a r et getlrmlya te,ebbUs 
k ünden halledileceği ve zavallı edecacekler mi 7 

S on Alman tebliglcn Kiyef iğotinam olunmu,, aayılma::ıı gavrı T • k ........ ___ ._. imhn meydan muhare~esi- mümkün derecede çok yeni harp 1 m o ç e n o Fransız Devlet Nazırı nin bittiğinibildirdi. Neticede 605 m a lzemesi de Almanların eline 

mek tep yavru!arımızm he-r sen~ m e t o d 1 u 
dera başları~ıcında sokak soka 
kitap pe,inde dola•m.,,klan kurtu· 
lacakları ümid olun mu\llu. 

Lron, 28 (A.A.) - Ofi: d 1 1 O 
bin esir Almanların ~line geçmiş. geçmiştir ... o r u a r 1 .. . 884 tank, 3 718 top tahrip veya mewrmı sahife ı, ~utun 6 de} m u b ı m beyanat ta ............. ·--- ·---- · ........ __ ---........ _ 

H albuki teessüfle ~örüyoruz, 1 

ki vaktile Recai zad e Ekrem b ey 
merhumun «alem yine o ale~! 
deveran yine o deveran !» dedıgı 
gibi kitapıızhk derdi kativ~n ~r· 
tadan kalkmıs değildir. Nıfekı~ 
dünkü ge-zeteler yine b irçok k.,. 
taplann bulunmadığını, ve ta
lebenin derslere "'itapsız dev_am 
etmek mecburiyetinde kaldıgım 
yazıyorlar. • . k li -

Şurasım insafla ıtıraf et_m~ 
zım gelir ki hiçbir sene hıçbu· ıu-
t'etle tal: benin e line vakit Mve :ı:~f 
ınanında kitap verem iyen aarı 
V ekaletinin, talebeden fazlıt rne
ıai ve fazla muvaffakiyet bekle~ 
hl• h kkı yoktur. Halbuki ay• 

ıye a • 'h , 
ni Maa.rif Vekal~ti ımt .. an :ı~-

1 b · mutemadı-man·l<!lrında ta e eyı f 
yen sıkı,tınp durmaktan ve ıım . 
ta kalanların aded i ço.~ . olursa 
bunu talebenin tembellıııne at· 
fetmek ten hali kalmaz. 

• 1 t<kİ•İ noksanını Bıze ka ırsa, T .. .. •• 

hilmek gib i irfan olma~~ sozunu 
Maarif Vekaleti keııdısın~ ·~ 
edinerek talebeden fazla ~ımm~ 
bekliyeceiine evvela kendı eks ~ 
l . . tamamlanııf olsa, asıl .. 
eJ"Jnı . • • h kkile görmuf 

zaman vazıf eıını a 

olur. 1 d et· 
Vekalet ıon zaman •r. a ~ 

riyat bu.1111Unda bir bayl ı faalıyet 
.. t rivor ezciimle haftalık, aY-gos e ~ , . .. .. ua 

1 k ik i ayhk bır ıuru . m~c."' 1 
• bunlar• da kımbıhr ne 

çıkanyor, f 1 kadar binlere• lir• para ~ar o u-

DuyOI'. muaların içinde Tarih 
Bu nıec ··m e mecmuası; 

mecmua3ı, T ercu ı gibi kıy· 
T k 'k bil · mecınu•• 

e 11;' • flyarar risaleler de v~li· 
rnet ı ve ıte . . tevzi edı • 
Bu ri,.leler a caba ıyı 1 H alk 
yor mu iyi ıatılıyor ~u ? 

, • t 'f d edıyor mu 
b unlardan ıs 1 a e ifi bü· 
y oksa eskidenberi maar n • 
t " ·yatı gibi depolarda yıgı• 
un n efn kk belA· 

lıp kalıyor da, ıonr• 0 a • 
bile mi ıatıhyor? . Bu meraklı cı· 
b ti . b'lıni•yoruı. Yalnız Maa· 

e en ı '"t • ve 
rif V kil t • böyle mu eneVVI 

~. e 
1 bal ya mal olan 

ekserısı çok pa 1 kt kitpa• 
riaalelerden evvel, me ;P mmiyet 
ları isine d aha ziyade e e 

· baadHJl me· 
•erse ve Maarif mat ktep 
ıaiaini her ,eyden önce, ~ etse 1 

lcitapllll'llll yetif tirnıİY• ar~AR -
TASVİRİ~ EF d~) 

(D,.vınrn nhif• 8, şutun J 

bir surette 
devam ediyor _ ....... _ .. 

Pans-Soir gaz(•te~ınde, Henri 
Danfori, Almaıı ordusunun, Kaf. 
kas petrol kuyulann;ı. artık 300 
kilometre yaklaşmış bulunuuklıı -
rını kayı.ledcl'ck bu kuyuların işe 
yuemaz bir hale getfrilme:;i ih
timalini derpi* ediyor ve c~ov ~ 
yeller, jeolojik bir afet husule 
geth ınil·e teşebbüs edecekler nıl?> 
sual ini soruyor. 

is~;d:~::ırı;, bu!,~~y~.~ (A.A.) Dahiliye Vekili geldi 
Devlet Nazııı Beneist Mechin 

Rusların Ladoga 
gölünden bir 
ihraç tetebbüsü 

akim kaldı 

K r • n ş ta d lc•lesi •I" 
topların ateıi altında 

1 

lhıslaı·ın, bu petrol kuyularını 

1 
tahribe çalı~cakları ınuhtcmel 

(Devamı uyfa 8, • Utun 5 de) 

Yunanistanın yeni 
Moskova Elçisi 

1 Vazltesl batın• 

Lenlngrad 
tehrinin kara 
ile muvasalası 
kesilmedi 

/ 'tt i I is tagg•releri Şark 
ct1phe$ind• f aaligete geçti 

Führerin umwni karargahı 28 
(AA.) _ Alman o.r.~ulaı ı Baş- hareket etti .l!OSKOVA, 28 (A.A.) 

kumandanlığınııı teblıgı: Ankara 28 (A.A. ) _ Yul'\a- Pazııt• gi.inil öğle üzni neşrt.>dilcn 
Sovyct resmi tebliği: 

Leningradı ihata edt'!n cephede nistanın Moskova Ül'ta Elı;ili~ine G k t l·ırımı~ b"t·· h d 
1 K . d"I . . . . ece ı ıı' .. u un cep e c 

ordunun ağır batarya arı ron· I taym e ı en Pıpınehs ıle Orta El- c:aı•pı~ma,·a de-..am etnı'şl •d'. 
h L ·ı· 'l'k 1 b ı ' J J eı il. stadt önünde ve bu ı;-c rııı ca~ı ı~. çı ı . memur arı ugün ıaat 15,30 Alrnanlann tayyare :zayiatı ağır 

de bulunan So' yet harp gemılerı. trerule ~r~urum_,a gilmi~lerdir. Moskova 28 (A.A.) - Gece 
ne muvaffakiyetb aleş açmışlar- ı Yunan ~lçılık erkanı Erzurumdan yarısı neşredilen ebliğ, bilhassa 
du . d 1 otomobillerle Sarıkamışa, oradan son günlerde Alman layyareleri-

( Dtvam& ıalıif e s , ıiitıııı 4 • ) da trenle Rusya ya geçeceklerdir. nin uğramış olduğu zayiatı kay· 

======== ================ 1 detmektedir. Almanlar 100 den 

Denizli Meb'usu Necib Ali 
Küçüka vefat etti 

fazla tayyare kaybetmi!llerdir. 
Ruslar ise ancak 29 tayya;e kay
betmişlerdir. 

İngiliz tayyareleri. AlmanlaTİn 1 

46 tankı ile 145 ot omobilim tah
rip etmitılerdir. 
Leninıradın kara tnuvualası 

k~ilmemi, 

Cenazesi yarın 
kaldırılacak 

Moskova 28 (AA.) - Lo. 
zovski, gazetecilere beyanatta 
bulunarak Leningrad ile kara m ü_ 
nakalatınm kesilmemiş olduğunu 

T .. 1 ld - aöylemiştir. Leningradda vesika 
eeıısur e a ıgıınız bır habel'den 

DenJzli Mebusu Necip Ali Küçüka: "'E:=5(=:::D::;e::;:;t'a=ı5nı~sa;:hiiii;i5fe~~~· ~,.~ı7t~ıı=n=f=d=•:!:) 
nın vefat ettiğJni öğrenmio bulunu- '"' 
yoruz. . . . . T Ü T k D İ / 

l\Iemleketiıı yetiştırdığl kıymetli 

ııahsiyetlerden ~iri olan methum, hu- ı Kurumundan 
kuk mezunu idı. Büyük Millet MeclL 
sinin ilk teşekkülünde Eşme kazası 
Müddeiumumisi iken mebus seçilmic: Ankara 28 (AA.) - Türk 
ve ölü~~e kadar rnevkiinl muhafa: D il kurumu gene] \ckreterl iğın
ze etmıştır. 1892 tevellütlü olan den bildirilmiştir: 
merhum, İstiklal mahkemclet'inde 1 9 uncu Dil bayramı dol · ı 
Miiddeiumuınilik te "apmışt K di . l ayısı e 

. ~ 1• en - yurdun her yerınc <'il Cümh y· t 
si aynı zamanda tanınmış bir fikh· H lk p . . H lk . u ıye 
adamımızdır. Son zamanlnl'da bir de a ar tJSl ve .. a e':ı kuruluş-
ırazete çıkal'lıııştı. !arından, umum uyeler;nden ve 

V• I 

ıchy'de bulunmakta olan gazeteci -
leri kabul etmi~ ve Fransız _ AJnıan 
münasebetlerini izah ederek şöyle 
demi~Ur: 

Faik Öztrak gazetecilere nahiye teşkilatı 
hakkında beyanatta bulundu 

Bu si:rasct, Fı·ansız - Alman mü- Dün sabahki trenle Ankaradan 
nasebctleı·ini Avrupanın yeni te~ki. gelen Dahlliye Vekili Faik Öz· 
lat çerçevesi içinde rlıizeltmck için trak gazetecilere fU beyantta bu.. 
uı-fcdilen bir gayretten ibarettir. 

lunınu-.tur: Avrupnnın tenı,iki işinde attık tec- " 
rübe devı·eııinden çıkaı·ak tahakkuk «- Nahiye tetkilatının g~niş
dev!'eqıne ghmck lazımdır. Avrupa letılmeııine ait ka nun projesi ha
borışabiliı ve bütün Avrupa nıillet. 
!erinin de bu barışl\ ihtiyacı vardır. zırlanmıştır. Bu projenin tam 
Ziıa hal'p devam edecek olursa dün. metnini pek yakında matbuata 
yanın hali ne olagileceği kl"stirile - verebileceğimi zannediyonım. 
mez. h 

Rus mukavemeti hakkında Rl·noist Projenin istinat ettiği baş ca 
I\lerhin demiştir ki: nokta nahiye IAlahiyetlerinin bir 

Rus :'}'ukavemeti meı;elesi halledil. az daha genif!et.ilmesi ve mevcut 
m1ş degfüe de o kadar kuvv!'tindeıı . . 
kaybetmiştir ki art.ık Almanya için 1 na~ıye mık tarının arttırılmasıdrr. 
ciddi bir endi~: teşkil ~demez. Av -ı Üsküdar_ Kadıköy trmavayla. 
rupanın umumı '·azlyetı ve Alınan- rının sahn alınmasına dair olan 
yanın yıkılmaııı ihtimali hakkında . . . 
ııorulan :\uallcı·e Benoist Mechin şu 1 kanun çıkmıştu. Şımdı beledıye 
cevabı vermiştir: ile evkaf birlikte hareket ederek 

( Devamı uyfa S, •Utun 5 de) k anunu tatbik ede<:eklerdir. 

. :::su 

SPOR 
------------------------------------............ " ..................... . ···································· 

Lig Maçları 

-
Feı erbaltçe • B•yothıapor •açından a•y~c:ınh biraa 

~-··· .. ··················--·••4•••••••11•••"' . . 
1 Dünkü lig maçlarında ~ 

Fen.•r, Begollu sporu6-~ 
G. Sa.,·ag, Vefayı 1 -
Altıntag, Taksimi 3 -
Beşiktaı, Siilegmani· 

geıi 6 • /stanhalspor. 
Begkoza 2 " O mağlup 
ettiler. T e n i • maç
larında Muhiddin 
tek erkekl~r ıtım · 

piyona oldu 
································ .. ······ .... 

~terla•• Necib Ali Ktçıa· 

Vefatmın ı;ebebi scktei kalbdlr. bütün dilseverlerdcn gelen can
Evvelki gün Büyükadada misafir bu dan kutlama. t7l ve yazılannı, dı1 
lunduğu bir dostunun evindı> vefat ülküsünün gıttıkı;e yaygın olarak 
etmiştir. Cenazesi, Denizlirle bulunan ulus içnide yerleıırnesinin b i .. b e
validesi geldikten sonra - muhtemel lirti sayan Türk Dil kurumu hu 
olarak :rarm ':' kald.ınlaeaktlr. Allah 1 ilgilerden dolayı özden aev~i ile 
rahmet e7les11ı. ayıtlarını ıunar. ( Yazıaı 11at.Zfe 2 aUtun 3 de) 

1...----------------------------------------...... J 
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SİYASi VAZİYET 
Sahife: 2 

~Y~ü~~-1 
• 

s· P O R 

maçları 

, 

) ( __ A_s_k_e_r_i_V_a_z_i_g_e_t_) Iİciyef muharebesi 
ve çifte üçler LBi•.::..':::::~v.:_ ~rb~ .. ~:~'::.n L l g 

· da o milletie ....._ti.. içinde öylece hakimiyet ve mev- -:.._ ___________ _ K·yel ı·mha meydan konferansı 1 ~ :; = IG=:2: cudi1elinin kalaja hitap eden ifadeaidir. Dünkü maçlarda Fener, G. Saray, 
AltıntuO, Betklta,, İstanbulspor, 
rakiplerini mağlup ettiler. Tenis 

finalleri müsabakaları y•plldı 

muharebesinden aonra ;::.:~~~ 
ordulannı inıba içia merkea eep-

G 1 Al. lh sABIS hesinden .aim kuvvetler çektik· enera ısan lerini ve kalaa IPrnetleri de aetr Yazan: 

Türk bayraiının eb'a.d ve niabetleriııi, nasd ve ne umaa 
auJacaiuu ,-... talimat ~ya in •• w nr. e-.da (nr) 
kelimesi üzerinde ısrarl& duralım ve utanarak itiraf edelim ki, bu 
•• kelimesi yahm lihidir, . .., mevcut olaa ,er bitin memle
kette batti resmi miiesaaelerd~ bile aizami bayraia ka,.. a«M
tenlijimiz liübaliliktir. Tecrübesi meyclancla... Bir ay sonra 
Cümburiyet ba,..ammda sözlerimiz. it. lı:Öfede, her yerde ıe
liıfi siizel yapılmlfe plifi siizel aaJm., baJfelllar aörec:ek ve koy .. 
d.jumuz mul •e niumlar ba bayraklan talimata anan olan· 
l.rla cleiiJtiırmek kuclretİDi gösteremiyecektir. Hemen .. nu da 
ili•e edeyim ki ltir ay sonra bu menu üzerinde ,.J.11e1 çıkmam, 
l»eniıv için en büyük ifübar ~ilesi ol.ıcaktv. Bu noktaya if&Tel 

Lir: maçlarına dlin Jl'enenaftçe 
Şeref stadlarmda başlandı. 

•Sll.1 OllDU TlUJIA.NDANLARINDAJi için Desna boyunda üç bat üzere 
ve hale ko~"mUDtu. Buna nğmen, ilk tahkimat viicade getirdiklerini 

devrede güzel bir tempo tutturan (J .,._. u.M/•dn d111GM) I mıf olmaa1 ve buDlarııa da şarka pek ıeç ketfetmİf olduğundan 

ettikten IODl'll, aelelim lisan nMRklİDe: 
Uyanık bir okuyucum bana bir ilaçlı sabim kutusundaki ya

sıyı gönderiyor, yazı aynen fU: 
cB hm stıbıuwzrımum s fiucti u i aUul r. Kullanılan m ı:oddı ip. 

tül ler birinci 1uıvidcn ol ıp ilıifların dalu katı etle Do e ~dilmiftfr. 
Antıaeptik t sirlcri 'le 11 - , ... , -., ill.c iıii içt11 ıa11a11ı ta sfıfd 

• tr. 

Fe11•r •tadı 

Fenerbahçe:& 
Be1otıuspor: t 

M11JJ rat ı.;; d ' i 

Bu maç, baştan nlhnycte kndar 
Fencı bahçenin hakimiyeti altında 
geçti Daha ilk dakiknlarda Turhn
mn kafa Ue attıi;;rı gol Fcnerbahçeyi 
1-0 galip va:ıi~ete çıkardı. Beklen
mcdık dakikada atılan bu gol f!eyoğ
luspuru bir an pşıı-tb ve bu vaı.i. 

c ldı 11 ı ak/ ıimı, ycttcn istifnde eden Melih, aı ka ar-
Ti! g elUo i tnuJıafazaıımı te kaya iki gol atarak ayı adedini üçe 

'* '* * çıkardı. 
Türkiyede, Türk vatanında Yatıyorsak ve Türk vatandRfına Bel ogluspor bir aralık Fcnerbah-

çe kal ıne bir kaç hucum yaptırsa 
hitap ediyonak, onun bayrağına kafll duyduğumuz saygıyı dıı bir Dt'tıcc elde ed d'. llk dev-
amın lisanına da göstermek mecburiyetinde olduğumuzu bir da- ıcııin on dak.ikıılarıııdıı l\lellh bir 
kika unutmamalıyız. Yahudi veya Ermeni krolıi bir yazı ile gol daha atanık, Fenerbnhçe devro-
Türk vatandatma bitap etmekle yırtık bayrak asmak arasın- 1 yı 4 O galip bitiıc!I. 

·· ·· · ·· · · · d' k" ı· ikinci dt>\'re tekı ar Ft:'nerbahçe 
da buyük bar fark core~ıyonım ve obn~~ ıçm ıyorukm ı, kıs~~- h!ıkımiyeti altında geçti ve FlkreUn 
11uzı öğrenmeden b'ze hıtap ederek ı:&aen para azanma ısh· attığı bir gole mukalJcle eden Bcyoğ
yenleri ce:z.aya, hiç olmazsa para cezasına çuptıralım ki, ka- 1 ıu por antınforu takımının )egane 
falanncla: cBu memlekette bir takım esaah ve asgari terbiye fllrl· gol ınü çıkardL Oyunun sonlarına 

la · t t--~ d bT kanaat" h" lmas lar doğru yine Melih bir gol daba ntıııak 
nna naye e ıucuen e )'apna ı a.• me aa apAo BAınN . takımının gol adedini altıya yfiksdt-

Cilıatl B U vf! oyun da bu netice~ le nihayct-

Be~iktqlılar, bir middet Süleyman!. Şu auTetle cc:nup mınalr.asında 1 ve timafi prkiye doirıı çekilerek buraana zorlamak için y .. hiı 
ye kalesini tasyill ettıkten 10I1ra, Uk Budienııi oTduları hemen kamilen bir yandan Roatof ve diğer ta- hücumlar birkaç köyün ~idea ele 
gollerini Şükrii vaaıta~e attıl~r imah veya esir edilmiş demektir. raftan Harkof taraflarını kapa- geçmes·an~ L-,ka bir fayda ver. 
ve biraz sonra Hüseyin ıle Eşrefın S hah l b u~.-
yaptıkları goller eay1 adedini üee çı. I. . on er ere ~öre, çem er nuya çalıştıkları kolayca anlatn- memİf ve harbin vaziyetini de-
k d ve ilk devre bu 'llet.Jee ile ika- ıç.ıne kapatılarak, ımba olunan lır. ğİftİrememİflİr. 
P:~dıa. Sovyet kuvvetleri 5 ordudan iba- Böyle mevcutları esasen azal- Mahsur Leningrada gelince Al. 

İkinci dcncde Beşiktaş tekrar hii- retmiş 665 bin esirdeıı başka 200 mış 10-15 Sovyet fırkasile Ros- man tahtelbabirleri ve büyük 
kim vulyete geçti ve Ü( gol daha kilometre kutrunda bir münhani toftan Harkof şimaline kadar harp gernikrile ve Ştuka tan~~-
çıkaı aıak maçı 6-0 kauırıdı. muhit içinde iki haftac:lanberi ce- 400 kilometreye baliğ olan bir lerinin takibinden kurtulmak ıçm 

TAKIMLAR: re)·an eden imha mulnaebcsincle mm takada devamlı bir müdııfa- Leningrad ile Krinttad arasında-
Heşikta,: 'Mehmet All; Yani, Fey- hiç olmazsa 100 bin k~i de öl- aya imkan yoktur. Başka t.ıraf- ki bahri kanala sığınmıf olan 

zi · Cavit. Ahmet, liemdub; Kemal, .. .. Al 1 · ld 1 d d ·1 k k · k t 
11 '. ı'b bi Şük .. E"'ref muştur. man arın, flitna e ar an gön erı ece ta v.ıye ı a_ Sovyetlerin en büyük donanması u eyııı, rn m, ru, v • Ç 'k · d 1 

Suleyn rıniye: Hızu·; Ruhı, Bur- ernı o~tan. ve cenupta ~rcrnen· larma ihtiyaç var ıT. gelen haberlere göre tim~İ A • 
ban: Hikmet, Mehmet, Cezmi; P~t- çuktun ılerlıyen, ıl.:i çevırme ha- Cenup mıntakasındıı yıkılmış man ağır topçusunun atqıne he-
hi, Daniş, lbrahim, Abdüş, Refet. reketi Kiydin 200 kilometre Ş'lT- olan Sovyet mudafaa terlibinı def olmaktadır. 

Hakem: Halit Galip. kında 13 Eyliılde birleşmiş ve o duzeltrnek içın merkez.den l\lare- Moskovada Üçler konferansı 
İstanbulspor: a günden ıtibaren bu imha meydan ~' Şapoşnıkofun gönderilmesi toplanmaktadır. Bu konferans 

muhareb si başlamıştı. de huna delalet eder. Rusyaya. harp mabtmesi yardı-
Beykoz O Bu çemberleme hakkında Al- Sovyet ordusunun muntazam mınm çarelerini arayacak ise de 

Günün on maçını, hakem Ahmed manlar ilk defa 19 Eyluldekı tahsil görmüş ve meıılekten ydiş- hakikati halde tlçler ittifakına 
Ademin idare inde İstanbul por ile tebliğlerinde haber Vt'rirken o 1 me Mareşali olan bu <".al Başku- karşı siyasi bir mukabeledir. Bu 
Be~koz takımlan yaptılar. İlk dev. gün sabahleyin Kiyefin zaptolun. • mandanlığı yapaıı Sıalınin müşa· konferan

5
fa biı· de Asyalı bir aza 

rede her iki takım da canlı bir oyun 1 1 .•• 
t b l muş ve garpten -hrc giren Al- ı vırlığmi değil kurma} reıs ıgıııı b•ılundunnak için Çana Ka)ö Şek çıkarmakla beraber, stan tı sporun v- • e-

da ha şuurlu o;snadığı göze çarpıyor- man kuvvetleri ~hrin içindf!n ! yapıyc.rdc. hüklimelİ davet edilmesi diitü· 
du. Guzel paslarla Beykoz kalesini prka geçerek çemberin gaıp ta- Rostof ve Hnrkot taıaflan nü1müffÜ. Fakal t.on günlerde 
tehdıt eden fstanbulspor muhacimle. rafını sıkıttınp daraltmışlardı. Dnieper havzasından ııoııca Sov- .laıponların aıık~ri hareketleri bu 

c:========--======-==ıc:::ıa::====== lenıli. rl, ~apbklan akınlardan bir nettce Nihayet; 2 7 tarihli tebliğ bu yetlerin en mühim cndüsırı mm: 

1 

azanın mevcucliyefini tehlikeye 
elde edemedikten sonra, Beykoz for- imha meydan muharebeııinin bit. takasıdır. Hususıle l larkoftab di.isürmüıtür. Malumdur ki Ja
v tlcrinln uzun paslı 'lyunu, 1stan • tiğini bildirdi. Şu halde 13 Ey- ı silah ve tank fabril<.oları harp po~ ordusu hl'.rekete geçmİf ve 
bulspor mfidafaasını bir müddet meş lulden 26 Eylu1 akpmına kadar malzemesi b;ıkmunclan en _ıniihim ı seki:t günde seksen mil iler1emİf 

Fenerbahçe takımı şöyle idi: 
Murad; .Mmad, Faıuk; Ali Rızıı, 

Jo:sad, Enis; Fikret, 'aim, fetih, 
Turan, Cemil 

Oalatasara1 t - Vefa o 
Günfin en mühim karşı aşması Ga

latasarayla Vefa anunnıla idi. Vefa 
Tozall: KANDEMiR Laltınu geçen hasta İstanbulspor kaı· 

••••••····-·--··· .. ·-··· .. ··-·•.. ıısıııda on beş ılakika kadar tuttur-

Benim en birinci emellm Afganletan için 
Alman1adan top tatek temin etmekU 

duğu güzel ve mü ir oyunu dün 
Galatasaray karşısında bilttin oyun 
fmtidadıncıı g/i:ıtcrdı. Duna mukabil 
Galata arny her zamanki varlığı ha. 

--- ---- liııde dl'ğildi. 

r Vefaııın eert Te çabuk oyunu kar-
Efer itiyen ~ b.b ve ledüniyatın• Saniyen; bız vaziyeti müşkülei ha. ııısında Gnlntnsaı ayın muavın hattı 

arıı deceiim vechile Kibıle a~d tim zıram.ıı.dan kurtulmak içın lngilte- hCicum n müdafaa oyuncuları ara. 
bir müddet için daha duçaı ı tearıhur renin muzaberetl rniineviyesine nnı ıııııda irtibatı temin edemedi ve Wa
olmasaydı bu ariza ile de Zatı velfy. iftjknr ediyoruz. Afganistanın kuv- netice ferdi kı:,·llleUcri olan bek Yıı
yünnıamllerini taciz etm irten sarfı. , vetlenmesine yardım etmek demc'"ıt, 

1 
uk ıle sollç Eefak ve açık l\fohnwl 

nazar edec 'it ve mufassal raporumu fngilteı·enln menfaatini muhıl hare- Aliden başka san kınnızı takımda 
Kabile avdetimde biz.zat takdım eylı ket etınelt d ıııektir. Jngılı.eı e, biz ın nvunu• sfirlikliyeıı oyuncu ) oktu. Bu 
yC<.'ektim. Afgnnl tanla alakadar oldui{unıuzu ı rıl, Vefanın düı.vün oyunu karşı ın. 

Malumu Şahan leı i buyuruldu u gurur goı mr7., bizi Fı amı tlan dnhıı 1 da bittabi bir netice veı nıccll ve 
ı e ı t<' rlnisanisiı in 18 inci zhade taı.)ika başlar \e ışte o zan an mn kül vazi)etlerdr..n ıkl fLodalciir be. 

M Jı:ıvayı terkırtmlş ve doğnıca Al Almıınya için iniis muhakkakttr. kı ~ayeslndc kurtulan Galataıı.'lral 
m nyaya gitmı t m. E\ vda _ Alnuın- B :na naleyh menhus Vcı el)' mu he- devre} ı gol üz olarnk lııtiı di. . 
:ı;ada bulunan ailemi.' alt umuı ıl \ desinin tndıl ne ıhrazı nHıvaffa' 1 • İkinci devrede Galatasaray y n 
l mi, :ıı ırmi be gun k !Ar ı th!al y t < tm .. dlkçe Afı:rtınl~tnn 1 ıll' gu t!k dııı gun oyununa devam t:'ltİ. FnkaL 
r ikt n onra Pnrıst n B1 ıl ne ı;e'I- <' 1 d !l'U gerek b lva ıta akımının mü kül vazl~etlni id111k 
mJ ol n V lr Muhtar M hm d \ 1 al.ıkadar v.fıriinmekten tevakkı etml. eden Eşfak ve l\lehmct Alin n mües
H n Hazr Afra. )C mtt:bul'llz Sıze her kım bunun ır talışm.-ılmı nctıccsınde Mehmet 

hilaf n la bir ş~y soyliyl!Cek olursa Alı 19 uncu clakıkııdn ovumııı yegıın 
t m ı.a ı:;cn lnanma:ııınıı. ve Alı anya:fan olunu yaptı. Bundan sonra paı·lıyan 

nen m er b 1 ene el •n Af tıını·lllik uzun bir zaman ı~lıı lııçlıır Galatas:ırııv, ıey teh~ıkell vaziyd-
ta j~n Alm nyud.. um. t 11 k ve şe b kleıııcymız.:. ler ~ a'kaladı, fnknt netıce alamadı. 
sa e gilıJ li n ve trçhızatı haıbl- • GAL\TASARAY: Osm:ın; Farulı:, 
ye t n almak ve Af n tanıla vu. tJeabın hu kaUyeti karş! ında Salim; Muaa, Enver, lsnıall; Gazan. 

la 1 ·fr .ıııcsi ch"ltt 0 •81 ~mı 11• a tık b nım için yapacak hır şey fer, Aıif, Mustafa, E•fak, l\felınıet 
1 brikalnr maadın ı ı tm • k in nmı b. O zamana k dar l\! ıv - Ali. 

1 ib~r~<' ısatı nafi~ için Alnıan t:r-1 ner Paşn ile Alma~ ınu~cııılıı;lerl VEFA: Muvnhhlt; Vahit, Hakkı: 
aranı ile rbabı n:ı) 'inın !ı- ı hakk nda gorfışınüş le lm ben kcn- Su kıyınan, Liitfi, Şukrü; Ferdi, Ji'ik. 

k nı t.em n <'Ylen lrti. 1 fti' •rlle mukavele akdi içııı mulrnıre- ret, Hakkı. Hüse~ln, l\Iu tala. 
~ı h'~' . n ı va 1 1 rat ittıhaı. etmiştim Fali:nt hizlm TTakem Şazi Tezcan, oyunu tüzel 

Buuaarın ...,-...ı sının .. ar • 1 • • 
il a ılnb lcc •ıne ( o\) kanı ol- iman mu.hendf.,Je~ı \asıtn ile şııııen lılnıe t.'tmiştir. 

1 y p .1 Af i t l)\I "itti dıfeı Ve al!'C prOj(']('ıi ihz.:ır l'ttlr. Ş-r-f staJı 
ı ıın gı lı, .-. gnıı ıı 111111 .. '- bn· 

1 
• ., a. 

h U58ta fngj ızlen tav it et.me;ln! mekten ma .. ,,ıuhmız ahıne bun arı 

d Afganiatan ile llemi t limın za-ı Aln~~n 1
;:: ed.arlım .;e 1;:;_~n R a- AHıfttUll 3 - Takelm O 

rarını mucip b r hareket olmak ı nayıı v• . ın~ e ı1"!'M un 
el • ._..., -~· Al lan bu !arın Afcıını tıırıdıı trı:;cbb s.at1 ır.a_ 

lt' t aaaı .,..ıyoruın man . l 1 1- • 
iı~r için en ziyade teblı"k d% ve mu- ile ve umıan ye J e a akadu o a ıı-
c l l.ı t rade bir va ıta olarak kabul rncaklaıını _ allll n brvan etmiş ol -

eli malann:ı gore artık Alnınn mfihcn-
e yorum. d ııleri celbi kcvfiycli bililuıunt fıii-

Almanyada bu işlere karar v 1:: yuk bir ması f ibtivaunclan ba ka 
bilecek bafl ca iki zat \•:ırdı. Rıı ı 1 t bir :faycfayı n ufit ol~mazdı. 
meşhur (Hugostine ) lu \lınan rr r 
babı sanayıi ittihadın n dir. Dl- Me'tımed '\eli Hanla hılmüzakere. 
ğ ri de Alman rmayed ra ı• n b1r kere de Fransa ve f tnlva serına. 
reısi addolunan ve n zamanla da Y daranı •e erbaln ııana~ iı ile n.n • 
Almanya Hariciye ·euret nl i aı ukeref keyfiyet etmeyi kıırarlaftır
et ~ ( Ratenav) dır. Bu dan b r haf. el k. 
ta evvel bll zat Alm nya impaıa 
torhılt taraftarlan eliyle katledil
nıiftir. 

ikinci oyun için Altıntut Oe Tak
alm Gençlik kaışılaştılar. Tnınamcn 

müptedi oyunculardan te kil edılml.ş 
olan Taksim Gençlik, daha ilk dev
rede miidafaa sisteminde oynamıya 
mecbur oldu ve bu vaı.'yet.te Şer~r 
vasıta ile ild sayı yapan Altıntuğlu. 
lnr hııftayıııi 2 O galip olarak bıtlr
dıler. 

İkinci devıede yine hikim oynıyan 
Altıntuğlular, Hüsamettln tarafın
dan bir gol daha kıısanarak rnkiple. 
rlni S-0 mni!fıp ettiler. 

ea,ıktaf a 
SUleyanlye o 

gul ettiyse de tki tarafın da sariet- ı it I d 
tllderi gayretler netice üzerinde mfi- ilci hafta zarfında Alman teblii(in !sanayi müessese erini tef ı e er. ve merkezi Çinin en mühim eya-
essir olamadı ve devre golsilz bitti. deki ifade vechile tarihin hiç Bunların muh9fazaSJ çok lazımı !eti Hunaan'tn merkezi Çanı· 

lkınci devrtıde, 1stanbu1sporun hi- kaydetmediği bir zaferi Alman olmakla bNaber Rostof tarafının pyı zaptetmİftİr. Hareket bara· 
kim oynadı~ı giirlilüyordu. Bllhnssa orduları kazanmış oluyorlar. Da- Alman ordularının eline Kcçmu.i, da da durmayıp daha ceride
üç orta vasıtasile ~ aptıkları akınlaT, ha evvel hudutta Lemberıı: mu- ı Kafkasyadan ve Bakuden 5f~İ~-ı ki Anbwey ve Kiangn eyaletle· 
Beykoz kalesini mü~kiil vsriyetlere ~rebelerinden itibaren Zitomh 

1 

cek her çeşit harp malzemesın.ın nnP. doğru ilerlemektedirler •• 
sokuvorılu. Nitekim, sağdan gelen cıvarındaki muharebelere kadar yollarının tıkanması de~ıektn, Cang Kay Şek ordusumrn ıate 
topu. güzel kullıınan Tank, takımına mevcudiyetin dörtte bitini ve Ki. fakat Şapoşr'ikof ne yapabılecek? ve levazım merkezi ntezkir ,elair-
llk goln k117:andndıktan l!lonra, oyn. '1 k K fk 
nun sıkleti uzun biı müddet Be)'1toZ yef cenubundaki Uman meydan Eğer ı~ os ova 'e a aııya di. 
nıüılııfaasıııa yüklendi Bu ar.ıda muharebesinde ve ondan aonraki ta,.aflarından Doneç . haVLasına fngitizlerle Amerikahlar Rus· 
Kadir, ıkinci lstanbul por golunü takip hareketlerinde de diğer yeni kuvvetler gonderılmezse hu yaya yardım maksadile Mo~lıo
uttı. dörtte birini knybetmi\I olan Bu- taraftaki müdafaa devamlı ola- vada bir Üçler konferansı balmde 

2-0 galip nziycte geçen lstan - dienni orduları bu defo Kiyefin maz. Doneç nehri rereyan isti- toplanırlarlcen Çun~kinıe gön. 
bulapoılulaı, oyunun hızını durdur - garbindc ve prlnndaki son mu- 'korneti itibarile kohıylıkla ve az derdikleri mümessiller ve miite• 
dular. Bu yüzden ~elip ştcçici bir harebelerde de öliilcrile beralıer kuvvetle müdafaası mümkün bir hauıtlula da baskaca bir Üçler 
hakimiyet tesis eden lk)kozlulnr, lıir 800 bin kişi zayi etmıpe. bu or mani değil·Iir. Diğer ıaraft<ın kc.nferarm akdederek merkezi 
ıwnnltı kazandılarsa da ı tifadc t:'de- t d i 
medıler ve buytilc bir teki me hıılin. dular artık yok olmuşlardır. 5 evvelce Polıa•·ayı :np e ere: Cinde ilerlemekte olan Japon or: 
de ccıe)an eden oyun 2 -O İ tanbul. So, yet oıdusıınun Kiye He ve ~ar- Ha.kofa doğru Jlerl,.nutı olan Al. du!arır.a karşı Çang Kay Şek hüku 
spor lehlne bitti. kında yakalandığına göre Kre· man zırhlı ve motörlü koll?n b~ nıetin'n mukavemetini arttırmak 

T KIMLAR: nıenc;.uk'un cenup tarafındaki şehrin 30 kilometre sı:arbmdekı üzere tcdbir1er ahyorlı\r. 
lata'lfh •lııpar: Jo''kr t: Hnvri. l~a- DniepeT l><>yı nda ancak l O , eya Liyubokus ve Vnlki ta1aflar r.<1a • An.,lo-S~k:;onların bu hıırekeli 

lUk; IUı tli, Celal, Enver; Karlır. t; fırka kadar bir k:.ıvvet.in k"I- Harkof civarınd ki Sovyel kuv- J:ıponyanın husumc ini hir ~ ~t 
Tu k 1uk rrem, S fi "ıi a•u:ı vf'tl~rint>: tırnrruza b,1 1 ırn~I dır. da.ha arttırmıııfır. Bunun ı ın 
n~,:ı,·o:: r.ıılrnılır; Saıleltlıı. I\" nı- [., h • 'd 

,,, 2 , 2 " 3 -6 k ., narnk tnk eı. l larkof şehrı oneç ne n 1.11 ga.r- ·rokyoda Üçter ittifakının tevı -n. 'ahit, Kemal. Mehmet; ~ 'iı- d c: } 
... • krkh:ı ampl)oııu oldu. bindeki sırtlar üzerinde ır ·re ır.::ı cdı.'mes:nin m~nası Japnnya ha-hattiıı, Rel1ı, Şahap, ..lvtekin, ırn - ç f f.. • l B b •·- ı d 1 t rı cı." : u mus aıw1 18 - mudafaası için gaıpten ;J<."!l'ıı üş. rici .. iyaı:etinin esıısı dAima bu it-
zım. 1 t•n nihıı ete knd:ıı çolc heyecanlı mana k.arşı be nehrin mani kıy- tifak olacağı ve Büyük Okyanu.· ikinci kUme maç arı gettı. Fakat ha.,unın kararması ;'ıU- ti 

zund,.n ncUce alınamadı. İlk •ti meli yoktur. sun ccııubundaki ,Japon eme erı-Davuıpaşa, Alcıntla rı 3 1, To11-
ka1n, Unkapanını 6-2 mağlup et
nıişlerdlı·. 

Anndoluhisar ile Boğ ziçı takım -
ları arasındaki nıaç. Boğaziçi saha
ya gelmedtğlncl<>.n Anailoluh~ar hük. 
men galip addedildi. 

.Muhıttin • ıı .. niamt>• ç fti, J-6. 3-Q I ;\İn t~hııkkuku iç•n her türfü sİya· 
kazanJılu. Bunıbu onra ı:olml's - p ft r m aklar 1n1 ısi tedbirlere müracaattan sonra 
t.ıakıcl çifti ıırkıı arkaya ıkı ct.I makineye kaptırdı silaha mürıtcaat edilecei'i açık o· 
4-6., 7-9 kazaııınca !bir set daluı )arak re .. mrn beyan editm·,ın-. 
oyn•nmnsı ie.-ıp elti. Eu .ette Mak- Azapkapıda oturan 1 3 yaşın-: Muharrem feyzi TOGA Y 
rcl • Bolmes çiftı 1-3 ı•arp vaziyPt. :la Nişan çalışmakt .. olduğu Za· 1 ....................... - ..................... .. 

Pu ~ n cetveli 
Beşiktııe 2 

2 
2 
2 
2 

2 o 
2 o 

o 14: o 
o 10: 1 

tc)·keıı ruıkeın hryetının karnrıı~ n!aç E " ıeme fıtbrika8mcb bir 

1
. M ar 

8 
ngoz usta 

1 
tehir edildi. Bu rnfis:.ıh:ıka hafta içın. er ~ e~ .d d rllen ka:ıacn 

6 ele vnpılacaklır. makıneyı 1 are c e d .., •1 h 
6 :. •• sol elinin 2 parmağını kaptırmı•· ı egıı, ırsızmış F. Ca~e: 

G. Saray: 
İ. Spor: 
Alt.mtıığ: 
Vefa: 
Bıykcn: 

Sülcy.: 
Taksim: 
Beyoğlu: 

l 
1 
1 
1 
1 

2 o 
1 l 
1 e 
o 1 
o 1 
o 1 
o o 
o o 

61 Gureş mvsabakaları hr. Nişanfıışında oturan Suphi is-
5 İki hafta<ianberl F'at•h Gflı·cş klu. 1 YRralı derhal hastaneye kaldı- 1 minde hir zat evinin döıemelcrini 
4 

bu salomında yapıhcakt.a c.-lan Gre- ı nlmlftır. ı tamiı için e' inr- V r-y!lel iıımınde 3 kornmeıı ırıiıcş nıiısalınkalan <fün ııi. bir marangoz usta almı,trr. Fa• 3 hayetlenraiştlr. 1 ;9 ~ kat e kı hırsızla rlan olan bu sah-
~ Bıı milsalınkulnırlıı alına• teknik 'Darılm?.Cf!l ..... '..J' te mnrango7. birkaç saat içinde 

o 8: o 
o 3: 
1 :ı: 4 
1 ı: 2 
l !: 4 
1 2: 8 
2 0:10 
2 1:14 2 neUcel~r " nla~ır:. . • j \ ~ JI JR • t"Vı soyarak savuşmıı,tur. 

rır. kıloıla, hiriM:ı Suleyınan (Kn- "-- z b h k b' amanda 

1 1 l n ıta ırsızı ısa ır z 

T • sımpaşa), ildncl Kmıa (Anndo u), D 1 bayra111ında ı dl t 
enıs maç arı m kiloda, l.ıiıinci Tabn·, <Kul'tu. J nkalamış ve d .. rba a ıycye es-

Mu hiddln tek 
erke ki erde 

t•mpl1on oldu 
Sonbahal' İstanbul tenis maçlnı ı -

nm finııl müsnbakaları dun Moda 
Deniz Klubu kortlarında :ı-apılınış -
tır. Havanın l>Muk olma!!ına r.ığmen 

lu ), ikineı Hikmet (Anaılolu). " Lojman ,, lım etmiştir. . 
66 kiloJn. bh-ind Reşat Uv al Dil ba k ti "' Sudu muhnkcmt-si sonunda hır 

. G. · yri'nuru u vyorm .... ın., k. I d (Gureş), ik nt"I Fuat ( ,ureş). • . . dil" . k I elt ay hapse mh.- ume o muş ve er-
72 kıloda, bırlncl Jo'aruk (Anadolu) • 1 aınsı auuuk 

1
.s0 _,u mıya 1 e- hnl tevkif edilmi!ltir. 

79 kiloda, birinci Kô.zun (K.ıısım. nen yabancı ". ın:'':1ere ~.va! aç· j ;_ _____________ _ 
pnşn), ildnci Kaımelo <Beyoglu) tık. Gaıutf!lerunız n bırıncı sa- Evlenme 

87 kfloda, bırfnc1 Ya ar (Anadolu) bifelcri bu ınilli hareketi alkulı· 1 1931 .,2 • 
Galatas:nay İ!!esi - ., tı-

Futbol tekamUI yor, fakat bit de bu gazetderin caret mczunlRr•ndan B. 5eyid Er-
k arka aahifdcı-ine balonu .. Birçok ynl Rn. ~ '1~ V" Ör. ıl jlc edtn 

B n bu lkı zat le fganl tan l lcı i 
}ı kkında mek ve onları Afgn
n tnnıı hır he etı r nnl} i t tkıkıye 
jtt>ndermiy ikna tmek 1 •edim. Viı 

İ.U.lfakatı ganbeden olmak· üzeı e 
o ırnda fevkalml'mul blr hadise cerc 
yan etmckt dl Kıinunus in 
nısfı evvelinde ben Rerlinde lıuluıı-

d itim ınrada blr gece 'lıiı Fran ızın 
r risten bil ha~ a benimle goı Ü mek 

Üçilncil maç Beşiktaşla Suleym11. maçları kalabl 1 k bir seyıı·cı :kutlesl 
niJe ara ında oynandı. B ıkta lilar heyecanla takl et lşur. 

ur SU resmi ve milli müessa~krimizin mitıtir. Duğün Parkotelinde t ı· 
f!ltanbul Bolgesl Futbol AJaıılıgı, ilanlarında bu milli harckde is· ıır. Evlrlere saadetler dı-

takım kaptnnlaı ı çın bir h:ıı:ıılık ve yan bayrağını çP.kmif yabancı ke l . 

k olan urıtc-aaUanmı kaba tle 
ik ı de ayrı a~ rı z manlaıda beı im. tını. 
1 or ı t ıll'.'r. tim. 

g lmiş olduğunu haber alınış. 
Hem n bulunduğu otele gıt-

(Dil L'""" ı CJr 1 

bu maça bir çok oyunculardan ınah. Tek erkek f ı ar· Fınnl musaba -
run1 olanok çnkt.ıhı.r. Cezalı oyunı~u- lrn ı l\fuhiltin _ Hıı an nıa nda cc
laıdıın başka, Yavuz ve Şakiı in de reyan ettL Blı lncı l'ti Ha ıan İYı hlı 
tal be oldukları ıçln oynıynmnnıalan, I o\unla 6 2 kn1.aı1rlL Fak11t lk nci, 
!lfyab beyaz takımı bir hayli za1·ıf üçüncü Vt:' dörcluncü setleri tuhlttin 

Ayıt 11vrı ııiy11ııi gruplara men!lup 
ol ıı ve yckrll e !erine adeta hasmı 

olan bu lkı zatın tekllfatıma kar. 
v ı dıklcrı cevaplar tamamen yek-

ti ti nln a nl 'd D ı r ki: cCe 
nıal A fgaııi tan n vazıyet! 

y 'i n d ·ı v rdi-
I :~o~ fl\01}. 

h t t nıa 11 cıoır udur ve Edebi roman: 2 
n\: o A fgnni tnnın p ) dnyı um- ........ - .................... .. 

ra n etmt' tne muavenet ed rek lktı
!! dt:'n n ı teflt olacağı gibi, Afga. 
111 anın kecıbi kuvvet etmesine mu
avenet ı;av sinde iyn eten de mlis
t fit olabtılr Binaenaleyh bu işe ta. 
,- ~duiu eMmmlvetıe teşcbbus et
nı k her Alman için bir vecibedir. 

Fakat Almanyanın 'buı;iınkft vazf. 
r ti ıkt1sadlyc ve siyasiyesl buna 

mdlllk maattee üf imkan hır.ık. 
mnz. Evveli Almanya, böyle Afga. 
nl tan umuru iktısadlyesilc alaka. 
dar görunmlye ha lar ba lamaz, düş. 
m ln ız cmadem ki Afgani tana 
earfedecek kadar para ve vesaite 
maliksiniz. o halde bor~larınıat n çin 
'Teı mıvorsunuz?> derler, ,.e bizi da. 
lıa zlvade tazylka baş]arln. 

(411-) Rıı. ya o zamm lar, ha,tırlar°'" ,,l<f o ı r I Ue k lcib nı ı1•11 
wa 1mı 18 pek fabıı o1fln 80ll derecı 
tıcl ıunlı guHler ,,.,~ fite. 

Adeti yorulmuttu. Baloda, 1 lr 
•lk m.w:erasile karşılaşmak üm di, 
derhal kalkıp giyınmek, Perajlala ın 
kapı ma günduzd n koşmak uz a
rını, yureğındc na ıl uyandırıl a, 
henüz dağnık duran yatağın dav t • 
kir manzarası da, onu kendi 'ne a. -
ni kuvvetle çekiyor, d llkanlıyı. iki 
ııd heves ara ında bocalat• rdu. 

- Of! Amma da yo uldum, dıye 
söylendi. Ben, çal~mak iç :ı ) a tıl
mıı bir adam de •llım, v 1 nı. Şu 
Hind fakirlerıne gıpta cdl· orum, 
billahi! Hıç kımıld madan, bir şey 
dütilnmeden, vucutlarını ve lrafalu
nnı yormadan, on bin sene, kal p 
gibi yatı~orlar. Dnhtiyar herifleri 
Ana, baba; hizmetçi, eş dost, hı
sım, akraba bak getire. Ne guvedcıı 
muhafaza edilecek e vapları var; ne 
alacak, verecek du ünccl<'ri... Hırı! 
fakiri olmadığım içın, dunv ı n b . 
tiln gafleleı ınden bade. on b n 1 k 

Yazan: Sermed TALAY 

tam bir istirahate kavuşmak, bana, 
ancak ölum a es nde na ip olur. ŞO 
dakıkı:ıda, olume b le razı) ı n. T ı 
can ma kendı elimle kıyamam a ı a 
ıöyle yavaş yava , tereyıt ınJan kıl 
çek r gfbı, banyodan çıkar gıbı ha -
yattan çıkmak, pek te fena olmı\ a. 
cak galiba! Öl um, ne ıyi ey 1 Tnm 
saadet, ç rüye çurüye yok o!an ce. 
sedlerde, buna şüphe yok 1 Rem de, 
derece derece artan, vücut çurudukçe 
gı ado u l ukselen bir saadet! 01-
mes m bile, hiç olmazsa ura
cıkta, bir taş gibi, bir maden 
gibi, iradesiz, arzu uz, isyansız v 
flklr&1z, ka katı yaşayıp glts m. Et
rafımda, her !JCl, dilediği gibi hare. 
ket et e, b n, k!içük parmağımı bılc 

o)natma anı! lloıo~an kaçaıı, omıü 
o'd ıız ne duzgün, allık sür
n d n ı; ıııl ·~en, ihtlyıı.Tlıyan, en. 
kaz haline ııelen eaki aaaaa kaci n
lım gıbl olum! 

tekamül kursu açmıyn karar vcıml~- lime1erin ıizinic alay ettijini gÖ· :e:m:;·~;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-----
tir. Ru kursta Galata ;aı ay ve Fe. rüuünüz. t,te bunlanlan bi• isi: ı1 •çıK M JHA8ERE: 
nerbahçt:' nntrcnörlcı ile Bol e Spor "' 
Scı, ı~i Şeü Kemal Halim deıs ve- Lojmanlar in~ntı. 
rı'C kk ı dil". Uzun söze ne hacet •• B. Mu.ta.fa AtalAy - Şıkaye

tinizi alakadar ınakama gönder• 
· dık. Net'ce henuı: bel!ı ohnn:lı. 

o :ı.arnan, vef:ıt etmek me t:'lc lnı nY-1--~ =-
rıcn dilştınuıum. 

:ıırla. Ne olur ne olmaz, 
kahı ım, çabucak giyinebllt yım. 
vabımı, yatağın ustüııe ııerenıın, I 
ıapkamı fırçalarsın, ktınduralnr. 
p ı n. Ha ı Elc!ıvenleri ipten 
alın • Soİı dakikaya kadar havalan -
sın. Seyyu bl!mın depo u gıb1 balo
ya gid hnez. Şof r zannederler. İt . 
barım arta: ama, yine lüzumu yok 
Kap u'Jlt>.ğayıı bir parça yeşil sala.

1 ta \ r. iki aydır, lokma g tmedi, r.a. 
va!lıc ğıı kursa ına. S nı;aıı pa~.a. ı 

Fıdell S manın ya. ı 

na 
<.> ııı ~ taııka döner ha'. H 1\ ·i AllHhll I 

ıemar!ad k... (D.ı.a>M 1•Gr) 

f.111ıuu11ııuu11ıııu•ıttııı tnuuu ınuntt~ 

; Vecizelerin şerhi i, 
!v ..... "i;·;~:;;·-;;;ı~k-:, 1 
çalışmakla onu daha 
~ok parlatır, ortagsa 
çalıımakltı k'!ua1'lar:11ı 
ö,.te,.siniz. 

Joıhua Reyr.oldı 

Çalışma'lc, insanın yalnız zeki. 
mı de;.11, her kuvvetini gcliştir

miye, ncrletmıye- yardım eder. 
Ze:Ci. ı parlak- olan bir ııd:un, ça. 
lışmakla; zetis na derinlik n 
engin!ik temırı eder ve böylece 
zekasıl'm pıı.rlaklığı ynlnıa goa 
alıcı olmaklıt kalmaz; kafaları 
joyurarı, ııoııulleri besliyen bır 
u::ka olur. 

Zekb1 orta olan bir adamsa, 
~lıtmakla, iş batarmalda, achm 
adım i\IJl'ileaıetle, ilerl.lediJı:çe Ja
ha rcnli bır ufka laikim olmakla 
zek:ı:ıınır. dereceaini ör~ dere. 
~Pd< rnuYaf.f'Rk olur. 



29 EYLÜE 

Diinya harbi ı\ 
[1,0 ıac• ııa..I SOVYET 'Sabık Iran ALMAN 

ı tebliği 1 tebliği 
lnalllz tebllll (1 inci 14hifedtn deı•.m) 1 ş a h ı (1 Uici aaJıifU!.'11 dev.m) 

KAHiRE, 28 (A.A.) . umlü ihdas edilmişse de hiçbir 26 Eylulde bir- kruvazörde yan 
Şarktaki İngiliz kuvvetleri umıım.ı gıda madde& eksik değjJdir. gın çıkarılmıştır. Harkof ve 

ı,;,. ~ı·gibını• tebliği: tesir- Lozovslci Alınanların Ösd a· H 1 n d i s t a n a Moskova mm takaları ile Vilnanın 
Kuyunun ağ-undan beton akıt. 

mak ta kifi gelemez. Zira, beton 
kütlenin cdev,·ar menkap> denl -
len burı,"tllada açılması mümkun
<lür. Bu burgular 4 ayda 4000 
metı e derinllgc kadar gitnu>kte -
dir. 

Lıbya<la diışmaıı top~usunun " ~-- d"kl .. ~ 'd d . menbalarında tayyarelerimiz nak-
a e,.ı arıç o nı . Ü •• • . M .1 } Al l ıye gemilerini ve demfryo annı t;iz t ~· h . • l ak üz<ıı·e, Tobruk• ı OMSlnt zaptetme .I ermı .eyı e t. g 1 1 y o r ı· il 

~~u~~zi~~~:e:n~~ke:;~~~es~~~~ ~~[~ ~u u:~~Y~)~;gal :~~:ıea~~~ Tahran 28 (A.A.) - Eski ı bdombaordıman etmislerdir. 
•• J d ki f k b d • İran Şahı, «Bandera> vapuru Kronstadt liman~nda. bombar-~tmi~tir. ~~u k ll soy c i etini a at unun ogru t ) b" S 

Hudut mmtak~mda .~~. o. ar!- olmadığını söylemişt:ı. Almanlar ile BendC'rabbaıı' dan Hindis- ıman ayyare erimi:ı ır ovyet Nihayet asıl petrol t.abak:'.sınuı 
boııtb:.ı vasıtasilc tahribi de düşu. 
nüll•bilir. 'Bombanın infnıikı, pct. 
role su karışnıa~ını fotaç L-drı:ek. 
tİ1' kl iki rnayiin bu suretle ka -
Ti ması, haki.ki bir j"o1ojik fela 
kl•t olaeııktıı-. Su ile kıırışan pct;... 
rol ııın)i mahnık olarak ikııllanıl. 
ıııaz hi r hale ı.relir. Fakrıt, lıu hu. 
su"ta hiç tec rube yapılmamı•tır 
V<' petrolün infilfll<tan !-'onrn bir 
ılalıa luıUyeıı i~ yaı anıaz hale 
J?l'lip gelmediği. yahut sıkleti ıza. 
:fıyPJeı'İnin nyı·ı n~·ı·ı oluşu tlnlııyı. 
sile, su ·ıe pt troliln sonradan bi. 
ribiı 'nd n yrıhp aynlnwdıi!ı 
m1 luııı dcı!il,!I,. 

mız taarruzi !aalıyctleıını aı ttıı mı.. - b d k · 1 d"I tana hareket etmi~tir. Arala. zırhh:.ın11 tam isabet kaydetnıiş-
lardı~. Du-ıı cenubi Afıika k_ o•if so_~_ra. u a. a.nın. ısme. n ış_ga. e ı • 1 d' Al ~ ....,, d - b d rında veliaht da dahil oldt1ğu eT ıı-. man tayyarelerinin ge-
1.olıarlınızd"n biri, içinıhı dört Ital. ıgını bıldırmışlerdır kı u a I "1 ,_ 

~ halde dört oi'du ile ikı kızı ·ve ce taarruz arının hedefi ı~ os~o-
•an zabiti bulunan erklinıhıubiyeyi.! doğoru deği)dr. k 
"' damatlarından biri kı:ndisine vanın as eri tesisatı idi. ıut bir otomobili ?.aptetmi~lerdir. Lozov"k İngiliz Wosunun Al- r· l d w 

~ refakat etırıel.::tedir. erroe adalarmm bu un ugu Alman leblljl man filoı:ıuna çok zayia~ verdirdi. İranda İngiliz _ Rus göllük ınıntakada tayyare!eTimi:ı 
BERLi.V, 2!:> (A.A.) ğinj, Almanların Baltıktakı Se\· rniisterek mesaisi gt.indüz ceman 13,300 tonluk ilci 

Alnıan tt·blıği: - Dü:ımun dün kulcey~ noktalarını ele gecinnek Londra '28 (A.A.) - Tah- şılep batırmışlardu. 
~lrnş ahili iı.zerinden uçmak ıç.n için muhriplerini ve küçük hcıro ranclaki Rus ve İngiliz ~ksper- Leningradda vaziyet mü.a<ül 
HP ıi,-ı teşebbüsler efna:;ında, 4 ü gemilerini kullcınmaJan kendileri- Ieri Rusyaya azami miktard-\ ı:.ene>vre, ~" (.\ . ..\.) Tim<'"' ga. 
t ~yare dafi bat:ıryalal'l tarafından, ne pek pahalıya mal olduğunu malzeme gönderilmesini le- zete in.n 1 ıluiı ılıgtne göre Lcningraıl 
iki i harp filosunun cüıütnmlurı ta- ve bu ~ebeplc artık ge;i kolan halkı yalnız topçu ve hava lıonıbar. 

l 1 ' min icin s_·imendifer, kamyon ı ı ıafından ve 17 si hava muhaı-e ıe e- gemilerini tehlikeye sokııııya ce· < ıman :mnılaıı ılefril, :ıyııi ııınıanda 
1 • d 2" t ka b 'trrıi" ki 1 . . v- cleım: nakliyatını ı<ılaha ça. sı.ı~ıızlııkt.·ııı \•' ,,.Jnktı ı"ksı·zıı·ı,·tc•ıı <l" ı esna~ın a ·~ avval'c Y c y - saret edemedi erini ııöy emı;ııır. '· ' ' ~ 
tir. · • 1 lıı:nıaktndırlar. :sıkıııtı Çlk c1<'cdir. 

Almanva üzerinde ne gündüz, ııc 
de ı.:ece hiç. düşman t.ayynresi uçnm
rnıştır. 

ltalyan tebllGI 
ROMA, 28 (A.A.) 

İtal~:ın orduları umumi kararga
hının tcblifri: 

Şarki Afrikada, kara cephesinde 
!npçu faaliyeti olmuştur. 

Hingazi ve Barclia üzerine dilşman 
t.1rafıııtlan yapılan bir akın esnasın
da :~ ta~·yare düşürülmüştür. Kufra 
ıııııı t akasındıı yapılan bir keşif uçuşu 
esnasında dördüncü bir tayya1·e t.le 
tayyarelerimiz tuafından düşüı·ül • 
:nıüştür. 

Şarki Afrlkada, 15 ııisandanbel'i 
nıuhasara altında bulunan kahraman 
N olşefild ttarnizonu bir kaç günden. 
heri yiyeceksiz kaldığı için 26. eyHil
rlcn itibaren teslim olmak emrınl al. 
rnıştır. 

Gondarıll di~er mıntakalarında 
"düşmanın muhtelif teşebbiisleri mô
eı;sir mukabil hareketlerimizle aka -
ıuete uğratılmıştır. 

Düşmsn tayyareleri Agrlgento, 
:P.Tar11ala, Trapaııl, Cagliari ve Porto 
Ampedocle üzerine taarruz akınları 
yapmı~lardır. Bn ııonuncu o~birde 
11lvil ahaliden 8 kişi ölmü,, 8 kııi Y• 

ralanmıştır. 

Orta Akdenizde hava ku~etl~rimiz 
Cebelüttarıktan çıkan büyuk b_ır f 0 : 

giliz drniz teşekkülüne karşı şıddetlı 
hürumlarda bulunmaktadırlaı-. 

9.~!!.'!!! . .f.~!.~~~ 
Mektep 

kitapları 

yine yokmu• 1 

berhalde daha çok hayırlı it gör· 

müıı olurdu. 
Bu mektep lı.iiflpları i~inin her 

ıene böyle, ,a,Jacak bir intizam 
ve ıttırad ile geç kalmasından el· 
bt meı:ul olması lazım gelenlrr 
\ ,"'rchr. Maarif Vekili Bay Hasan 
İ\li Yücel bu mesuliyetleri arayıp 
btılursa ona karfı tedbir almanın 
•,olayl.,.acaiı tabiidi~, Bi~ sene 
)Öyle sıkı ve kuvvetlı tedbır ahı:ı
~ıki an sonra ise, artık bu derdın 
ıüksetmiy~ğinden eroin olabi
iri:ı. Fakat bf'rhalde bu hasta· 
.akla esaslı surette uğratmak ve 
~nun tedavisi çaresini bulmak _,_ 
lık rnühim bir irfan davası eh~m· 
Vlİyetini almuıtır. Bu ebemrnıye. 
ti de, Maarif Vekaletini ihraz 
elrniJ olan Vekiller içinde, Bay 
l·fasan Ali Yücelin herkesten ıyı 
takdir edeceği fÜph.<.ııizdir. Çün 
kü kendisi de derece derece nıek· 
tepJerimizden yeti~mittir, Babı· 
l Jide kitapçılık hayahnı ço~ ıy~ 
ib-ilir kendisi de, vat.tile, şmıdı 
l " zi~ phit olduğumuz gibi, ta Je
henin kita·p p~inde doJa,,masın~ 
tahit olmuıtur hulau bır kelı-. ' . 
lltle ile tam çekirdekten yetı~me 
hir murifçidir. Binaenaleyh bu 
df'rdin artık kati çaresini bulma· 
•ı11t ondan beklemek hakkımız
Üır. 

TASViRİ EFKAR 

lrandan dönen 
Alman!ar 

Lozovski şunları ila\' ~tmı;-ı;ı-: 1 Teknik tef erıuat Rus a ·keri Fiıı tııııt·aklaı ıntlıın LPııingradıı 
Simdi Almna filosu Baltık 1 akı: heycti:ıu<• tetkik ediimekteclir. ılognı bakıldığı zaman. bilhnssa gece 

So~yel filosundan çekinmekte ve Rı:,, askerlerine fngili7. hu.;uı.ı korkuııç lıiı· mı:ııız.ıra kaı·ııısındıı ka.. 
Sovyet deniz istihkamlarına ~aar. tanklarının sevk ve idarı•si öJi'. lınıııaktaılıı-. <;üııkı.i o zaman blribi. 

Avrupa kıtasında 
isyan hazırhğı 

ruza cesaret edememektedir. Hu- retı"lmektedir. Bu mak~ac!la ıini tııkip eden infilaklarclan hasıl 
olaıı "anu·ıııl· .. "'I kt lı'ı· (1 iııci sa/,i/"cdeıı cleva"') 

Ja
4 sa Alınanlar bu denizde b~ . .-ok ) l ' " "" aı ı,:-oru lllP ·eı · 

talim mektep eri açı mı~tır. Söylen<liğine göre Kronslaclt ka- Avrupa isyanına yapacakları ve 
harp ve nakliye gemibıi kaybet· ı ı k e~ geçe.n hafntaclmılıe"l e~kisi a. , yapmakta oldukları yıudınıın !;Ok 

mişlerdir. Şimdi yalnız kiiçük ge- fı•nıandı•yaya <lar ı.aalıyf't gii~tl)ı·ememckLetl~r. mühim olduğu teslim olun:ıyur. 
milerini kullanmaktadırlar. Daıly Telegrarıh gıızete>si bılhas;;a B" "'dd tL b · D · k . . ır mu e en erı anın1ar a 

Sovyet tebligmw • e ek • Lenıngnıddu vıvccek miktıırınııı a,;... 
•ı 1 •ı• · müstc<:na olmak üzere Alman jş-11.foskova, :!8 (A.A.l -· Oğle iizerı verı en ngı JZ gaı·i badele indiı·ildiğinl yazmaktadır. 

<:!~h ı ı k · h gali altında bulunan on Avrupa neşredilnıi;; oları tebliğin ilave~idir: ~ ı· n e e ·trık <>ereyanından ma -
Son yedi gün zarfııııla Kızılordu. l'Uın olması yüzünden halk odun ya. memlelcetinde hep biıden isyan 

nun cüzutanılan garp mıntakasında n o t a s 1 karuk yemek pişirmek mecburiyetin~ çıkarmtya matuf ohın projelerin 
düşmanla hnrbetmişlt>r ve ona ağır de kalııııştır. Fabrikaların işçilerine hazır olduğu malumdur. 
zaviat veı·direrek müstahkem mevzi. - -...- -- _ günde hiç olmazsa bir ltere sıeak ye.. Danimarka, müttefikler arası 
leı'.inden çıkaı·mışlardır. Düşmamn So11get toprakları talılige ınek verebilmek için kış için birikti. lı:onferanııına mümeuil gönderme 
18 bölüğü imha edilmiş ve bunlar, ıfüniş olan odunun büylik bir kısmı miştir. Diğer doku:ı memleketin 
muhaı·,be meydaııında 2:rno maktul edilmezıe Finlandiga şimdiden ad'cdilmişlir. ll d B 1 "k 

' S -•~-' bil' yani Norveç, Ho an a, e çı a, 
18 tank, ınühimınaL dolu 41 kıunyon Jı~' cman t•Ja"'-kı• •dı'/•,,.•/c ttumi mucize kurtara • ır y 1 y " r .. K. .., ..... ., N Lüksemburg, ugos avya, una. l:ıırakınışlardır. Düşmanın 10 siper • evyork, 28 (A.A.) - D.N.B. : 
havan topu bataryası tahrip edil • LQNDRA, 28 (A.A.) Hearst'in muhabirlerinden Kar nistan, Fransa, Çekoslovakya ve 
miştir. İngilte>rc tarafından l<'inlandiyaya Von Wiegand şi!yle yazmaktadır: Polonyanın Londrada murahhas. 

Bir çok Alnıan askeri esir edilmiş- iönderilcn notada deniliyor ki: «Sovyetlerin askeri mukaddC'ı·atı lam vardır ve memleketlerindı>ki 
tir. Alınan ganaim meyanında sağ. Fhılandi)-·a hüküıneti Büyük Bd- taayyün etmiştir. Stnlinin ordularını isyan hareketleri ile şu veya bu 
lam olarak 48 ~ahra topu, 19 sipeı tanyarıın müttefikine karşı VP bu ancak biı· mucize kuı-t.arabilir ve İn. tarzda temas halinde bulunmak
havan topu, 64 mitl'alyöz, iki l'ady.ı ınfttcfikinin topraklnı·ına tecavüz gil1cre ile Aıııe.riknnın bu mucizeyi tadırlar. 
müı·silesi ve bir çok tüfek vardır. haı bine devam ettiği müd<lı.>t~e frıgil. yaratmalanna ınıkan yoktur. Evve - M k l h · · L d h 

Cephenin şima!J gaı-bi5indek1 blı tere hükumeti Finlandiyayı :\1ihve. la, bu iki menılekelin, Alınanlar ta- . a a e mu arnrı, on ra ep 
mıntakada 580 Alman zalıit ve neferi riu bir ı·ilknü olarak telakki etıniyc rafından tahrip edilen Sovyct endti.~- ı bırden !~pı'.acak. _olan .. galeya.n 
itlaf edilmiş, 6 tank kullanılmıyacak mrcburdur. •1!!iya hükumeti tı-ilc•rinin o/r ellisini yerine koymala_ hareketinın Jfaretını henuz vermış 
bir hale getirilmiş, 3 ı;ahra topu ile Sovyetleı·e ait 1 topraklaıın isti. rı. sonra da Sovrctler Birliğine değild~r. demf'kte ve Almanla-
20 nıitralyöz ve GOO tiifek zapt veya l lasında ısrar ettıg-1 takdirde Büyük vaadcttikler~ yardımı pek. kısa biı-1 nn ellerinde bulunan rehiı~cleri 
tahrip olunmuştur. Dl'itanya yalnız harbettiıd miirl•letçe ıamnnda, hır kaç hafta içınrle veya imhada tereddüt etmiyeceklerini 
Bombardıman tayyarl'lerinılzclt>n el• ğ-il, ~ullı akteclilcligi zaman Finlan. hiç olıııa_ısa bir kaç ay içintle ya~ - ilave eylemektedir. 

mürekkep bir hava filosu. yüzbaşı diyoyı düşıııan olarak telakki ede _ malını luzımdn·. ller iki ıncnılekctın j s· d" t tL"k d'J kt 1 
1 d .. 'll - · b 1 , ım ı e ııı:ı e ı me e o an 

Pietlyakir'in kumandası a tın n faa. cektlr. mumessı erı ~ımdi ölmek frr.ere ıı u. • I A d b. . 
li'-•ete geçerek <>e-ııubu gal'bi mınta. nan bir ha~tanııı bn~.1 utıındakl he- mest: '" vrupa a ır ısyan çı: 
" i rın-iltere hükumeti iki memleketin • ı. k f k t llup ay•vı kalarındıın bil'inde takrıben askeı kimler gibi ~loskovıırla bulunmakta. "arma ve a a ma ~ .... , 

yüklü 30 kamyonu Vı> erte i ıı:ün biı araF.ında siyasi miiııa,.ebetlerin ye. dırlar. Fakat «ışıı·ınıca> edilecek olun elden kaçırrnıyarak muvaffak ol
tayyare meydanındaki 20 Alman tay niden tf'si~iııi iyi kar,ılanııya hazn·- bir miktar hııl'p ınalzeme~i kuvvı)ti maldır. 
yaresini tahrip etmiştir. dır. Ilunun ilk şartı Fiıılandiyanın tühnen h::ıı::tayı ölmckten kuıtaı·:ı • --------------

Çete muhıucbclerinde, K. Yolclaşın Rusya ile yaptığı haıbe nihayet ver- mar.. Alınnnlar bir acemi il<' oynıyan Almanya yıkllırsa 
kumandasındaki müfreze, bir trene mesl Vf' rn:rn hu<lutl:ırının ılı~ında bir satı anı; l'aitıpiyonu ~ibl metotlu 
taarruz etmiş, çok nıiktarc!a nıtihinı- işnnl ettiği biitiin topı-akları tnhlıyl' ve si:<lcııınlik bir sure>tte ıııuvaffakı- (1 inci ııahifede'fl devam) 
mat iğtinam etmiş ve bir çok kaın. e>tn2esiılir. yeUcr kaznnmaktadırlıır. T..cnlnın-ad, Alıııan ordusu ycııildıği takdirde 
yonlar ele geçirmİ§.tir. Lokomotif, • ağır ağıı·, fakat emin blı· ı:ıurl'tle bo. derimi Bolşevıkliğe iltihak edecek 
çılgın bir süratle yakındaki istasyona 1 n g ı· 1 i z v e ğulnıııkttıdıı·.> koınılıılst Jll"Opagandasına ulct ola -
doğru atılmış, burada bulunan ve WJel!'ıınd, bundan sonra Almanla - caktır. Bu propaganda işgal ordu _ 
Alman askerlerlle y:iklii olan bir A • k ı·ın Hov;.. t:ll<'rin ak!<lne olarnk inı;an ııımıııı bulunmakla olılııi:.ru Pransaya 
trene çarpmıştır. Bn müsademe>de en ffi e f l a n malzernell•ı·indcn mümkün oldu~u ka tla giı·•·cck ve Avrupa kıt:ıst tama. 
aı 150 zabit vt! a~ker telef olmuştuı· dar tasnı·rnf e>ttikle>riııi knydeLınek - mile Bol~e>vikleşecektir. A vı·upadaki 

fnıHiz tayyareleri Şark h t ı • tf'tlir. 
1 

komünist bloku da muhakkak ki ka-
cepheıinde eye er} Sovyetlerin bir ihraç te~ebbüıü pltu)izmin kaleııi olan Büytik Britan. 

Lonclra, 28 (A.A.ı Hava Nl-'1.a. Berlin 28 (A.A.) -Sovyetler yaya karşı harbe devam edecektir. 
reti, İngiliz ta)yaı-elt>rının .Rus. Al-ı'. M o s kovada 25 Eyli'ilde Ladoga gölünün ce- Atlantik an1aeınaşı ve Roosevelt-
man cephesinde ı.rüıı<~en ~iı~e daha nup kıyı!!ına asker çıkararak bu Chunhill deklarasyonuııun 8 nokıası 

1 i. niı;bettc haıekata Iljtırnk et. bölgede çevrilmiş bulunan kıta. hMakk
1
·1.n<la soı·ulabn suall~re_ de Bcııohıt 

gmee~:e olduklarını bilılirmektcdiı Moskova 28 (A.A.) - Reutoı I · d d'" l . ec rnı şu ccva ı vennışlır: 
!la

va Neu.reti, bilhassa taarruz h~. Beaverbrook ve Harriman'la arının urumunk uze tmıye ça- Bu 8 noktanın A\•1·up11 milletleri 

t 1 l · ı · A ·ı. h ı · lışmı.şlardır .. Fa at bu hareket aı·as.ındakı' anl:ı•ı11,·ı~--.1 bı"r esas ola. reketlerinde n~lliz avcı tayyare el'ı- ngı ız ve merı.._a eyet erme k Al ., 
. Sovvet bombardıman tayyaıele. mensup diğer aza, bugünkii pa:ıar vaktınde sezılere man hava bileccr.;-iııi ıannt>tnıiyorum. Bence bu 

nın · ld ki h k 1\ taarruzları neticesinde <ı.kim kal- noktalar kıifi ôe>ı·ecetle viizıh değil -rlne refakat etmekte o u · arını a. günü a şamı 1-oııkovaya vasıl oL 
· d mL-;tır. 1 dir. Bilha~~a bunların arasında ipti-ber vernıektedır. muşlar ır. . 

I. gil' avcı t"V''arelerl l\Ies Alman bomba tayyarelerı· bir dai ınaddcl~rin te>da ı1kine dair iıti. 
Diln n ız ... " ' • Moskova 28 (A.A.) - İngı"lı·.. il kk l 

t .. de ikl tavyare dü - .. römorko··r ı'16 600 tonilatoTıık ı'k"ı rak e<lebil<'cek mi etler ha ında i. sersclımitts ıpııı J ve Amerı"kan heyetlerı"nı' Mosko- "' l h kt d" b 1 k · · · ağzına k d ıııııgc ı:n sara at yo ur. şürnıüşler ır. vada kar,.ılayan zeva'. arasında a ı çı gemısını, n ar as. 
S ller 15 kasabayı T kerle dolu daha küçük 1 5 gemiyi 

ovye Hariciye Komiser veki!i Vi~inski, 
• ti' d t attiler batrınııı. lardır. 
il r a .... Bahriye Komseri Amiral Kusnet. -....:..-----------

Londra, 28 (A.A.) - Sovyet kıt~- sof, Genelkurmay başkan muavi_ 
)arı 1elina mıntaka,ında ta~ıı.ş~ut ni Kolikof, Hariciye Komiserliği 
ettikten ve Alınanların ıııevzılerınl genel sebeteri Soboiiyer He Bü-

r d- -rdükten sonra 10 ka"aba. 
zaa a uşu ·. ı T ' yük Britanyanın Moskova Elçisi 
Yı jı;tirdat etnıişlerdır. Mar~şa ı • 

k un kumanılıısındakı kuvvet- Krips, Birleşik Ame'likanın Mos-
~;~11~~\ılamı sahilin gerisinde vii. kova Elçisi Ste İnhardt ve bu ;ki 
cuda getirdikleri iiı.- miiılııfaa hattını 1 

sefaret erkanı bulunmakta ini. 
zRpletmiş1erdir. Ru~l~nn .s~I ce~n,~hı ............................................... . 

evvela bu hııtların bıı·ıncı sıııı ·:·e ıkıı~:, A m e r ı· k a da 
eisini zorlamış, bunu mi1te11kıp Sov 

et tankları muazZAm kütleler hal!ıı- ı --------------
~e ilerllyerek üçüncü hattı dıt ı~gıtl f k kl9nununun 

t 
. 1 ·d"r Sovvrtler bu hnıeketi Bit. r a l ı ... 

e mış eı ı . • ., "d 
a arken Alıııan tanklarının mu a · ilgası için Meclise 

! P

1 

i c me\•clan bırakıııumı;lnrdır. 
na es n • 1 d n bir kanun layihası 11er.ildi 

Sovyetlerln sağ cenahı tank 11r ~ 
d görmeden harrkcte geçınış, LO.VDRA., 28 (A.A.) 

yar ını kuvvetlerinılen milkenı. Ayandan MaL Keller Meclise bita-
fakat t~7t~ istHatle etmiştir. Sağ raflık knııuııunun ilgasına dair bir 
mel suıe · aeçıııek iq- knııun ltivihası tevdi l'tnıişlir. Bu 
Cnnah kuvvetleı·i, 1,esnayı .. 1 

~· 
1 
.. 1 .. Alman ııhıylarırıın bu l:"ıyiha, denizlerin serlıestliiiııi ilti-

tıven ıııo ur u ~ l ı J A ı'k · t 1 L' t # bbüsleı·ini akamete uıı;ra mış ar - zam et en mcı ·an sıyase t e ır tc. 
eşe B •haı'ebe eıına~ıncla bir çok zad teşkil etınckterlir. 

Fransada 
neler oluyor? 

YEHI ACILACftK 
SİNEMA 

Bu mevsimin en yeni 
ve en güzel filmlerini 

getirmiştir. 
Tepebaı;ında )'eni açılacağını bil -

diı dığlnıiz nemanın mildürlüğün. 

den aldığımız. mektubu aynen neşre. 
cliyoıuz: 

Muhte>rem gnzeteni?:in diinkn sayı. 
sıncla sayın lııılkımızın Tcpebaşında 
pek yakıııdn nçac:.ıgımız ;;inemaya 
biiyük .aliika gö::ıterdiğ! ve ;;iııem11 • 
mızda yeni fılmler olup olmadığını 
merak ettiıd yazılıydı. 

ır ll rte>ı em halkın sinemamıza göı;. 
terci iı! ~ iıl,~ek alakanın me,Jyunu 
siıkı ani\ ız; bu büyük aliik:ı her tür_ 

---~ 

Tefrlka:74 

Enver Paşa 
KurfUn TaUit Patanın kata tasını 
parçalamı' ve talls1z Sadrlz111m 

y e r • • e r ı ! m i ' t ı. 
Talilt Pa~a, ikamet.gabıııa tekar· 

rüp Pttl. Ha rdenberıt sokağına ~r
d i. Tam 17 nuınaralı eYin öni.lne 
geldi. O anda acı bir :r6vclver sesi 
i~ltildi. Hu rövcberden çıkan haın 
ı.·e kahbe k-ııı-~un, zavallı Talat Pa
şanın .arks tarııfırull\n· beynıni par_ 
çalamış .. Talih .. lz Sadrazamı kanlar 
içinde yere sermişti. 

h '.it 1 Tableı·ynn, Talat Paşanın 
biı uh olarak yere yuvarlandığını 
ıruriıı göı ıııez elindeki tabııneayı so. 
kaı'\'ın ortasma fırlattı. Kendisini 
kaçırmak için, arkadaşlarının aı kıı. 
rlan gctinl!klerl otomobile doğru ko~
mıya bn~ladı. F'akat ( .Farenen) so
kağının başında, halk ianfından 
yakalandı. 

T-bleıyan, kimdi'!... Ve Talat 
Paşayı, niçin kntletmişti? ... 

Bu ua1e, Oç bt>ş ~atırla cevap ver~ 
mek mümkün değildir. İzah etmek 
iE-e, bu nl!'nuumuzıın haricindedir ..• 
Buna b1ııaen, bu elim iikıhetle, Tn
lat Paşanın hayatma dair olarak 
yazmış olıluğ·umuz yazıl:ı.ra hitam 
vel'iyoruz.. Pelr genç yaşındanbrı i 
hayatını menıleketinr vr millctinı 
vakfet.nılş ve lııı uğurda da hayatını 
kaybcylemiş olaıı ha zata rahmet te· 
menni eyliyoruz. .... 

Enver Pafa 
Kendisine hitnp edildiği ?..aman, 

bir genç kız gibi göğsıine kadar kı. 

kız cibi delikanlı, lı:aıılı Ballr~nlarda 
Bulgar eşldyalarııu avlamıya çıktığı 
zaman tığ gibi bir genç zabit oluyor •. 
Burnuna barut. kokusu girer girmez, 
derhal değişl~or .. Gö.><1terdiğl harlku
lide ce~aretle yalnız dostlarını değil, 
takibine çıktığı Bulgar çetE>cılerlni 
bile lıayr@tler içinde bırakıyordu . 

zaran narin bir delikanlı ... Gü1.t>l, ••• 
Şirin. Tam minasile yakışıklı. Yıi- (190t~.322) senesi Kanunuc\·vel 
7'.Üniln hatları, son derecedr düz~ün. ,ayının 18 inci pe.,embe güntintirı g"· 
Ru St:.'Vimli çehrenin en kuvvetli ta. cesi. O gün, Jılanastırdan S<.!~niğe 
rafı, bilba«sa gO'L1eri. flu gözler, bir gclen ve urdu erkanıharbıye rl_yasctl 
az eeı·t ve havin olmakla ber:.ıhcl', ile (mıifmtiı umumi) lif};e .eşkıya 
bııkanlann kalbini derhal büyüleye- b.kibine aiL ınühiıu raporlar getiren 
cek kaclar sehhar ... Az konuşur. Az erkiiıııharp kolllğM• Gn,·cı bey) i 
güler. Faks.t abı'.hı değil... Umunıi ı tRkip cdiyoı-uz. 
heyeti ve .ie~tıeri. ilk naznrda ına~- Ge<'e, zifiri karanlık ... F.nver he
rur ve azametll v.tbi göriindüğü hal. yin gc-ı.forl, biı· m.ndılle bağlı. Kol. 
de, bilakis mütev:ır.i. Rnttfı, kendi. larına i'ki 7.nbil ~irmtş. O derin zul. 
ııi g(i,.qternıekten bile muht el'İz ve metler içindt>, onu ( ~Iuı-evi hastane. 
müctcrı P • Bir daha tekrar edelim: si) nin arkıısın<la.ki sokai:a ~ötü rii. 
o devrin t.abirtle, kız ~ibi bir deli· yorlar. Ornda <Saol Modynııo) ııun 
kanlı... bahçesi içindeki e'l'e girıyorlar. Bir 

Kim tler ki bu mahçup delikanlı, odaya sokuyorluı'. Oclaııın ortasın
(1914 Cihan Harbi) nin en bUyük da, knn rengi ı;tıha örtülü bir maı1a. 
kahramanlarından olacak.. ve Os. Maıınnın başında, başlan ve yüzleri 
maıılı İmparatorluğunun (taı;sı:ı hü- niknpl:ı örtülı.. üç (meçhul) 1.nbit, 
kümdar) mevkilnc kadar çıkacak?.. Enver beyin göxlcri açılıyor. Bu 

Çok zeki ve çnlı~kan olduğu ıçin, heybl•lli nıanzıırnyı gorüyor. Fakat, 
Harbiye mektebinden parlak bir er. kılı bile kıpırilamıvor. Ortada otu. 
kıinıharp yiizbaştsı olarak çıkmasına 1 ran 7.a?H.in ağır. tıınnan ve il~kle~e 
kimse hayret etmedi... Fakat, 0 ta- kadar ışlıyecek derecede mfieı<«ır hır 
Tihte kan ve ateş içinde kaynayan sesle: 
('! urıcii ordu nıınt~'lkusı) nn memur - Vataııın sine'!inde, bir kalcl 
edildi&; zaman onu yakından Lilen. :stüvar gibi t~ı>kkül l'rll•n (Osmanlı 
ler: Hürriyet Cemiyeti). .. 

- Yazık oldu, çoeı•ğa .•. Ba, Rn. Diye başlayım uzunca nutkunu bfi -
meliye gidecekte, o ~'navar glbi Bul. yük bir sükunetle dinliyor ... N'utuk 
gar çctecllerile nasıl mftcadeleye gl· bitince, zabit ııyağa kttlkıyor. En
rişecek?... vn br.yin eıığ elini alarak, masanın 

Dediler. Fakat 0 , Manastıra gia:p fizf!rindeki Kur'ıinı Kerim ile ı-avel. 
de o kanlı mücadele sahasına atılır veıin ü1.erirıe bastırıyor: 
atılmaz; - Vat.ını kurtarmak içiu, icabın. 

_ Aşk olsun, Envere .. Hiç de nrn. da hayatını ferıa edeceğine yemin 
dutomuz gibi çıkamadı. et. 

Demek nıecburlyeUni hlıtııettiler. Diy~:· ~nve~ bey, eıı küçük bil" 
Ve bunda da haksız değildiler. Çün- ı t.ereddut bıle gosternıeden; 
kü; birkaç arkadaşının arasında söz - Vallahi.. Billahi ••. 
söylerken göğsllne kadar kızaran o (Devamı 1•ar J 

- __.. ... _ ... --
7 nci tertip J üncü 

çekiliş pldn 
Bıı piyango 7/10/1941 de Afyonôn 

1 
4 
6 

40 
120 
~60 

1.200 
1.200 
~.000 

160.000 

çekilecektir. 
ikramiye 
Miktarı 

Lira 
30.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 , 
50 
10 

2 

lkramiye 
Tutarı 
Lira 

30.000 
40.000 
30.000 
80.000 

120.000 
80.000 

120.000 
60.000 
80.000 

320.000 (1 inci 11ah.ifed'11 d~Pıun) 
' El ·· El · ı·k un t!l.hıan Büyü~ çısı ~ı.ı 

ırkftnile İrandaki Jtalp.n te aa. 
l1Jııdan 4 70 kişilik bir kafile bu 

iTiin l 4,50 trenile. Erzur~;t~ 
l>ur<\ya gelmis ve bır saati 
'•·va\;lrnftan ~onra İstanbula git-

•r.it1tir. 

dıı· u ıın. • b ·ıı ri 
Alı~lan tankl~·ı ve zırhlı otomo 1 c Albay Knox'un beyanatı 
taHtlp edilmiştir. ITanıilton <Bermuda> 28 (A.A.)-

Alrnanlar yeni bir taarruza Bahriye Nazırı Albay Kııox, rliin 
hazırlanıyorlar gazetecileı e verdiği mülUkaiu bil . 

Londra, 28 (A.A.) _ Heuter ajan. hassa demiştir ki: 
sının as'kcl'i ınuharı•ir!. ~.azıyor: 1 Bit.ara flık kanunu dalnın ıtlcyhinôı> 

Rusya harbinde f!Ol'Ult>n umumi bulunduğum manasız bir kanundu!". 
.. k- Almanların hiç olnıaz~a mu-ı Bu kanun harbin bidayettııde ka!.ıııl 

Paıris 28 (A.A.) - Ofi: Paris 
matbuatı, 22/2 3 Eylul gec~ i, hır 
mühimmat deposundan ki.illiyetli 
mikh!:da infilak madc.leıin;n k..;
münist olduğu muhakkak miisel
lah haydutlar tarafttıdan çalındı· 
ğmı yazmaktadır. Bu aitkdlten 
sonra ve bu hırsı7.lığın ;;apıldığı 
mahalle yakın bir ıne•, kide 2 4 ı 
25 [ylUI gecesi ve 25 Eylul giinü 
askeri nakliye trenlerin~ ve Fran
sız trenlC'line karşı mevadı infila. 
kiye kullanarak suikasdler yapıl
mıştır. Hasııaten faal 20 komü
niı:l işgal makamatı tarafından. 
muk<ıbelebilmisil olmak üzere 
kurşuna dizilmiştir. 

Ktsa h1rici haberlrr 
* İ'l'AU'1WA (;ÜNDE !!00 

GRAM f,'KM BK - Rı,ma, 28 ( A . 
A,) - Nazırlar Meclisinin eknıej(n 
w~!ka ile dni;,rıtılıııası için veHIİği 
karnr üzerine adam başına veı flec<>k 
ekmek mlktarın•n 200 g-ı am olacağı 
i>ğ"ı eııilmiştir. Yo.rucu işlerde çıılışan 
işçıler için bu mıUar arttınlacnktır . 

lü tahnıınin kat kat Cistlindedfr. :::ı. 1 
nemarnıza bir iı:oiın bulııınlnrını rica 1 
ettı "•imiz mlistakbel seylrcilerimivle>ıı 
binlercl' m<"ktuıı aldık ve almakla. f 
nz. Muhter~nı htnnb11l halkı kendı ı 
sttıeıııalıı ı tıta - çunku Tr.pebaşırıd:ı 
pek yakında açılacak olnn sinema, 
İ•taııhul halkmm ıüııemnsı olacak. 

170.731 Yekôn 960.000 

Tam bilet Yanm bilet 
4 Lira 2 Ura 
Yüz bilı.;ttc 42,68 bilet kazanacak.. 

tır. Hasılatın % 60 i ikramiye ola. 
rnk dağıtllacaktır. 

K d ltalyan afile Ankara garın a 
l \üyük Elçiliği ve Ankadaki hat-
,, ._ hnda kar .. ılan· an ırnloniıi tara n T 

~ıs ve iza:ı edilmiştir. .... ; ................. ._ ...... . ...... :r;·;;i;i Ef kir 

Nüıbuı (5) Kurıqtur 
lı 1 Tilrkiye f!a.riç 
~~one Şeraiti _ _:_ç!_n ~ 

su ukn,t kuvvetlerini ııarfetıniş ol - eclil<liği zaman, Amerikalılar harbin 
vak a en .. · · h t bir kaç gun ıstıra a e, nasıl inkişaf edeceğini lahmin ede _ 
dukların~ ~enduklarına delıldir. Al. ı mezlerdi. 
muhtaç ~ur taarruza geçmek için Bitaraflık kanunu şimdi bir ma
ırıllnlıu- t~ rsb. nıüılt.Iet. fa,ı\a ver • nia olmu•.tur. Bu kanun bir nn evvel 
de harekat.& ır . " 

ek mecburiyet.indedırleı-. _ feshedilhıe daha iyi olur. 
m • Ube ile de sabit oldnrz:n Fakat ,ecr . 1 -

. ilenen taarruz, ev~c •

1 

Rusyada umumi aeferberlik 
veçhıle her yeln taarruzlardan za 
Ce "apılınıı 0 an k Moskova 2 8 ( A A ) G 

. # '<l vette taarruza mu ave - . . - e-
yıftır. B.ı a.l •n düc:nıaıı kuvvetlerini çenlerde karar altına alınan ve 
met etıııı:: o ı. ' d . h . d b l 

* Bl'Lr.AR SiYASETİ - Sofya, 
28 (A.A.) JJu giln Rulgaristanın 
ek eri köyleıinde umumi toplnnlılar 
).ııpılım~tır. Bu toplıınlılaı<la mebus
lar Hulgaristanın iç ve dış :>iyaı.etini 
halka anlatını~laı·dı ı-. 

lır - güzel bir ad bulmak için arlrl:a 
bır birlerıyle nıü~abakayn girişmiş. 

leı ılir. 

Bu alakayı kaı ~ılıbız hırakacak 

değıliz. Hiç merak Ptnıcsiıılcr; fcv-ı 
kalııde ahvale rul!'ıııcıı, huyük f.cd~

karlıklara kıı tlıı ııat l\k bu mevsımın 

en yeni, ~ıı guzel, en cazip, en aş~ka. 
ne filmlerini tt>ıııin etmiş huluııuvo

ruz. Ru filmler hiçbir :oincrrıada gtJs-

terilıneılcn evvel TepPbaşııııla yenı 
fl"rıeJik 1400 l{r. 2700 Kr. .\] ............ 1450 > 
{j t.ı aylık ............ 760 > 

800 
> 

ı/ aylık . . . .. .. • .... •OO > kt r 
it aylık ........... , 150 > JO U ' 

l>tıİKKAT = 

'd t·ıarruza geçerken e ım a llkte~rin e aş ayacak olan umu. 
yenı en • . · Al k 
etmek müınkfin değıldır. nıa~- .. uv. mi seferberlik talimi ıc;;in Mosko-

1 müteıııadlyen yıpranı~a ... ~ze. vadaki fabrikalarda ve müessese
veli.et Halbuki Rusların zaaı~ ~gı·a- !erde teşekkül bjrlikleri meydana 
redır. ld ıklarını gösteren hıçbır a. 
111akta o 1 getirilmittir. 

Hatırlarda olduğu üzere, halkı ay. 
dııılatnıak için bu gibi toplanLıların 
yapılma!lt parlamentonun !\On fevka. 
lade içtimaında Başvekil Filofun 
teklifile kararlaştmlınıştır. 

açılacak olan ı:;inenıanıızda göstcrılc. 1 i~A_ 
1 
rLQ~r.;;ıJ-:ıQ> 

cek, halkın en sevılli',ri erkek ve ka. I V-~U l-.l'J ~ 

dııı sinema yıldızlarını halk ilk öncı.: 1 , : ~l:;J ~~r·-~ 
s:.ncmaıııızcla -ı;cyretlecektir. '=::---------~=~~~==~=:::====c~=:::=::~~~~=-::.-"!.6 

fırcolunmı1a11 enak jade olunınaı. 
lfıınet yoktuı·. 
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Salih Necati EczaUnsi Bı~eka,ıH Yakdllaı ka11ısıua sekerci Hacı Bekir sakaiı basılf adlr. Baıta yerde sıbesi yıbur. 

Devlet DenizyoHarı 

Umum Müdürlüs)U 
iti etme 
llinları 

29 eylülden 6 Birincitevine kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurtarın isimleri, kalkış 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhbmlar 
Kerad4illia batQ9& - Pazartesi 17 de (Guneysu), Perşembe 17 

Yatılı • Yatısız - Kız ve Erkek 

ŞiŞLİ TERAKKİ LİSESİ 

Ana • İlk - Orta ve Lise 
Nltantaf: Çınar eok•k 

Talelte lkaydl için her~n • I HeHt edlllr. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GAİP, ROMATiZMA 
de (Erzurum). Galata rıht.ımından. 

Bartın hattına Cumartesi 18 de (Anafarta). Sirkeci rıh. 
tımından. (İı'arı ahire kadar haftada bir 
po.ııta yapılacaktır. İneboluya kadar gi. 
decek olan bu posta gidiı ve dönütte Ak. 
çakocaya uğrayacaktır.) 

latanbul Deniz Komutanlığındanı 
Denls o.dikli Ortaokulu için her ikt müsabaka imtihanına cfrd 

okurlann kabul listeleri gelmiştir. Alakadar okurlana acele istanbıll 
Nevralji, Kınklık ve BütUn Ainlarınızı Derhal Keser 

....... .W. 3 kılfe ..... Wlir. H• ywcle ...O• bNlui ......_ iat.p.& 
İzttıit hattına - Perşembe 8 de (Bartın). Tophane ııhtı-

mından. (NOT: Yalnız bu haftaya mah
ıus olmak ur.ere 30/9/ 9'1 Salı günkü 
posta yapılmıyacaktır.) 

Deni& Komutanlıtına aıüracaatlan. (8468) 

b..K - ORTA - LlSE 

• 

SoldG11 sağa ı·ı vuka1 ıdaıı a§ağı: 

1 - Yalan'ın zıddı - Sual edatı. 
2 Teıeddi etmiş ıekilde cotaıı -
Ko maktan emir. 3 - Geliıiguzcl, 
4 Vermek Verecek'in zıddı, 

5 - Mağazadaki kasa memuruna, 
6 - Hatırlanılan - Cemi edatı. 7 
Sevgili - Eski hikim, 8 - Tl'rsi 
Anadolu yakası vapur iskeleleıınden, 
9 - Hayır (1''ran~ı7.ca) - Nttın -
Sıfat edatı , l O - İğnui bilyfik bir 
arı. 

D6nk6 bulmaeanın balledllmlf 
fekli 

J ' ~ 4 5 6 7 8 9 10 

1$ .A.TAR AB A N ~ 
AM IRALT N B 

s T t C A R E!_•HE 
4 ARAC AM TAH 
sRARAK!r'DERt 
6ALEM HEKİM 
1BlT DELiC i 
a AN TEKIÇ!Y 
tN•HAR CiYE 
._._,B_E H t M i Y ~-!_ 

En idareli 
LA MBA 

ZA YI - 9 31 de aidığım aake. 

rt terbi• tezkeremi kaybettim. 

Y eniaini alacağımdan eskisinin 

hükmü yoktur. 322 doğumlu 

Mustafa oğlu Nuri Çetinta11 1 

==================I 
Bır gün (Cehennem) in nıımı

sın ilııtihıde kapılarını açtığını, 

elleri, lı:olları, batlı seyretmemek 
için, biltun varımızın, yoiumuzun, 
kul oldutunu ırörmemek için (Fıt
re) lerlmızl göklere armağan et-
111eliyta. 

- Daha O) lıyc n m, dedim. 
- S n bi lı ı ı . Fakat ben de ltu 

adam n katil lıııa ına ihtimal Ter-
914rorum. 

- f lbette değil. O ayı gibi adamı 
h z, n ı d ııebılirT 

Cun d n c n artesi ıdl. Ellhu 
Clay ı b ılıaı , b zim yine burada 
-1safi ol k kalmamısı brarlq • 
luddar. 

Mu ld Ju umi ıle Elihu Clay, Ji'aw 
Mtt'ın olıl rıilmcı;Jnden sonra, kar_ 
~ Dr F awcett'in şirketle olan da.. 
la•erel i 1 rıni ikinci plinda kalmıı 
Mded orJardı Babamın plinı ise bu 
ftl iti de ııeıısiace taldt etmekt.i. 

Mudanya hattın• .- Salı, Perıembe ve Cumartesi 9 da (Ça. 
ııakkale). Pazar 8 de (Mıırakaz). Posta. 
hır Galata rıhtımından kalkarlar. 
(NOT: Salı, Perşembe ve Cumartesi gün. 

vV.~:!111z İSTİKLAL LİSESİ E~~!k 
inhisarlar U. Müdürlüğünden: Talebe kaydı için hergun müracaat edilebilir. 

Cttı•i Jliktıı.n Ekııilt-nı('nfn 
lel'İ esas poııtalara ilaveten ııaat 10 da 
GRlata rıhtımmdan ilaveten biıcr vapur 
kaldırılacaktır. İlive vapurlar arni gün 
.Mudıınyadnn 16,80 da İstanbula dönecek
lerdir. Bu sureUe Muılan~adaıı istan. 
bula her gün vapur vardır.) 

ŞEHZADEB4ŞI ı Telefon. 22S34 
Günu saati Şelı:li 

20 m. ip nıerdiven 1 adet ) 
Yangın söndüı me ileti 9 udet ) 3/10/941 9.40 Pazarlık 
Kum torbası 60 adet ) 
K~ten g<ımlek cu7.un boy> 26 7/10/941 10.30 Pazarlık 
Nihayet.siz şerit 
makıne~ı ıçin t.el gücü 260.000 adı·t 3/10/941 10.20 Par.arlık 
D küın işi 2000 Kır. 8110/ 941 10.05 

l ~ Yukanda cins ve mikt.arı yazılı malzeme ıartname ve numu· 
Deleri mucibince pazarlıkla aatın alı nacaktır. 

2 Pazarlık hızalarında yazılı gün ve saatlerde Kabataıta Leva-
r.ım şubesinde müteşekkil Alını Ko nıiııyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune her gün oğleden sonrn sozü geçen şubede görülebilir. 
Şartnameler de bedelsiz ayni ıubed en tedarik olunabilir. (8433) 

Bel•otuklata • idra r sorl•p 

~· B~brek ha.talık\arına kartı 

BELSAMiTOL •• u. ••••• 
Bel amitol 'drar yollarını temızli)erek hutalılın ilerlemesine 

1 
v.- kan1l kl\rışma~ına mini olur. H 'lü ı ıum idraı yolları hastalıkla- ı 
rıııın tedavi ınclc tesiı i kat'i ve em 111 ız. bir müstahzardır. Ecza
neleraen aıayınız. 

Satış depo u: Sami Akııu, Bulıçı:kapı İş Bankası arkaı11nda 
Raln•ancılaı oknk No. 5. 

Ontversite Rektörlüğünden : 
Yabancı P ln Okulu ikmal imtihanları 2/ 10/941 perşembe güntl 

Jıaat 9 da başlu. 7/10 941 salı giınu bitecektir. İmtihan gunil ve ye-
rini öıcrenmek uzcre il&'ill talebenin muraeaatları. (8534J 

Yüksek Zıraat En•titüsü 
Rektörlüğünden : 

Orman. Veteılner ve Ziraat l<'akülteleı ine bu yıl kabul edileeek talebe_ 
leıln çi•n imtıhanları İstaııbulda Sultaııahmelte Ytiksck İktısat ve Ti
caret Mcktdıi konf cı aııs 1Ntloııunda H' .Aııkaı ada Yfik ek Ziraat Ensti
tu uncl a gıd "3 lı «(in \c saatlerde yapılacaıı;ından namzet. talebe. 1 

n n ımt n komi~) onuna müracaatlaıı. (8' 77) 
/iERS Gtiıı .C\aat 
1''iz.ik 6 / 10 941 Pazartesı 9 12 
Turkçe 6 10 9.ıl Pazartesi 14,3() 17 
Kim~ a 7 /10 941 Salı 9 12 
nıyoloji 7 ıo 941 Salı 14,30 17 
Cebir 8 10 9.at Çaı~amba 9 12 
Yabancı dil 9110 941 Pcrşcnıbe Y 12 

Türkiye Cumhuriyeti ' 
ZIRAA T BANKASI 

K.uruhıe tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Tllrk lirası 
Şube n Ajanı adedi: 266. 

ZİRAİ •e TİCARİ HER N EVİ BANKA MUAlılELELERl. 
Para b"rikt.irenlen 28.800 lir• ikrami7e verl70rm. 

Zıraar lSıuı.•sırıaa kumoarah n ıuımt>arası:a tasarruf beııap

la .'lnda ""ll as "' Uruı buluna Jara senecfo 4 defa çelı:ihcek kur'a 
Ue aptıdaki pllna 16re ikramiye tlalıtılaealı:tır: 

' • 600 • 2,000 • 120 > '° • 4,800 • 

Bandınna hattına Pazartesi, Salı, Çarşanıba ve Cuma R de 
(Marakaz). Galata rıhtımından. Ayrıca 
Çarşnmba ve Cumartesi 20 de (Konya). 
Tophane rıhtımından • 

Karab!ga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane 
ı ıhtımından. 

İnıı·oz hat.tına - Pazar 9 da (Bartın), Toplıaııe rıhtımın-
dan. 

Ayvalık batına - Çarşamba 12 de (Ülgen), Cumartesi 12 
de (Saadet). Sit·keci ıılıtımından. 

İzmir birinci ıurat - Pa7.ar l6 da (Tırhan) . Galata nhtımın-
dan. 

İ?.mir ikinci sfirat Peışembc ı:ı de (Kadeş). ı:alata ııhtı
nıından. 

NOT: 30 Eylıll 941 Salı gununılı•ıı itıhııren lzıııir 1''uarı mü
nasebetile yapılmakta olı ıı füive süınt po tası kaldırılınıştıı. 

NOT: Vapur seferleıi hakkında her ttllrül malumat a nğı. 
da telefon numaıaları yazılı Acentah:ı imızden oğ-reıııleblliı. 

Galata Baş Acenteliği - Galata nhtınıı, Limanlar Umum l\1udür-
hiğu binası altırulıı. 42362 

Galata Şube > - Galata rıhtımı, Mıııtaka I,iıııan Heisligl 
binıısı llltındıı. 401:13 

Siı keci Şube > - Sırkeci 3olcu salonu 2 i40 
(81i84) 

.................................. IPİll ... 

Hayvan Sağlık memurları ve 
Nalbant Mektebi Müdürlüğünden: 

Tahmin Tııtan İlk r. T~ksilt ıe 

Maim ciııst M1ktarı bt'dell Li. Kr. /,i. lfr. G 11 ve sııcrt .................... ____ .....,.....,_ __________ .~-------------
Ek ııı ck 10,000- 12,000 13. N aı h 1560 00 117 1i> 10 941 14 

Çaışıımba. 
Mektebin 941 ııı:ıli yılı ekmek ihtiyacı yukarıd~ yazılı olduı;u fııc r 

ııçık eksiltnıeye koıımuştur. Eksiltme Cağaloğluııd:ı lstanbul Yi.ık ek n. k 
tçpl •r nıuhasebeclllği bıua ında toplanan komı yonoa yapılacaktıı. h -
tekl"ler ı;ıaıtnameyi Selıırılycdekl nı ktep mulınııebe>slnde ıcoı:G for. Ve> ıc 
!eri bdli g ıntle tenımat mııkbuzlnrile ve dlger aıanılan vesika? rla 
Komi yona gelmeleri. (8373) 

Birçok Genç Kızları 
Ve Genç Kad;nlar 
Gençliklerınc m{\ğrur olarak güzelliklerinin temaıHsini 
miımkön kılacak olan yfiz tuvaletine bigane kaima. 
mıı,ıardır. Kadında dikkat t!ılilnıesi pek mühim olnn 
nokt.a: Cildın incelik ve taravetini ebediyen muha. 
{ı&:&aılıı. 
Seneler, binbir vazife içinde çalııan ve yorulan geı ç 
kadınların biiman düşmanıdırlar. Bedeni ve dlmaği 
yoıgunluklaıın nctice i guddeler, elistikıyetinl kay. 
bederler ve ciltte (Leke) diye tavsif' edilen avarızı 
(Rüzgiı ve güneşin de teslriyle) husule getirlrlcr. 
i~te bu gibi halatta ve bu gibi avanza kar,1 Krem 
Pertev; terklbıı~ln kuvvet vı kudreti sayesinde cilıli 
besler ve harnbiden kurtarır. 

Yüz binlerce katlının tecriibe ettiği \'"e sevdıkleriııP. tav iyeılen 
bili kalmadığı K ltEM PER TF.V 'le gbndc yapılacak 3 5 da. 
kikalık bir masajın ne ~ibi harikalar yııruttığını ı.ıek kı a bir 
zamanda RİZ dl' mutcrif olacak ınız. KREM PERTE\" ıı ya. 
rım asırlık beynelmilel şohret1 asılsız ıleğildir. Ondan istifade 
ediniz. 

DOKTOR 

Sedad Kumbaracılar 
ÜROLOG - OPERATÖR 

• ldra.r 11olu ve tenaırul hastalık-
ları miit~hass ın 

Ademi iktlcıar ve bclge"lişcklıgi, 
gece iıeyen çoc.:.uklaı1n tedavisi. I 
Sirkeci, Ankara Cnd. Semıh 
Lutfı apartımanı. (Tan Mat.-

hansı kaı·şısı). 

7.30 Program 
7.33 Muzik 
7.45 Haberler 
8.00 1\1 üzik 
s.:.ıo ·~vJn saat.i. 

* 12.30 Progıımı 

19.45 SC'rb 1 o 
dakika 

19.55 Mtlıık 
20.15 Radyo gaıe. 

tesi 
20.~6 Haftanın 

tfirkileil 
21.00 Ziraat tak. 4 adın l.0«1' liralık 4,000 lıra l 100 adet 60 liralık ı;,r,oo lira 

4 • 260 • 1,000 • l~ • 20 > 8,200 > ZA Yt - Galata nahiyesi nü-
40 • 100 • 4.000 • fwı memu.'• ~ lan aldığım hü-

12.33 Saz e l'rleri 
12.45 Habcı ler 
13.~0 Şarkılar 
13.30 Müzik. 

DIKKAT: Buaplarınııiaki paralar bir ııenc içinde 60 liradan viyet varnk Kdybettim. Yeni-
apfı düımiyenlve ikramiye çıktığı takdırde % 20 fazlasile verile- ıini alacağımdan eskisinin hi.ık-

* 18.0 Progı am 

Kitaplarınızı 

ARiF BOLAT 

KIT ABEVINDEN 
alınız. Bütün kitapları bulabi· 
leceğiniz gibi Ankara netriY•· 
tının. Avrupanın ınodel veeair 
mecmualarının Baı:;.ilide ye
gane ıatıt yeridir. 

Gazetelere ilin da kabul eder. 
Ankara caddai 89- lstanbul 

\. J 
Eyhl 1: Pu art•l 

l 6, H· 
Ra 111aıa 

7 

1\ • t7 29 
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f< 1 1 
Ey161 

16 

Hu:;ır 147 
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.L• ~ 11 ..-4ıl 

s D s D. -
~" ... ........ J 12 Of) s 5' 
'-ıı•• 6 08 ,:z 04 ....... "' 28 .s 2t 
A"f'I·• ı:.ı o l7 >6 
\ ..... .... sı ıt 28 

! BORSA 
27 - 9 - 9H •oamehıl 

'"" ·~· J Sterlla 5.14 

:-. .,,. ··- ıtt ~ .. 150 ı 115 c •••• ,. ıoo . ... ı .. 
Ma lrt t 190 •eıııta 12. 937S 
Yo· :.ı ' " ıoo Yu 
~to \). 1 o 4," . t. Si) 7ı 

F.~ A.;a V ~ fA J./U .. .\ f 
\' ibda 2 un -.-

,. 5 , 1'33 ErpıalA.~C. -.
' 7 934 ~&.-aı1·cr111ru :al -.-

" 1 •• l " ' ;- 20 2~ 
" 7,S 9JS liirk borc• _.__ 

Ama. De. J\tlu mllmeul --.-· 
, 1 ., ,. yibde 61» -.-

T. C, Merkea • a ııka11 -.-

ıGors• harici &ıtm fiya ıa 
R ... cllya 

K aha llettltlrlllıı 

2S Ura 

ııs ,, 
"-lllçe altı• ıra• 1 ., 

- ~ 

•• 

Sahıbi: Z. T. EHl •. , ı A 
cektir. Kur 'alar eenedc: 4 defa, 1 EyHil, 1 Birinclkinun, 1 Kan 1 

ft 1 Baztran tarıhlerinde çttldlecektlr. m ü y oktu r. 333 doğum u Hriıto 
•••••••••••••••••• •••••••• .. oğlu Gavril 

18.03 Müzik 
ı s.:rn Fasıl tıazı 
19.30 llabeıler 

vimi 
21.10 Ş ırkılllr 
21.30 TE:\IStL 
21.45 Orkestra 
22.ao Haberler 
22.45 lliizık 
2.!.5;j J.:apnnıt. 
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Öiledea 10nra, tevkif edllmiı olan 
Dow'la konQfmak llzere Müddeiumu. 
miye l'Jttik. 

İki polis memuru Aaron Dow'u ya. 
nımıza getirdiler. Dileuk omuzlu, u. 
fak tefek bir adamdı. Tasavvur edl
Jemlyecck kadar aptal gorunüşlü 
yilziı dehşet ve iimıtsizllk içindeydL 
Kım olursa olsun bu adamın, ilk gö
rilnıişte katil olamıyacağı hükm6nQ 
veaırcli. 

Hume, yumueak bir sesle: 
- Oturunua Dow, dedi. 
Adamcaitz ıaıkın ıaıkın b1r la. 

kemle1e ~itti. Sal ıröıü kör, sac 
kelu 4a eki ... Wr parca sfbl aalla-

nıyordu, Ilu haliyle insana bir katıl 
hıssıni değil, acıma hissi veriyordu. 

Hume babamı göstererek: 
- Dow, dedi. Bu zat sana yardım 

etmek istiyor. Seninle görüşmek için 
Nevyorktan gelnıiı. Hakikati kendi. 
sine anlat! 

Dow, efipheli biı naıaı-la babama 
baktıktan sonra: 

- Fakat ben bir ıey yapmadım 
ki, dedi. Sıze onu benim vurmadıgımı 
ıoyledim Mister Hume. 

Sesi titriyordu. Babamın bir lsaı·e. 
ti fizerinc Hume bir kenara çekildi. 
Babam Dow'un yanına yaklaştı: 

- Bana bak Dow ! 
Sesinde itaat edilmesini istlyen, 

fakat ağır gelmiyen bir edi vardı. 
Adamcağız ırkildl. Bir kaç saniye 
IÖZ göze bakıştılar. Kekeliyerek: 

- Ha ... Ha .•. Hayır efendim, de. 
di. 

- Ben Nevyork Polls Mildüriye
tinden Müfettış Thumm'um. 

Dow'ua yöaüncle blr huret iflMled 

bclırdi. Başı felçten iki tarafa ealla. 
nıyordu. 

- Demek beni tanıdın! 
Adamcağız konuşmak 1 tiyor, :fa. 

kat hır şey so~ liyenııyoıclu. Bir kaç 
dakikalık bir gayrcLten sonra zorluk. 
in konuşnııya baş.adı: 

- Bıri iııl... goı muştum... Onu 
clcktı ik ..• sandalycsınden kurtaı mıs. 
sınız. 

- Sam Levy olacak. Benlıa için, 
neler oyledı? 

- Sizin çok iyi bir adam olduğu. 
nuzu anlattı ... 

- Ta bit, tabii.. . Zaten başka ne 
söyll~cbilir. Sen biliyoı musun ki be. 
nim önümde kimse pcr('nde atamaz. 

- O da öyle diyordu. 
- Çok ciizel. Anlaşacağız demek. 

Şımdi iyi dınle! Mister Hurne, senln 
Fa\\c t'i oldu dügfinii ıannedyor. 

Dow'un yüzünde tekrar korku alL 
mi!Ucrı bclırdi. Babam devaın ediyor. 
du: 

- Ben iıe Fawcett'i ııenia vur~ 

dıgını zıınncdıyoı um. Kıııııı da a:rnı 1 ~ok. I• akat Fawcclt'i taıııyorıhdl dit. 
fıkh de. Bu zannım nereden gelı) or ğil mi? 
bıliyor musun? Dow, kızgınlıkla yerinden sıçradı: 

Dow merakla baktı: - Tabiı tanıyordum, rezil heri!. 
- Bilmıyorum efendim, Bıltün bıl Birden, babamın kendisini kandı. 

dlğlm, onu benim oldfirmedığimdir. rarak a[.rzındaıı lıif aldıgını anladı . 
Babanı kocaman elini Dow'un dl. ı Babam bunu hlssetti. Kalbi kır 1 

z ne koydu. Adamcagızın titrediğini nıış gibi bir tavıı alarak sözlerın 
faı kettim. devanı etti: 

- Beni vanlıı anladın Dow. Faw. 
Çuııkü ben ıneanlaı ı tanıı ım,' eett'i tanıdığını biz daha evvelden 

katıllerı de bilirim. Em nlnı ki oı bıllvoruz. Mfiddeiumumf, Fawcett'ln 
iki sene evvel sen o adamı kazaen · b oda!lında senin bir mektu unu bul • 
öldfirdun. Şimdi içinden b'ıi ıni ole ur muş: işte bak! 
mck a-else bile, bıçak kullanmaz 111 Adamcağız biraz hafifler gibi ol-
değll mi? du. Tekı ar ııöylenmiye baıladı: 

Dow, boyun damarlannı tiıirerek _ Ben oldOrmedim... Ben öldür. 
bağırdı: medim. 

- Hayır ... Hayır! 
Buna eminim. O halde Faw-

eetl'i öldür n kimdi? - Glizel ama, dedi. Bbe lıer eeyi 
anlatmazsan ııana yardım edemeyi7. 

Dow, .so_J elile gö~ıııünü dö\•erek: ki... Şimdi söyle bakalım, Mı ter 
- Bılmıyorom, bılmi~·orum, dedi. Fawcett'ı ne zamandnnb ı·l tanıyor. 

Bett hiç ... Rı(blr ıey bilmıyoram. j ıun! 
- Anlaııldı. Bu itten laaberln Dow, kurumuı dudaklarını diWe 

Babam: 

ı latuktan sonıa c vap v ıc!ı: 

- Çokt.anberl. 
Do\\'un bu ıek" d ki \la lere !azla 

bir cevap veı 11 \ ı ıı ıl aıı ba-
bam u ulunü de •ı tirdi: 

Oı l a Algoıı uın'de kar ılaı• 
tın değil nıi? 

- E~et' 

O • tu parçaaile de me tııbıa 
l&ıderdinl 

}; CL. 

- l\lc tubu anladık, fakot o J..utu. 
nun mllnası ne idı, bize SO) le! 

Dow'un bu me el uze ı de kola;r 
kolay ağzından la:C çıkınıyacağını 
deı hal anladık. Yuzü öyle bir ıekll 
almııtı, ki bu, derhal belit oluyordu. 
Babam da bunun farkına vardı ve 
gıttikoe tesiri artan •si ve hareket
lcrlle mahkıimu yuınttşatmı~·a çalıt
lı. Beş dakika kadar sonra t bor 
n \ n kon111turmıya muvaffak ol. 
wnuıta. 


