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"-11ıhurreisimizle 
kralı ve Çin cumhuriyeti reisi 

ında telgraflar teali edildi 
t1 (A.A.) - Efga.. Ankara, !7 (A.A) - Çin mil-

. doğum yıldönü- li bayramı münaııeıbeti.yle, Cum
.Yle Cwnhurreisi hun-eisi ismet 1nönu ile Çin 
ıle Efgan Kralı Cmnhuriyeti Reisi M. Linscn a. 

Zahir ara- rasında tebrik ve teşekkür tel
\'e teşekkür telgraf. g"J"aflan teati M;ı-..~:-
~- ~~. 

ALMAN TEBLiGi 
Fena havaya 

...,, 
ragmen 

Yeni terakkiler 
kaydedildi 

Bir noktada 
MOSKOVAYA 

10 kilometre 
gaktaşıldı 

Berlln, 27 (A.A.) - Alman or. 
dulan başkumandanlığmm teibliği : 1 

Doğuda, fena ha.va.ya rağmen 
taarruz hareketleri yeni temkkllcr 
kaydetmiştir. 

Donetz havzasında., düşmanın 
ilerlemesini yavaolqtam için yap. 
tığı mubbil h&umla.r. lta.ıyaııı kı- 1 
talan sayeeinde akim kaJmıF.ır. 
1>üfman ağır kayıplarla geri aW - 1 
iDii. yt1z1erce esir m4ltteftklerimi - ' 
zin eline ceçnrletiT. 1 

İngiltere doğu sahilleri &ÇJk1a -
l'IDda Alman •vaş tayyareleri dün 1 
gece The Vaah Humber ağzı ara . 
smda bir düşman gemi kafilesine 
hücum etmillerair. 8000 tonili.t.o • 

lak bir~~ M1e) 

Japonya 
ile 

Ruslar 
Hudutta çarpıştı 

o 

İki taraf tan 
garalananJar 

var 
MeakoY8. 11 (A.A.) - Vladi'Y08 • 

toktan Taa &jenema bl!diriyor: 
23 Dktep1n gt1Dü Orukim hudut 

klSyQndım biraS uakt&• J'apcm uker. 
lerinden .mQrekkep bir mutreze hu· 
dudu geçmlf, Bolcba • Tcher Ton te. 
pealDde vazife g6reD onbqı ADUdne 
ktmıandasmdald So9}'et hudut muha. 
fızlarma taarruz etmişlerdir. J'apon • 
larm maklllldı hjç ~ hudut mı. 
hafızlarmuzı yakalamak T8 Japon 
topraklarına götllrmekti. Mllaademe 
neUceslnde her iki taraftan da yara. 
lananlar ObDUftuT. .Japonlar kendi 
yaralılarmı götllrmll§lerdlr. 

Japcm uker bqlıklan ve mermi 
wtuçlan topraldarmıızda kalml§tır. 

t< UPONLARIMJ7 
S1 Ağuatoetan itibaren toplanacak 
lruponlarm ber 60 adedine mukab!.l 
V A & 1 'I' oJruyuC'.llan &'OTCP 

... .. , ... 
ı t 

HANESi,, aeri.alnden OL'\IEZ KEtS 4 7 1 
""'mıınmm tamamt ver!hcekttr 

L-------------------~ 

Münak,lat Vekilinin gazetemize beyanatı 

Svilengrad-Pityon hattını 
teslim aldık .. 

Akdeniz limanları teşkilltlandırılacak 

Başvekilimiz 
Yarın radvoda bir 
nutuk s6vlivecek 

1 
lzmirden şehrimize gelen Mü- tı gördüm, Es.kişeb.ire gegtim 

nalralat Vekili Cevdet Kerim. Oradan da bir gün kalmak ~ 
1 şehrimizde bir gün kaldıktan re lstanbula geldim Bu akşam 

sonra dün akşam Ankaraya git- Ankaraya gidiyorum 
m~tir 1 Antal Al ·ı· •-:... v k:l ·· . ya ve anya ıman ~ 

e ı. dun devlet denız yoll~- leri buıgün için ihtiyaçları 
nnda meşgul olmuş, umum mu· k ı acak · etted" Ak 
dür İbrahim Kemal .&ybora'dan ·a~ a~y. vazıyı ır. -

~ıeı·r ~ .. 1 - "nd izah deniz.dekı Iimanlarmuzm son m.. muu ı ~er uzen e at nl rda h · ti k ..... _ 
almıştır ma a e . emmıye. QO .... .,.. 

,,..._ d 't K · Inced d"" rnıştır, Bu lımanlan ıca'beden şe-
• '-A:V e erım ayı. un, kilde + .... ırilatlandı -

Ankara, 27 (V aktt) - Cum
huriyetin 18 inci yıldönümil ya. 
nn Başvekil Doktor Refik Say. 
damın radyoda tstiklil marşını 
müteakJp söyliyeceği bir nutuk· 

ı bır arkadaşımıza. şu beyanatta ""'9'L' racagız. 
la açılacaktır. Bu münasebetle bulunmu.-ıtur: Aziziye tünelleri ve buradan 
bayramın ne suretle kutlulana- - Bu seyahatimde Alanya ve geçen ha.t üzerinde uzun zaman. 
cağı hakkında fevkalade bir Antalya Jimanlannt tetkik et- danberi <:al~tığmırz mahlmdw. 
Program hazırlanmıştır. tim. Ay:-ı~ muhtelif işletmeleri- t Ayın 29 undan itibaren katarlar 

(Devamı Sa. 4 sii. 5 de) mizi. Aziziyedc yeni yapılan hat- (Dcı:.: •ı ,"/ üncüde) 

11.arbbı llDdeıt merkezini WıtJd1 edmı Nlk1eJe.n göılt.erm bllri1a 

D6 Gol ' ~ı·rtfilUJ:Jm 
Yahudilere bütün hak· 

larını iade edecek 
Nevyork, !1 (A. A) -

"Nevyork Journal'' gazetesine 
gelen bir habere göre, General dö 
Göl, harpten sonra, Fransa.da 
Yahudilere lbütün haklarmm ia
de ~leoeğine dair. Nevyork Ya
hudı ko~i reisine söz ver
miştir. 

Müthiş silah 

Lening1at 
cephesinde 
Almanlar 

37 bin zay.at 
·verdi 

Bedava balık 
B ug ün faki.rleı e 500 ton 

batık dağıtı ıacak 

Yunanistana 
Kl zı lavın vardımı 

devam edivor 
Yunanistana ikinci Kızılay 1 nülqüğü haber verilmektedir. 

yardnn eşyasını ~ötünniyc tah- Bildirildiğine göre iki Yunan 
sis edilen Kurtuluş vapuru dün şilebi bu nakil i':}İne tahsis edil· 
saat 17 de limanımızdan hareket 1 ıniştir. 
etmiştir. Vapurda, gıda maddesi 1 Kurtuluş vapuru bu ikinci sc-
bulurunaktMır. ferini de ikmal ettikten sonra ö-

KIZilay tarafından yapılan bu nüınüzdeki ay içinde üçüncil yar-
y~rdımlann daha hızla cereyan dnn hamulesiııi g-ötüıınek mere 
etmesi foin nakil işinde Yunan tekrar limanımı7ıdan aynlacak
şilcplcrinden de istifade düşü. 

1 
benim kö~em~ ıı ___ ~ 

yazan : hakkı tarık us 

bahsin devamı 
dUnkU fıkramın sonunda bir dizgi yanlıııı kalmııı ki, ne demişim, aıııa. 

mak ıçin karine kil.fi gelmiyor. bunu düzeltmeyi bir t:ırsat sayarak gen~ o 
bahse devam edeceğim. 

Çitte motıörln ..., Beaufigbtıeer adı 
"t'M'llen bu tayyareler, tngOtere ta
rafmclan Orta Şarkta kullarnlmak· 
fadır. Bu ~ biri. bir ge. 
ce yerde bulanan S6 ttaJyan iayya
"'81 tahrip f'tmlstlr 

--0-

Moskova cephesinde 
çarpı§anlara 

Yeni 
emriyevmi 

rüşvet almaya engel olacak kanun hUkUmlerlniD eksiklikle rini sayar. 
kcn '"rU§Vct suçlusunun yüzde elli evinde - blllr bilmez blr ortağı oldu
ğuna göz yumarız,. demiştim. (evde) kelı.mealnin (oda) suretinde ç~kma. 
siyle anlaşılmaz hale gelen bu :tıkranm makaadı, franaadakl işgal kuvvet. 
J.erl komutnnı gibi gerçekten suçta parmağı olup olmadığına bakmaksızın, 
sadece suçlunun karısıdır diye adl~nln takip çenberine !ferdi bırakıp 
aileyi sokmak değildir. 

ancak hemen yüzde elll vak'anm hlklyeslndc şurası b~ nakarat ola· 
rak tekrarlanır ki rtlşvet suçıuauna ka.rısı - zabıta ıatılahiy1e - yatak
lık ediyor! 

"tıı':~--.~"" 

Bir adını geri 
gidilmiyecek 

Moskova, !1 (A.A.) - Sovyet 
öğle vakti tebliği : 

26 • 27 llltteşrin gecesi kuv
vetlerimiz Harkov. Taganrog, 
Mojaisk ve Maloyaroslavets is
tikametinde muharebelere de
vam etmişlerdir. 

ı (Devamı &ı. 4 8Ü ! de) 

20 lira aylıklı bir kllçWt memur evine, kan veya koca, bir :ınıın p1. 
yango ikramiyesi, bir umulmadık miras, bir kumar vurgununa uğramadan 
kansı adma yapılmış bir apartımanın tapu senedini göttlnnUş olauD; ya
hut sizin üç yüz lirayla başaramadığınız bir geçimin daha sunturlusu ~ 
liralık kom§U evinde zevk ve lUka olarak tapın dursun; siz rll§vet aah

neal, rllfvet davacısı ve rllfvet dellli olarak daha ne arayacak.amız? malt 
birliği olmasa bile bu evin kadlJll bir mall mes'ul olmamalı mıdır? 

bir aUe hayatını koruyacağız diye bir cemlyeUn varuğm& kudetnıeli 
midir? 

1277 kanunu 1936 kanunundan dalw. t ecrübeli! tıe.kulm, orada rapet 
faslında kanlık kocalık iki ayrı madde! 
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.. rf~ idare komu anı 
ün .sıes i arkadaşlarına b~r veda 
z~ , f eti vererek An~ara~'a giUi 

: ılı :ı m" lıığuna. ~eclle'.!1 Ör. t bı1 gib·cl nnnne~ i muhafnznnın en 
fi 1 ~:: ... • rı: t nı c.mc~i korı;en1"!- ltı.•ırvotU ~trn'n~ dır. Ben ki her 
1 al J \i R · :ı /:ı.rtt:?k~l c"i.n komu- I g~tec;.nin umumi . efkim .:temsil 
• ı ·: v, ~ı~.,. 'r.i urfı !t.d.,,.rc mah. c.mel:tcn zi~ade <.lruma munfent 
i c ı · r i o a.'1 kor~c~. cl ZiyQ. • bir ifade fıJ :ti olarci: 1 bul olun. 
' m , ... ,. · •ct'nc tcvd ederek a,yrıl. 4 ması •.,rafuırıy m~ b.ıtı:ı.~a bu söz.. 
nı::ı \:C bu r.:ı•: ··.ı 'Jetle öf;lcyin !eri sbylcr' 0n blıtün lstnci>wun ve 
Pnr· el::-> l rı' :ı: nr!::ıJ~şlımna 1 i '.itiin mcs'ekc1 !r.rımm duygusuna 

ı -· .ı;~et ,·c:m!Jtir. terc~-:ı"n okl tımn iunıclmas:nı 
z:. ~·::: r:u i re • .i ve lz...mir '.st.c;ycb lirim. All J1ıza .A..-tun'!."&l 

.m ._ u r."'i-t r. i:.ı:ıroJlu :ıe :ren: İstgnbulaa iy.i . tiba. bır.ı.Juyor \"e 
lm:n t&..11 ,. ·•il", tı:t::.nlıul, mm ta- ~ ilrcicten ~v 'lcr götUrUyor. Ken
kn, hzıya ~ .. ,ız mc!'kCZ ve j:mdıır· d'nine yen· ''azifcsinde de b!! :arJor 
nın l.onı .A."l: .n, ~mcltli genc?'al • cDer:ın.,, 
E'eyfı, <.:~ &ren;., bütlln (lrkaru Hn!ı;'kı Tank rs nTh· la.r~n &>;y_ 
müdde1umurni, vali mua.\'ini, ile. tc\ inden "onra a.ı~.d !a.ı:ını ko. 
!-Oğlu ltn)Tıltık:lntl,, ernnlyct müdür mutanın §eTcfinc i.,.rru:~e davet et
n.u"I.\ n\ ma."b<II't. ı·m\11ll TrU:mrlü. ml.ı ve koı'g n"'r3.l b:.ıruı dn cC\-~) 
(,-t\ n: ~c"''"iii de bul:.ır. 71\..Elbrd r. \'c""crc:t ma!.buıılta bmı.ltb,ğl aheu-

Sam.fuıi bir hava i .. !Idc ~en zl- gin mı. ı ftztıSmdnn ~rn.!'l oldıı"!u-
"' _., 1 • 'f . . 1 ~-

~af t.1tı ~nna. .aoğnı ~-en• ko. mı ı:::'. e:n .: ':..:.. '~ ını 3ıtı~""' 
mu , ltill k~rseneral 'Zil·a bir kc:ı"'ıı:ı n" 'IJ.ZiUk r.•· Z-9.hcrct .gosto. 
nutuk ira".:\etıni.' ve to:nntası al- ren ma.lhratı \'e onun vD.Sita.s1Je 
tında ~ınsktan -duyd'ukkm <le- 1rtan~l lıa' mu bir l·"rc dahs se. 
rln •t!\'kl ~irtcre'k eöilcrlrii gene. lfı.m•~ .u t r. 
rale ~eni. mcbtIB"!.llit ,uif-es·ntle mu- A · Rıu ı\rtur.lnl ıı.at ou do
vaffııkıyet1er .Se!rne:.'tl~ ibitirmi:tir. kuz tren'yle Anluı..-.ıyn g:t.mi:~!k 
Korgenere.1 Arttnıu.ı bu n.utita '\"'e. İstasyonda vali başla o1d:.ıvu hnl
ciz cir mukabelede bulunmu~ '\'C de bilyü'' bir l alrbnl:ic tarnfmclnn 
arka.d.a,,~mu muhabbeUc an~ teııyi olunt'luştur. 
1.Jr. Ankarnda Ga jandarma umum 

Bundan sonra zlya.fc:tıt.e bulunan komutnnllğı \'azlfcfilni vekili tny.iıı 
Basın Birliği Mmtalc& r~ Hakkı olunan zat& lc\•di edere1 BüyUk 
l'arlk Us ::ııöz ~ ~ hullea <0la- M!llet ::Mecl'.&ne lltilui!c cdccektiT. 
rak demiş tir ki: 

"'Bir örfi idareınin ilinmda fev'ka 
lide lir ha.'lin nıuci;p olması tahii 
iken 'bu idare ilAnn;ı:dan geçen bir 
yıla yakm müddet içinde onunl:ı. en 
ya.km tcnuıs hal.inde btihman mat. 

BULGARiSTAN 
Mihvere iltihakla 

buut içkı hile adeta UW 'bir var.. Asufardanberi peşinden kostuğu 
ltlı: Mbi hcmvar olduğu ve lhiıkim milli metalibi tahal.kuk ct11rdi 

VAKiT 

z ··reni kokul 
···ğret. e .1eri 

iki ıci ve son listeyi bugün nt.şrediyoruz 
Şehrim'z i~ tedri.'3at Ö~C'Undl• 

!erine alt kıdem zammı Tu:tesl:trl.11 
birinci krı:mmı dünkü saynnızd:ı 
vermi:}li1t. Bugün de li ... ten"n son 
• ı:mımı ne~rcrl:. oro.z: 

!5 Um aJ:-nhr 

üh 54 :Malıbwe Aka! Fatih .54, Me- tınordu Sarzyer S6, Sabriye And1ç 
hha Çutsay Fntih 54, Ertuğrul 'Sarıyer 36, Süreyya K:ocaca.n Ru-
7ozman Fatih 51, Sa.dtk Ôvct Fa- meliferıeri öğ., Nuri Tanla Gfimilır 
tih 54, Hüsniye Tamer Fatih 55, dere ba,.q(jğ., Avni Günsel Os'kfi&ı:r 
1. Hakkı KIVnnç Fatıh 55, :Munm_ 17 ö~ .• Hurriyet Ergenekon 'Gs'kü
mer Güroğlu Fatih 56, Hürriyet .dur 19, !fakat Aks5ye'lt Üsldldar 
{\z!er Fnt:h 56, Fethiye Omı.n Fa- 19, Sahne Üzeli 'Üskıidar 111, Mil. 

~ediha Ok.tur Burgnzo.da öğ .. E. tih 60 Mcd\ha .M>su Fatih 62. ınevver Batlrlt 1ÜSküdar 21, Seniye 
Seniho. O..:nroah 1<1n -ı5nü 1, Ni- .McÜıha.t Teker Fatih 63, Demir- Tunçer Üsh1.idtı.r 21, 'Malıınut 1nan 
hat Qakcı ~t lznin'"nü 3, Mili: ~en han Karatny Fa4"h 63, Neriman Üsküd!u' 23, .Me!iıhat Doğu ÜskU. 
Salur Emln nn ;:;, !F'i t: t <.>r.tan E- Slll'_gur l'atih 63, Mürvel Sarı:buy- dar 25, Mc1:1hat Ollc;."Un 'Usk.üdar .28,, 
m nönii >::., N!dtie Err,fü en Emin. t"U'k Fatih Gll, MeUye Ifoşn.r Falih AbdullaJı Alıtunba.y Oskiidar SO, 
önü 5 GüzXlc Dnğhoglu Eminönil O 1, }.Iesrure Onur ratih 64. Zeki. lı'c~·e Eııöz OSkUdar .SO, Oemil 
5, I<e~al l<alcıoğlu Eınüıünü 6, 1h- At.B.ta!l ll<'atih 29, Necmil c Durny A.ltuğan Üsküdar 45, Sıdıka Y-al
san Acar Eminönü G, N~hat Cc- Eyüp 23, llira4ıinı 'Onal Eyil.p 2~, kın Usküdar ·.15, Niyaii J"2"de1 Üs
lasun Eminönü 8, Mebro:rc Bc11- Şükiıfe Ara.longun Eyüp 33, Selmn. küdar 48, Şehriban Ünal Üsküdar 
gi Em·ııö:ıü 8, ~rn ~Hen Bl'lcn E. üzver Eyiip :~J. Faik Avcı L"yUp 48, Vesile GULc;crcu Çekmece b~
minönü 8, N~":l.Zi ı\:i ttı.t Fminonü 33, ~ e Avcı .E~·üp s:;, Mcıhir ôğ., Neb)Jıe Gürkanlar Dudullu öğ., 
8, Naci~·~ BnŞ!Ll'ır Bmln6nu 8, E. Dcdeoğlu Eyüp 85, H2.yri Esldyurt Şerife Ulusoy Ümraniye öğ., Ha. 
Seniha Tungay J<JminönU 9, Al: Öz- Eyüp '38, Şak:r AytiE;rin Eyüp A- lct Aygen Omra:n.i.ye .30, Bedriye 
tUr~ Er.:ı.in nü 42, Fatma. Olçmn l•;.. yuma. ıb::ışög. Leman Noyruı E~üp Tuna Kadf.l{öy 1 öğ., Nimet Hazer 
m·nönli !2, ll tar Has:ıremgiu T:r Ailbey öğ. Llitfi D;nçcr E;,; p B<ı· Kadıköy 2. lleWıa.t Suna Kadıköy 
m.inonü 4.4 Refia Öktem Eminönü ğazköy, Mediha. Yamaç Eyi.ip Ke. 3, Huriye Erkalem K3diköy 4, Ni. 
14; N~ Tezcn:ı Em!ınfüıli i17, merb:ırgnz, M~bccccl Gi.irlrut Be. met Erdoğan Kadrlcöy 5, Yegiı.ne 
M~alla Erk.men Eıninö..'1ii f7 • .&41. şik. 15, Saf"waz tra Be§'ı1t. 15, Mü- Kaya Kadtköy 5, Nahi:de Özycner 
lm Orça Eniliıö.-W. 61, .Nafia Özt.ur- nire Bilger Beş!k. 16, Hiisn~-c O· Kadıköy 5, Fatma A.e&rkan Kadı
gay Emi'lönü 61. Emine ÇIZ13.r E- ral Beşik. ıs, Ruhsar Onann Be- köy 13, Meliha Hınçdol Kadıköy 8, 
minönü 69 Sabaluıt .D'1uncn Fo.Uı şilt. 18, Mahmur<? Giray Eeşı"k. ıs, Sevim Başak Kadıköy 8, NCEil'ıe Er. 
12 Fatma' Şen.gül F:itih 12 Feri- Sa.a.det Tuğcu Beş'~c. 18, Sabahat tümen Kadıköy 9. 
h~ Ozlü Fntih 181 Mekbulv Kor. özer ~eşik. i19, .M'uen~ t Ebe.in Muazzez Be7.mcz Kadrkôy 11 öğ., 
man F.a.tlh 13, BnJtiyc 'Ôihny Fn- Beşik. 19. Turj_ Oz:nan B • 19, Nusret Kayal Radıkö)• U, Pcdıa
!ilı 18, Burha.netin lBalyemc~ Fa.tın Samiye &~sal Beşik. 20, Methn ne İnantl" K:a.dtk'5y 11, Muammer 
t4, Gülsüm Kurtoğlu Fatih 14, Se- Ozbilge Beşik. 20, Nodfrne Ozcl BJren Kadıköy 11, I<'erruh Oya Ka. 
niye .Ali.sbah Fatib. ll5, Berlı mir Beşik z>.., Giliin Enıcn Beşik. 22, dıköy 11, Ncrim&l Ergin Kad.ı'.köy 
l<"nt.'.Jı 15 re\"SCT J \dba. li'.aUh 16, Eıni.ne ôzıdikmcn Befi}k. 23, Nc'bn.· 18, Pittlcvs Erıg!n füı.diköy 18, Be. 
Şevket ıigaz F.nt ~ 17, llitat Sön- hat Yazgan Beşik. 23, :Naime 0- sn.met Hxzvcr Kad~y 35, lffet 
mez F"ti.lı. 11, Şaiiye Ozdcm Fa. ncnemrc Beşüt. 23, MUnc\'\"el" Ay- Göndür Kadıköy 49, M. Ali OOk
Uh ıs, Nemye Aksoy F.a.'t!h 19. taç Beşik. :2', Fa.hri)c Oğuz Be. tUll9. Kadıköy ıs. Visale Doğu Bey. 

olduğu bilinir, hem tcend"si görıül
me-L 'b r emn'yet c!ha.zı lıaline gel
di. 'Bunu v~r~"C ~ hassns!yc. 
tini şef.kaili b!T baba 'allılta.siyle 
mezce~i ve efurihurlyetin örll 
ida.rcs'.nl ona liyik lbir muvaffw. 
yete ulaştırmayı :iji b:len Artun -
kalın, .,ahsi meziyetine borslu ~ör
mek ~"C'linde olur. Eğer 'kendisi 
ın · ti tcnısn ~ dalla geniş öl. 
çilde bir Tazifc ifas:rna. çağrrrlma • 
m1'3 olo;nydr ayrılmasr :kat'§ısmda 

söyleın-celk söz tceaıllr oıurau. Bu
nunlg !beraber ordmwn 'Zengin ka.y 
nnğı ~ph~ omm euylc kuniliUı 

Fel"dane Güm '":.tekm Fa.tın 20, Ilt ... - MuhOOrcm. Tengiz Bcşilc koz 34 oğ., Şükriye Alpar Beykoz 
~ ... 2~ (A.A.) - ·ernııı njan • Leman 'Ôğe Fati!ı 21, h:ran Köse- ~6 ·ı..~'. KJa.tltan Bcşı1t SS Meb

0 

34, Talat Gür Beykoz 36, MUzcy· 
ıımdıın: '-a'-· ""e.•:'1. .,., ""'--"-Ull!..11_ Ni~ncı ' .::Idııc . ' - Bil Be·~ ..,7 ,.. ... ,... 

1 
* (Al!rc4 de Vigny) Alftred dö 

Veıtl1 dilor: "All!ıh bizi ezen ve ken· 
dla!De ehcmm1yet ~ i&am 
gelen 'kttr b1r !kuvvctttr.,, i'aln.ı% oou 
değil, bUtUn Fransayı ezen bugünk.11 

.ı\Jmnnyny:ı Ctil"lley41 J'izı.e ehemmiyet 

"' ,, .r. ~' --. ""enı uc ...,...... nıre Aytuğ Beşi". 39. yen en ,, ... oz oı , :nıuııpare A. 
Solbranya ~lisi reuıı Kl\lfot, dUn Fatih 24, Zehra Siııdel Fatih 24, Şükriye "L~en ne,ik. 52, lffet nal Bcykorz: 39, M"likerrcm Çağa 

Pılevnede ira't -etmt, oldnğu bir mıtulr. Servet Gö!cer Fa.tih 25, lleliıhat i>ot'l"ll Yıldız 1 ine\ Panısiy-Onlu öğ. Beykoz 4-0, :MiinC'VVer 'J>Ievneli Bey 
ta Bnlgar~tanm UçlU misaka iltihak Ssraçoğb.ı Fatih 25, Makbule tbal Leman A'rshn Beyoğlu ı öğ. Fazi- kcn 50, Seher Uzm:ın .:l\nadolufene. 
-e't.mclt1e Bul~r milletının hüniyct ve I'atih 25, SUı'kn Qzruzün Fatih 25 ıet Gögin Bcyo 'lu l, Onui;ro Oz- ıi, lbnılılm Zeren 'Bmıbanc 5 incl 
'\!rtikba1mi tC'lllln edebilecek olan mcm. Leman Kansu !l<~hlı 27 ~ Tunyc r.cn Beyoğlu ı. Pakize lsık Jkyo~lu p:ınsiyotilu yar:ba.ş. Sürehan Kut
Ieketletin yanıbaşnıda mcvl.1. almrıı ol ırutwı F.a.tih '27, Sabiha. C. Es'kin 2. Rnlvan ş~y Beyoğlu 2, Mcb- b:ıy Bozha.nc 5 inci pansiyonlu 5ğ .• 
aaıunu sö)i<rnıiştir. Bulgnrlstnn, mih· Fatf:ı 2V. Mediha un Fatih '2S, nıre Şenol ~~ğlu 2, &ım\)"C Ye. Emin Taner Cümhuriyet ba~ğ., Ş. 
ftr say-eşinde amrlandsnbcri pe§bıdc SaWrc .Ariktn iF'atih 29, 'Ze'hnı. Ay- ~ut Beyoğlu s, Ocm:ıl lDtil Be. Feıit Okul"gil De:resekl öğ,, Hakln 
k~akta olduğu .milli metallblnl ta. san Fa.tih 29, Münevver Erayınan yoğlu ..ı, Mesude Göı'Cner Beyoğ- tren Ömerli naşöğ., Vasfiye Vu. 
'M.kkuk ettirmiş'tlr. Bugün Btilgaris • Fıı.tih sı. l4edm Zarcrı. lf<"'atih 31., Un 5, Meliha. ~u Beyoi;1u 5, F<'ricle rnno'k Öınerli oğ., .aayriyc Mildön 
hn. mllll 'birliğin'! mohlıfa::a ve yeni llikmet Gen lan Fa 3Z F.a.h• en u , N , k- 42, oğ'., Nermin Cökk.aya HUscjin-
vaziycUnı takviye ctnıek için muza· riye KCScd!ı;rOğtu tiJı 34, Hamit ~n Beyoğlu 9, Rt!mni mıy:run Be. li öğ., Mclelt Ka;:;:a Kartal merkez 
ıaf blr -enerji 'ile ~lışmnk nıcctıurıyr. Bahar F..ülh :St, Na.did Arca:n. Fa. :vo;;lu 9

11 
Zehra özincl Beyoğlu D. oğ., Besime Gürsu Kartal tnerkez, 

Unoodir. lih 34, F"..ıtnat Anlı iPctih 4.0, .A • relabnt .Aytaç Bcycğlu 10, Fc\•ıt!. l'atma Anar l~artal Meı~ez, Şa • 
de lI'amnnn Fa~h 45, ~ uycsser E- Erger.cl«>n Beyoğlu ıo . .Atiye Gök dQ·e Türemen ltnrtnı Maltepe 1 
terten ~ 45. Cav:t !Kutmısel yü~ Beyoğlu u, Ne~ ~en öğ., Güzide Sönmez .Kartal Ma.lte. 
F.atDı 45, Saad iMin 50, Beyoğlu ıı, Didar A~ Be.yoğ. Pc 2, Ftwl Ulker Kartal llnltepe 2, 
Hu?'lye Fatih 50. R a O.z- ıı Seyyide Mart Be~'ôğlu ıı Bedia Kutmun Kartal Dolayoba, 
dağde\m:n Fatih .51, ~ilhüftc .iz. Bedi~· Tannkıtlu ac~ıo ~lu 12 Cc: Cevdet Sa:'y"ın Kartal Korno. ibaFöğ., 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ • mirli Fatih 52, 1. Ha:kkı Taltıs Fa- ımi!c Ye • ~r 13cyo"'lu 12,' Zen Mukbil Kısa.kürek Kartal Paşa.köy, 
.-------------' Suçsor:a.'\ Bc..,mğlu 13, Sa!mc ören ıt. Hüsnü Tanal l{artaı Samandıra 1 H 1 1 -. ı ~oğlu l&, Hadiye Ba.,\irnl Bc~o.';- lt.ı~:öğ., Turhan Uğurican t~artal 

-------•m-ınm~--ı 8$1 yazmama 1 f lu 29, Fe.:t'lot Aylı\ Beyoğlu 29, Yayalnr b:ı§ö3 .. Semiha Toygar 
Nezihe Uran BcYQğlu 31, Nu.rınn Kartal Poocli • ı öğ., Hüse)in Tar
?nt~ Beyoğlu 31. Re de Polat - lınn Kartal 'Pe.'ld'k 1 6ğ. 

2S _ .10 _ 10i1 

~o~ c 
MUA.dın 1000 Jncl ııc; t. I' 

Jıen garp .A\"nÇ>Ul iJlli p!)Ô r'1 
ve dehşet fçlndey~ l , 
.Atlas tle.lllzlnde d - ·-"~ ~ 
\ ukua geldi. Gayet l>S1~-:c~•1 p 
balığı Norınandlyanuı ~ , 
~"Dkıuıarınd& ıkara~ '1"" ~ 
barda §nrk e'.h~'thlde ~ ~ 
ruklu yıldız doğdu. '!.ı fd fi 
da o 'kadar l..-ıı.r Y8b~ Jl,,ıdl 
evli kö\•ler kar altı~ • otdıl· • 
binlerce ntrus telef ct-'f1: 

Kub!\mr ıtıumı. Ul'f'C 'l'ltt 
.. l 0\)0 1DCt .se:ııe ..,.~ ırı'~ 

blr yerde 'll1%umU o1ırı~:aı. ~~ 
in~ olımm:ıma.ğa b!l.Ş t Tf.f~ 
kimııo 'tk aret ve sc~e 
ıuzum ;garmnyordu... "~ 
Bug'lln~ harbin ~ ~1 ~ 

llrmağa 1.m'kM \'errııed ili ) 
\•a}:1t kıyamet kork\11u ıc "-~ 
mı§ ve pek tabi'i oıar• IJll" ..... 
ci seno geçtikten so0~11~~~ "..J 
bımlcrinln kurbal\l -0}!11 ~A r·. 

Hayat.ta. bazı tabltı% 
be§erl hldılleler de ,....,,. 

dU§Urllr. Ona karfl d J' • 
insanl1'ın zaferi... 

1 
.ı'( ~ 

Harp içinde ve ıtı• ıırııı' ~tf 
mz!de yaşıynnlar, uırl:eı :J' 
Ve 'k-afalarma bir 1'1Y8 ~,;.c. 
nokmamak 'irnkAnrn1 ~,?JIJIF .J' 
kauın:ı:cnldarma em111 0 .ı 1'/. 

~,,.. ~ 

vermlyecclt miydi Kab&? Tilrlt alfabesinin bir ana kaidesi §U: Her sc.sıı1z bar.ı:e bir ~11 lhnrf 
* I<aç :bln ırenelllr merkebin axur· eklemek. Bııştn veyn. sonda ... Demek Jıer ~ede bir .ı: ll h:ı.:tf ıdlrck 1ıük. 

mnm katırın anırma.sına tahıı.vvül e· mUndcdir. Bun:ı b:ıştn bir, sonda bir, ynlıut harfin ~e~ine güre ıikt S<ıtill 

decek kadar te'kamUl eıkmedi; acu.. ıe'kleıı:ıebillr . .A, al, 111.lp, 'K, ltu, 1rur, kurd gibi. 

zUn t<ıluı.oıu :ile m~. mıı.,anınun nlrkçede bund"n lı:ı!lka. türlü bcco terki~ olunamaz. Bu :ıstt Ma 

!nsnn o1m~ olduğuna nBSil inaıunalı? kaltlcyl yazıaımız sebC}ısiz de~Udlr. Bir gu.cteye ibak"ıyorsı.ınuz: 1'."'rodl. E-
* Kuduz la:dl •o lldfpe1ı1er, ba :mu· ğtır ıtmlAmızııı esası kıllşe halinde l'ellme bellemek ve iletmek C!ibe bu· 

barebenln yaptığı •raı1arm WncJe nu ya luredi yazm1tlıymı, ya ldrcdl. 
birini yçmamışlardtr; dUnya.da bu (Kıremlin) do böyle. Muhatabınızı (Kittmliı:ı} okuttn tan m~c n 
kadar dlbl zatlar ırar, nlç1n ba.ııJm hangi bldcnlzdir? Zir.ı. bizdt' (k). hem >(\..,), lı,.m {ki) oku."l r,, scrtnc 
çaıuine bakmıyorlar? göre ••. 

ika.n Beyo•"l.u 32. N~rimnn Ongnn M. Zaim A talny SiJ'vri Ortaköy, 
r>CY<>ğiu 37, Zlyn t.'ltıw Be lu 42., Y. ~iya Piliz Silivri ,\kvJl"an baş
l'\'ıhat 11."rglilcr Ik~ lu 6S m <ıöğ., ö-"'., Sahahat Xiron Silivri DQycc
\'TAf'.f,l·c Akın yo u H o . Nn- lcr öğ., 8.abihn Doğan il vrl ln. kı. 
dide ~ ı B ~o lu H, ili'.e). lrdı o::. öğ .. Nuriye Alkan Silivr.ı 
yen San Be)-o&1u 44, Pertev .Can. Ccl&tiyc, Seniha Tan Silhn 4 Wı. 
dar ~.mru 4f, K~re Diltmcn eli p::ı.n.siyonlu Yarbaşöğ., M. E:min 
Bc~tö ~lu 53, "criman G>zcn ·\Ağıt- Eriş Sil;vri Fete başöğ., Sezai Gliı: • 
haııo 3 iı cı.i ,p.."lllS Ji nlu. rnzcr- dli-ı S livrl H~ru~ b öğ., Sıdıka 
y~n Demiray Be~ u H uğ. Çnrdaklı Sili\Ti Selimpn.şa öğ .• Hay 

=T=al=it=G=.i=irı=ay=Ça==t.:::;;~: 
öğ., Zühtü Demirkurt t. ~ 
öğ., Fi.rdcvs Yücel ç• 1'1";! 
Selimi Sungur çaıt;1u 6 ~ 
b~., Selim Tüıılc°' po1:· ll'f 
cc ba~ğ'., l~!Jakkı 11_,~..ıf .J 
Elbesan b~g., fi .. ~ 'JY...,,,ı 
çat. Hadımköy 0aı0'a. ~ ~ 
J1lmet. {:a.t. ıs~ca ~~i 
Türköz çat. tr.zetUD öl , ~ 
Volga ça.t. 1hııan~'e ~ıı'j 
mlp Gat. ){lı.mlloba. ;#. 
lkizkaya çat. gara rf-',J 
ôsman Özel çat. J{ll 0 e1'--A 

KW:tm o~ ~at. K.eS~-"'~ 
Tevt>lt 'J'.erc:uı çat. 1tJll' .....t: 
6•., Pntma ..\rcan ı;e.t.~. V~(t; 
üğ., Fat.mn auuınn çt ~O".ı 
co 8ğ., Arif -.enol ç~ ·~,t· -JI. 
başöğ., Na~miye t~e ' (l"A 

( Det"'"' 
1 

Ha)-ıiSe A l Sanyer J 4 öğ., V.ch dar ınt .. -cr Slllvti Ortak6y 6ğ •• H. 
'n\ Yı\Jh"3.t\ , t1) r H, • :t' 'fü.. Strrı Şallı Silivri Cilcee yman, Ccv !K'' ,ı 
ı&linkan. $an)~ 27, cWı:ıt Bat. det Tütün Çat. 3, Sab.tc Alper Çat, Sstrtı/;'1nda "ene b~ıl ıır1~~ 
maz Sarıyer 2~ Mesut .mı.raoğlu 3, .Muz~fcr Seyhun Cat. 2. Hun. ) 
Sanyer 41 rb~~.. Memnune .Al. ser Cö..>nert Ç:!t. B~~ltmece, ; 

~~~~~--------~~~~~~------~--~--------------~~~~----~~------~---~ ....... -----------------~--~--------------........ ...-....... .___._~--- f 
~~n~~:l~ ~~·----------~-~~-~--~a~~~~~~--------~, ~w~~im~~clare~~~~P~ 

Semra Hanımefendi otomobili yavaş- M R A y 1 ta devam ederek Mhildcn ayrıldılar. ,.ılp 
latml§, virajları maharetle dönüyor ve ara- Edebi n 1 ) ~ n o EFI~z~HME bil girintili çıkıntılı tlrlUtinin alcelrPG\1:1 
ba Yenrköye doğru iniyordu; Boğaziçi, ön- roman 1JJ b len kıvnmları arasında uza.nan ''C ~lt1' 
lerinde bütün güzelliği ile, tatlı ve sıhirkar SEVENCll altında bir yılan '11rtı gibi gör\inen 99 rf 
m~~rası~.gün~~~hn&prrdpı~ışd· ~----~-~~-------------~--~-----~~---~~a ku~h~Mma~bqla~. OU~ 
dayan dümdüz göğsü ile açılmıştı. Scmr:ı tan memnun, bu sefer Ahmet Diindarı ok· la sevi~ebilmek iİştc asıl o zaman mi\mkün Semra Hanımefendi A'hmd ~ ~\ 
Hanımefendinin sesinde Ahmet Dündan şamağa başladı: olacaktı. bütün dargmlrklanm silip götüreCe dl f 

azarbyan ve onu bu kavgaya başladığına - lnsan hiç tanımadığı: yabancı mcm· Ahmet Dündar .söylenilenleri hatırla- ecele tatlı bir konuşma ile genç ad3';,rti" 
bin kere pisnıan eden bir eda vardı; sözleri lckctlerde tam bir serbesti ile hareket ede- drkça Semra Hanımefendinin ihtiyatına hak luıtine. hayatına, istikbaline alakeh " 
belki doğru değildi, fakat o kadar fazla man- rek istediği gibi eğlenebilir; sizi memleket vemıeğe ve kendi tedbirsizliğinden dolayı da yordu: 11((1 
Ltkl idi ki Ahmet Dündar itiraza mecal bu- dışı seyahatlerimden birinde tammış olsay- utanmağa haşlamıştı. Eğer o derecede per- - Sizinle buluşamadığnr.ız !Of'I (111~ 

1 ianındı. Semra Hanımefendinin Ahmet Dün· dım zanneder miydiniz ki bir dakika yanı- vasız hareket etmiş olsaydı belki AH Ccyli\- lar içinde kendinizi fo"?.laca ic:kiyc '~e ıfl~ 
dan mnhitinden uzakla;tnması dbetıte ıbaş- nızdan aynlayım? nm o müthif} kaharetine de uğramazdı. l~i duğunu:r.u söylüyorlar; bu her ~- ~f'; 
ka ve yeni e1*.tJklcrin mahremiyetinde lez- Dimnğmdan aynı zamanda bin bir is· bugünkü acıklı neticeye, hazin vaziyete. kn- balnğah bir söz olacak; belki bir ı~t 

0
11 r 

7et bulmağa ba§lam1ş olmasmdıındr, fakat yan. itiraz, hücum ve münka~a fikri geçen dm için iizüntiiHi, kendisi için JZlrraplı ~lale zi bir ikiyerde içki içerken görJllll~•'\ret• ( 
. hm<'t Dündar bu kanaatinden 1hidbir şey de- Ahmet Dündnr bunlnrdan bir tanesini olsun getinnemiş olurdu; heyhat... lar •.. Fakat ne olsa 8 izin gibi mii?ej bİ' ~ 
,i tirm~f' c lüzum görmemekle beraber: "Bu söylemek icin kendisinde Orndret bulamıyor Otomobil bir müddet ıde salı ilde rıhtı- ki. güzide, istikbali parlak ve guıl c li' 
söylediklerinde lojik var ama hakikat yok... ve Semra Hanımefendinin yanı başında g.it- mm kenarında ilerleyip Büvükd~reye kadar kek §ercfile uygun olmayan rastıze e et~ 
Sen hu .. eJ:,ebi imdi bulup uyduruyorsun; tikçe şiddetlenen bir tutkunluk bm'<lsı için· uzandrktan sonra Semra Hannnefendi hiç ce yerlerinde görünmemcğc dit:k:ıt ~ 
hay.r. nsı] sebep bu değil... Sen arbk başka de :J.:cndisini yeni baştan haste11ıklı bir irade- bir yerde durmadan arabayı geri cevirdi. Bo· diri L iP' 
eıkdd ~in p .. indesin; 6en yaman bir z<>vk nin veya daha doğru bir ifade ile fr, dcsizli- ğazm köpüldene köpüklene akan 1Suları ask Ahmet Dünd r bu bahsin koyııı :!: 
,.~ hun1zat ;:ıvı il:: mesgul rnüt11iş bir kadın- ğin karanlrk uçurumlarına kayıp koyveri- şiirleri mınldamyor gibiydi; tepelere doğru sına sinirlendi: 

1 
ı.: i-~ 

sm: b"'nimle ele hir müddet eğlenip beni es· yordu. Kadının son sözü bu karanlığın için· uzanan korulann nefti gölgelikleri yabancı - Hangi z~kadnn, hangi pB;;ıit"'j 
l:.ıtip bıra1;tın, attın .. Erkeklere malı.sus olan de b:r şimsek aydınlığı dolcı<>tırdı: Memle- gö7lerdcn uzak geçen a. k dakikalarının lcr bald~n. hangi giizcl crl:cktcn bah l p!l',;; 
bu itiv, t v~ tnktik bir kadtn'"l elinde ve he- ket drşı seysh:ıtlerden birinde beraber ol· zetini hatırlatıyordu; dalgaların arruımdan nuz. rica ederim ... insan bir kere ~c b"' 
!<' Lcr.in dinde Clayanılr" ~ bir silul1 kudrc· mak ! rüzgfirdc çırpmnmk kayan beyaz bir yelken· erk köyünd n dönerken söy]cdiğiı11ı e)1.(. 
ile ins_nı yaralıyor; b·ra'., b:::ıo:ı cözlerdcn Bu emsalsiz ve doyulmaz zevklerden li, s.~vgi ile dolu bir ·albin bcyccanmı dü- zel cümlenin sihrine kapılıp da her .. ı, ~i.I 

''az r-ec, beni aldatamazsın, :rim sana inan- biri olacaktı. Hi- bir kem gözden, dedikodu- şünd.ürüyorclu. Boğaziçinc I~ader gidip de bir keder ve sizin arkanızclan gözü b~ ... lııl1 c 
mrı,.or! , d:y~ınedi. en ağızdan kol"krrıağn mecbur olmadan, gö- yerde kapanıp sevişmeden dönmek. .. Ah· yiip (·rı:~lirse iRte ~onunda ne o zek.:ı' 

SC'•11rH Hanımefendi sözlerinden be':- rülmckten, isitilmektcn, dile dlismt-ktcn çe· rnet Diindnr Semr;ı I Ianımcfendinin hic- ora- kalıyor, ne de istikbnl iimidi... ,r) 
ı,.d; i te, 'ri nlmıı:; Ye kavnayı önlcmiı:ı olmc:ık · kinnwden biitiin bir coşkunluk ve heyecan· larcb. olmadrğını gCirerek yeni baştan iiziil- (Devamı ~ 

• 

* 1nsnnm fena ahlAkmı muhite &t- O halde (Krrcmlln) yazmalı, (Kremlin) yazma.matı. 
aıtmeal tama.men do,ğ'nı defli; Adem (Plrc) !-~rkcn nasıl <I) Jtoyuyo:rsak Cplrcn pı yazarken <!• (1) 
atamızın .yanılmasına. Kabilin clna. jl koyınalı. Bizi fransı:-canın lmlQ. ka~mnc bağl::ı.tmamalı. (Plrcn::.lp) !er. 
)'etınc muhit m1 96bcJı o'ldu? den ayrılmamalı. 



Ahmet 

\'AKIT 

Geceleyin bir kadın 1 sokakta soymak 
istiyen adam yakalandı 1 

1 
İçinde 500 lira bulunan çantayı kapan çocuk da 

kaçarken halk tarnfından tutuldu 
dıktan 80nrR yakalamı!llardır. 

Bilezik s hib!ne iade edilmiş, suç.. 
ıu hakkmdıı tnkirota. girlşilmlştır. 

• Finızağada oturan Eron adında 
bir kadın, dUn Bursa soknt,m<la.n gc· 
çerken, yanımı. 15 yaşında Ömer n. 
tiında bir ~ocuk yaklaşmış ,.e lçind 
500 ktlsOr Jlrıı bulunM 
kapmıştır 

Çocuk bülün sllratilc kaçarken, 
halk tarafından yakalanmış, pollıı 

teslim edHmlşUr. 

Biı· tayfa hırsızlıktan 
tevkif e d ildi 

Bursa emniyet '1.nbarınm Ka
rakuş adlı motöründe tayfal•k 
yapan Rizeli İsmail, Bursaya gö
türülen İlanı kumaşlardan dört 
top ~lmış, satarken vnkalanmrn
tır. lsm~il adliye tarafından 
tevkif olunmuştur. 1 

l(ansinı ağır 
yarahyan Artin 

9 sene 9 a y 1 O g ün ha pse 
. m a hkum oldu 

Bir miiddet evvel, sarhoş gd. 
diği için kendisini eve almıyan 
karısı llayganoş, ertesi g'ünü sc.• 
kağa ~ıktığı 7.amun önliycrek bı
~~~la ağır suretle yar~lıyan Ar
tinın muhakemesi dün birinci a. 
ğırcezada bitirilmi!'ltir 

Mahkeme, Artinin suı•uml, ö~
durıniye teşabbüs mal{iyetindc 
görmüş ,.e kendisini 9 sene, 9 ay 
10 ~ün miiddctle hapse rnahki'ım 
etmiştır. ---o-----
Kolundaki tü vleri 
kazıyan kadın 

Damarını kestiğinden 

hast anede öldü 
Beyoğlun<la Kuleli sokağında 

oturan lspiro kızr 50 ya.~ında 
Katina. evvelki a'<şam odasında, 
ustura ile kolundaki ti.ıvleri kn. 
zırken. keskin füet bile~in~ ~J.• 
lanmıştır. Fazla kan kn:}fbeden 
Ratina knldırıldığı Beyoğ'lu ha.s
t~anesinde biraz oonra ölmü,cı. 
tür. Ceset adliye doktoru tara
fm6an muayene edilmiş, defnine 
ruhsat verilmiştir. 

B İR l~ç gündcnheri, hemca 

bU:tın dünya mcrkczlc:-i, 
lıl\sbUt Un h:!.'1k" bir J,onu füıfün le 
lrnnuo;uyorlar. (',<>plı-elet(je on lu-.n
lı ,a,·a.'11arın, amnnc;ır. s:ılclın~l" r 'e 
Çetin diro.:~ıcıiıı h\il,uın "'iınlüı!ii 
bir znmand:ı ortı-ya ı•ı!.ıı.n bu ı,~ıııu. 
hir in"ltltılık d&\'ll.'Uclır. 

l\ayan ordular, de\ r:tcn \tuleler 
'e hızdnn !:31'';.a~ a.ııla..µn nl;:ınl.ı r 
bir tarafa bıra.lulıfı. Bnn!:ın bil li· 
ren .~ıli, re, knliule mmıi tebliğler 
unutul.tu. Artılı hunların hlı;: birl. 
birinci ıtt" nın hry~nlı haberleri 
llci,-ildir. ~inhli, L,üz.leri al11J1. filrir. 
lcri c:cknn, do;\ 11 ı. n, diisUı:d üren 
mesc!c, Sl1<l~ •'rc!ıincler,. dn\ n. 
... ıdıı·. 

ı rr::ıı c<lilmi" mcm!eketlcrde, hlr 
A lınan a ... twrinin )erin e hel"er hc
~r, hntta l~.an clli~r elli,cr öl
dürlileıı rt•htneler, herkesin, hliHııı 
incıanlı~ı llfükatini ı;:ck~ or. 

"I<ehinc", dün)·a tarihinin hic; de 
yııb::ml'J"ı sıwılnlJ12. l'ek c kl tağ. 
larda da, urdulannn eınni)"ct mey. 
danları nçm:.ı!< istJ~·c-n hı•mnml'\n
lar, bu çru>cye baş 'nnnuşlnr, re
hine ... iı;orta.,mı lmllanmı';'lardı. 

l\:t•nıli hudut lan içinde kabanp 
~iil< elen unlıılar, koın5lJ mcmle. 
~tlcrtıe l.aşmc:-n, elraflıırma Jı,;)~ le 
bJr om niyet ... igurt.ası kunılur. ( •
niinde dil mıın ~1lflannı ürüp ge. 
len bir ordu, kemli ltılıcmın ha~ nı
oıdır. 7.afer kadar ınUb:ılağacı bir 
d ev al'lla ... ını, hiç bir fabrika döke. 
n-.eY~ J;öyle i;ir görüş 'e inanı~m 

tı:~ı i:u c'Jı;~u b .. ı.,.' "· tı:.b!i ım .. 
r.1:ıı:l:ıru mniı,.ıLs ı-.c. : • .ı ..ınlı mııha

ke1:• ~ler bc1.k.:n•"t, ı;~ı(:::ğ:n l·cndl
,<ni ı.:;önnl"mc!. o':ır. 

-.; uzaacr ordu ·nr, " ııdilcrindc:ı 
hi:- <I r..: ıp, h:l.!·::-':.-"In ıı dcn':ıin. 

rlrn dıı.":ı r1e"r.rli hulurhl". Bire 
ı.:ırı;r m nd.ıı.ı ül<li.i:-r.t" •• d , i. te bu 
lnnn "·n i i~r • 
Pnhıt l•t1, r.!lr!l.k ne."nl :!Arın lıe. 

nii~ ti.!l ıı .. n, lıııı;:larm t1 !ıu kırın 

ko:ı:;.lm.:ı.i.;:ı C: nrgı:ı. .:ı gtinlerc 
lll."\h5U"> olm:ıJ> l°ıımn ~elir. J)ijs. 
m.uı, siıalı ili ae:ı-t..-uı, i:ur. et l..:.y
nn!ıl::.~m:ı. clkonnl:lukt,:!n, c!ln da. 
ml!rlan ıuııt ı.ı:tılikt en sonra, t>lll. 
detin hu ylil ... -.ek ıhr~"('es:ııe l~r.um 
l.almaz. 

('iin!.U :ırt ıl. mii"tr•, li \"83Jrete 
hiı'klmü"r: suı,:lu~"'lı arnnp bulma.k, 
ccza.!andırnml• iml;fın<-r .. :.,'r i"' s:ı3 ıl 
nıru:.. ı:~er bularn13 or...n., l::ı!ınluıt i 
hlrnz da keneli t.c<ıl<lliıtın n clr lkll· 
itine 'erme!; O) t;".ın olur. 

Gelişi z::-ü:u-J serilerek bir yere 
knp:ıtılmrş in n yığmlnnnı bilme. 
cllklerl, i h.moolklcri bir "CÇ ~-u. 
:T.iinden öldUnnehlc, bu denle r.:ıre 
hulunmuş ohn.'\7~ Untti' bu kı\"nsı
~:n lıaı-e'HeUcr, durgun nıuhitİerlle 
r.P,('jb bir yei,, lıile u~ nndınr. 

Relkl biıe lmdıır ~elen haberler 
crğlar g:bı 1.amnn \'b rnC'Sa!elcr için: 
ele bilylimü. mülr>.Jfr;;...lı ~.eYlenlir. 
Fnluıt bunl:ırın üst ündeki §işme 
1ıa31 ahls.'l da kalan kı mı, yine 
lıf'rkcst acmdrnn::ı.ğıı ~·eter. Millet .. 
lcr örs gibidir. Pek hızlı \Untın~ 
gelmez. Bnzıuı ıçra~an relü~, ada.
mm kendi bn.<;mı da par:tlar. 

HA KKI SUHA GEZGiN 

('Jciğez1nle hazırladığın mczc>1 sof
rana dl.zip bnşm:ı geç rek kannca 
karannca keylt ctmeğl denedin mi? 
lklslnln hesabmı mukayese etsen, 
arada - dnğlar kadar dcğll:ıc bi
le - herhalde sana, ayın 80llunu, 
kazancınıı. uygun bir mll!ııııı.dekı\r_ 

lıkla ldrlik ettirebl.iecck kolnylık

lar elde etm olacnkııın ... 
tarzında propagandıı.larl.a bir yı. 

tın t>ııgn yanık, yoıunu şaşırn'lt§ 

vatando.şı, içkinin kayıtsız §arl8ız 

zevklerinden mahrum elmeğe çaba.. 
larkcn, onlara, cvlerL'ıc er .en <!{in

mek lüzwnunu da hn.lırlatmı~ v 
bu suretle bir menfnat elde ctml§ 
olunı7.. 

Ne gibi, diyeceksiniz 1 
Evine erken dönen bir 1nSa.n, o 

saatte evinin "iyUlğinl,, de h!Bse
der: "kötUlllğUnU,. de ... 

Bir evin iyiıl.ği "huzur ve ırlik1L 
nunda" , kötlllUğ{l ise "yalıw:lrğln
da,, dır. 

YaJnızlığl gidermek maksadlle 
C\"lendlrebllcceğlniz bir G'enc!. 
lyt b1r tesadUf eseri olamk - Jhu. 
zııra da ka~ra.bllirsenlz, "ev. 
en., insan meydana ı;ıkar, 

Bunun ardından man17lıın arlı· 
ranı.k :ıslah ettiğimiz bckArlann 
emniyetli ellerine tevdi edebUl.rlz.. 

Re:fik Halit cidden gUzel, ah1Ak1 
ve ıktı.sadi mcnfo.at.lerimlz namımı 

en verimli sistemi ln\-alyc ediyor. 
Tavsiyesi nltıkadıır makamlard 
bir makcs bulacak olursa, bir ta 

J-J!KME"I MUNIR 

\v ırm vı dYVBlk 

Eski Osmanlı posta 
pulları 

Maliye Neznr tı boz net evrakmda 
mc\:cut cs!tl posta pull rıı dan mU 
reltkep blr kollckslyon bulunmu.5tur. 

Bu koııeıtsıyonda 10 • lli bln rn k 
darmda pul mevcut olup memal ki 
oımıanlyede Uk posta idaresinin t 
hl tesisi olan 1862 .senesine alt 

( Devamı var) M'ki pullar da mevcuttur 
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ovvet 
zaviatı 

.3.000.000 
Berlin, 21 ( A,A.) - Ş:ırk-

a cereyan eden muharebe
ıtin akıbeti taayyün ettiğine 
1air Alm~n matbuat nazın Dr. 
Oietriclı tarafından Berlinde 
matbuat mümessillerine yapılan 
beyanat, Alınan hükfımet mer. 
kezinin askeri mahafillerinde ye
niden ehemmiyetle tobarüz etti
rilmektedir. 

Amerikan ve İngiliz eksperle
ri tarp.fından Sovyet ordusunun 
300 tümenden mürekkep oldu<ıu
na dair yürütülen t;:.hminler doğ
ru ise, &imdiye kadar Sovyetle. 
rin 260 tümeni imha ecli:diğine 
,öre, halen Alrnanl:ı.ra karşı çı
karıln.bllecek kuvvet 40 tümen
den ibnret kalmış demektir. Fa
kat Sovyetlerin harp edecek k~ 
biliyette 100 tümeni daha olsa 
bile, Berlinin askeri mahafilleri
nin kanaatine r;öre, 1.200 kilo
metrelik bir cephede, bunların 
ımhası zikredilen 240 tümenin 
Jmbnsmdan çok daha kolay ola
,.aktır. 
B~ün beynn edildiğine göre, 

A:lm3n ileri hareketinde görülen 
gecikmeler münhasıran hava\: .. 
rm lbozulrluğundan ileri gelmek
tedir. 

Rusyanm Avrupa kısmında 
btllunan Sov:yet kuvvetleri baki
yesini ortadan kaldırmak için 
Alman h.·uvvetlerine 13.znn olan 
şeyin birknç sağlam yoldan ib;.
ret oldu;'.:u. ala.kndar malınfiller
de bugün beyan edilmektedir. 

Sovyet 
tebli~i 

(Ba.ş tarafı 1 incide) 
Mosk()'l)a. 21 ( A.A.) - Röyter: 
Bir Sovyet birliği Leningrad 

cephesinin §imali garbi istika
metinde dört gün devam eden bir 
muharebe neticesinde Almanlara 
ölü ve yaralı olarak 37.000 kişi 
zayiat Yerdirmiştir. 

Londra, f1 ( A.A.) - Mo5lco
va r~yosu, Moskovanm §imal 
batısında, Nam nehri boyunca 
cereyan eden muharebeler hak• 
kında diyor ki: 

Merkez cephesinde çarpışan 
askerlere hitap eden yeni bir 
günlük emirde şöyle deniliyor: 

"Bir adım geri <;ekilmemeniz 
lizınıdrr. Fn.5istleri bu noktad~ 
durdurmanız 15.zımdır " 

Radyo ''S" şehri önUnde cere. 
yan ed<?n şiddetli muharebeleri 
de tasvir etmiş ve düşmanın bu
rada, bir gedik a.çmak için yar:
t!ğı bütün tosebbiisl•in dTI.rdu
rulduı1tınu ve bir c~man pıyade 
taburunun son neferine kadar 
imhn edild:.ğini söylerrı:ştir. 

Huybl,cf, 27 (A.A.) - t; nlted Press 
Kızrlordunun ggzct n "ICras

naya Zvesda,, Donetz havzasında 

durumun cndlşcU olduğunu itiraf et
mektedir. Cenup cephesinde Almanlar 
muharebeye ye.ııl kuvvetler gısndcrl • 
yorlar.Ve MoJa!sk Mııloy&r0slavetz 

bölgelerincre tazyiklerine dcvıım edl • 
yorlar. Diğer böl~lcrde Almr.n ham · 
leleri durdunılmu:;tur. 

Alman kuvveUerf "S., 1Je zikredilen 
ve Moskovaya giden 00.,Şııca yollardan 
biri olan şehir istikametinde yeni blr 
hamleye ba§lrunışlardır. 

A~ınan 
tebli~i 

(B~ tcıraft 1 incide) 
t.Ir. Diğer üç bUyUk ticaret gemi
sine <>kadar ciddi fs.:ı.betlcr \.~ ol
mu.~ur ki, bu gemilere kaybolmuş 
nazariyle ba.kllabilir. 

İngiltcrenin doğu ve cenup batı.. 
sında bulunan limanlarda hava hU. 
cumlan ynpılıruştir. 

25, 26 ilkt~rin gecesi stulı:a tay
y:ı.releri şimali Afrika snhili açtk
larmda bUyiik bir İngiliz harp ge
misine bom.balar isabet otıtirerek 
gemiyi batmnışlardn-, 

DUn gece dicyna.n ta.yyarClerl 
Alma.nyanm şimal b:ıtmmda mllte. 
nddit yerlere bom.balar atmrt;:lırdır. 
Bilruıssa Hamburg ve Bremde si
viller nrasmda ölü ve ynrnlılar vn:r
dır. 

9 İngiliz bombardmınn tayyare -
s1 dilşUrlllmüştür. 

Stokholm, 27 (A.A.) - Avrupa 
Rusya.smm yedi bUyUk ~brlnden u. 
~u. Almnnınrm elindedir: myct, 99 
gün, Odesn, 112, ı;Un. Harkot, 125 
glln mukavemetten sonra. dilşmU.5tUr. 
Rusynnm iki idare merkezi olan Mos 
kovn ile Lcnlngrad hcnUz mukavemet 
etmektedir, fakat Lcnl~rad iki ay • 
dıınbcrt muhas:ıra edilmiş ve çam · 
ber l~ne ıılmmıı;ıtır. Moskovnya gelin. 
ce mUthlş bir tehlikeye mııruz bu • 
lunmaktadtr. General von Bock'un 
mUtemııdlycn takviye kıtruıtı almakta 
olan orduları, ~rck scvlrulceyşl, ge • 
rck iktisadi bakımdan Rus ao.tvetlniD 
samb<>IU olan bu oehrl zaptetmek tein 
muharebe etmektedlrler. 15 günden 
beri devrun eden son derece §lddctU 
muharebeden sonra. hcnUz kaU hiCblr 
neUce elde edllml§ değildir. Maama • 
fih Ruslıı.r, mUda.faa hatlarında r;o • 

Ar..c. !!za Haric:ye Nazı
rı c:.iyor ki: 

Alman ~ 
Harp ilan etmezse 

Amerika 
Harbe girmiyecek 

Vaşi.ngton, 'f7 ( A. A) -
Ayn.n meclisi hariciye encüme. 
ilinin bitaraflık kanununun tadi. 
line dair geçen hafta aktcdilen 
toplantısında hariciye nazırı 
Cordell HuH beyanatta buluna.
rak demiştir ki: 

"Birleşik Amerikanın herhangi 
bir şekilde hakiki harbe atılmıya 
niyeti yoktur. HükCimet, haHl. 
meşru müdafaa kanununun ica• 
bettirdiği siyaseti takip eyle. 
melttedir." 
Nazır Birkşik Amerikanın ~ 

milerini denizaltı tehlikesine 
karşı korumak vazifesi karşısın
da bulunduğunu söylemiş ve 
şunları ilave etmiştir: 
"Şüphesiz ara sıra zayıf anb

rmuz olacaktrı. Fakat vaziyet 
şudur: AlmanY-l> bize harp ilan 
etmedi~. harbe sürüklenmiye. 
ceğiz. Bize harp ilfuı etmek de 
her halde Almnnyanm i§ine gel• 
mez" 

Biı.ndan sonra söz alan amiral 
Stark şunları söylemiştir: 

"Kanaatim şudur ki, alacağı. 
mız tedbirler ne olursa olsun Al• 
~nyn hazır olduğu zaman bize 
taarruz edecektir." 

D::miz encilmeni reisi Emory
land. ticaret gemilerinin siH\h
landmlması lehinde beyanatta 
bulunmuştur. 

13J .. ı 

Vişi, 21 ( A.A.) - Fr.msada· 
ki Alınan askeri idaresi.nin ku.. 
mandanı General Von Stulpagel, 
Fransız hüklımetine, Nantes ve 
Bordeaux'da yapılan suikastler 
dolayısiyle derpffl edilen idam oo
zalarmı, halka bu suik~tıerin 
faillerini meydana çıkarmak im· 
kfuun.ı vermek iG-in bir müddet 
tehir edeceğini bildirmlştir. 

\'ijl, 27 (A.A.) - 1ırgal kıtala. 
rma :müteveccih sui:knntlnra lmn.ıt 
alınan ihtiyat ve tenkil tedbirleri.. 
nin takviyesi için yeni bir kanun 
kabul edilmiştir. 

Bu kanun mucibince bazrrlanan 
cinayetleri ha.her vermeyenler ve 
tehlikede bulunanlarn yardım et -
miyenlcr, Uç seneden beş seneye 
kıı.dar hnp!s cezasına ve 500 frank
tan 5000 frıınga kadar para. ceza.. 
sma çru-pılnca.klardxr. 

Bir iktisadi hasta
hüın teşhisi 

• 
(Baş tarafı 1 incide) 

Cunun iı;in Sinobun s:ılrunurnsı nr. 
tık eski mü.;1:crilcrini piyasada 
kaybetmisUr. Şo ha.ide Sinobun 
ıınane\i bahk ticaretini ycniiien 
canlandırabilmek için Amerikalıla· 
nn konsen·e usulünü tatbl".ı: et
mekten başka çare yoktur. 

Acaba bUtön bir \ilü.yetin vaktl. 
le belli baŞlı bir refah l'BSrtnsı olan 
lr.ılıkı,:ıbğr modem usuller sayesin. 
de yeniden diriltmek lm"emnı v:ır 
mıdır? 

SovyeUcrin şimdiye kadar uğ. 
radrğr zayiat hakkında bu nk• 
şam beyan edildiğine p,öre. Sov
y~tler harbe de-r-m etmek için 
kendilerine ltlznn olan cn iyi lrr
talarından takribo..n 6 milyon :d• 
şi kaybetnıişl..,rdir. 

Sovyet hUktlmet merkezini mUda. 
fan eden Kıztlordu eltuı Mojaisk ve 
.Malr :ı.rO".Javctz kesimlerinde tutun. 
maktadır .. 

dikler ııcılmrş old~nu kabul ve !-::::=============== 
Slnobon Karadenb: l~fnde mcv. 

slm ~alm g~ eden halılı sürWc
rine Boğazlardan evvel en mUsalt 
bir ağrak olduğa göz önllne ge· 
Urlilrse ba suale mllsbct otarru. 
cevap vermekte tereddüt edilemez.. 

Sovyet h:ı.tlann:n gerilerinde 
bulun:ın ~arnizonlardan getirile
bileee.1t olan kuv\retlerin kurban
lık koyundan başka bir ee:v ola• 
mıyacakl~ ala.kadar mahafil. 
lerde beyan edilmektedir. 

----~--~o~-----

ingi iz tayyareleri 
rg 

Doklannı bombardı
man etti 

Londra, 2i ( A.AJ - lngilte
ro hava rezaretinin pazartesi 
1ölc sonr.:.sı tebliği: 
Bom:Jardıman servisine men

sup .müteaddit hava teşkıllerimiz 
dün gece Almanyanın şimal ba
tısın<ia lfum.burg ve diğer hedef
leri homhalamrşlardır. Bombar
dıman tayyarelerimiz şimal de
nizi üzerinde bliyük ı.orluklarla 
uçt,ukt.an sonra Hambu~ üu
rfu~e müsait rüy~t ~.;ı.rtları bu. 
ln.b'lmişler ve liman doklarlyle 
diğ& h~efleri şiddetle bombar
dnn:ın etmişlerdir. Oherbourg 
<loklan da aynı geoe 7.ru'.fında 
bombalanmı'.}br. 

Sahil muhafazasına memur İt:· 
giliz tayyareleri Norveç cenU
bundaki do'Al.:ın ve gemileri ve 
batı Fransada Nn.ntes'i bombaln
m19lardır. 

Egersund açıklarında bir ~.e 
gemisine tauı i~aıbet vaki olmuş 
ve ı:;-emi atoş almıştır. 

Fransa ş.iırmlindeki düşman 
hava meydanları sava.'? tayyare
lerimiz tare.f ından bombardıman 
edilmiştir. Bombar<L .mn servisi. 
ne mensuP dört tayyaremiz bu 
.hareketler eonunda üslerine dön
memişb·dir. 

-<>-----

Boloovizm a 1.,y} ir.cl~ 
hey na. ·ta huJnnr\1 

Ruslar Harkofun sukutunu benUz 
teyit etmemişlerse de, bu ehemmiyet_ 
11 sanayi bölgesinde durumun vahlm 
olduğunu zikrediyorlar. 

Lonam., %7 (A.A.J - Röyter ajall
ın:ıı.r.ıı Kay~ckl bu90AI muhnblrl 
bildiriyor: 
Al~lar Moakovay& karşı yaptık. 

l&n hamle birkaç kesimde gUnlcrce 
ynvıı§ladıktruı sonra iki istikamette 
yeniden başlamıştrr. Faaliyetin tek • 
rar be.fiadığı noktalar Almanların 

Moakovaya en yakın olduktan Mojn.· 
lak Haloyaroslavctz kesimlerldlr. 

Cepheden gelen haberlere göre }mzı 
keaimlerde tazyik azalml§sa da Rus -
lar uyanık davranmakta devam et • 
mekted!rler. Bu haberlerden anlaşıl · 
dığına göre SOvyet mUda.faa hattında. 
mevcut olabilecek herlınngl blr zayıf 
noktay. ' '\ şiddetli taarruzlard:ı 

bulunıiıaK • .ı Almanlar hareket nok. 
tıı8l aramaktadır, cuma aabnbı Al. 
mıuılar iki cephede do hllcuma başla· 

mışla.rdır. Rus kıtaları ,µddeUI tank 
taarruzls.rma mukabele etm~lerdlr. 

Fakat (K) rumuzu r.e anılan §ehir 
çevrc3lnde Almanlar kısmen Rus kr. 
taları arasın& glrmeğe muvaffak ol 
muşlardır. Maamııfih Almanlar mUda· 
taa hattrnı ynramamı., ve Ruslar yeni 
meV7.ller ~gnl etml§Ur. 
~ynı çevrede 12 glln çevrllnıl§ kıı. 

lan Sovyet blrliklcri perşembe ve et•. 
ma gUnU yaptıkları muharebelerle 
kurtulmağa muva.ffak olmuşlıı.rdır. 

Beraber ve muntaz:ım b~r şekilde 

düşman kıtaınrı arruımdıın geı:mJşleı

ölr. Bu birllltler yeniden asıl Sovyet 
kıtaln.rile temasta. bulunmaktadır. 

l\loa!to\'11, 27 (A.A.) - Sovyetlerin 
gece yansı tcbllğl: 

26 llkteşrln gUnU kıtaatımız, Mo 
jaı&t. lıılaloyaroslavctz, Harkot ve 
Tagnnrog istikametlerinde harp et • 
ml:Jlcrdlr. Gıırp cephcslnln muhtcll.t 
l~eslmlerlnde AJ.riıa.nlar, mevzllertm!Ze 
ka.r'Dı bir BUrU §lddcUI taarnızlıırda 

bulunmuıımrdır. BlltUn bu taarruzlar, 
pUskUrtlamUJ ve dllşman ağır :::aylat.1. 
uğramıutır. 

GUnlcrce devam eden ve Almaıılarm 

teslim etmek mecburiyetindedirler • vaklaşmış bulunmald:~ırlar. 
Heyeti mecmuası itibarile Mosko. 1tnlyn.nla.nn mtıvaffa.kıyetlerl 

va cep!ıestnde 24 saa.ttcnbcri ehem · Bcrlin, 27 (A.A.) - Alman u_ 
:niyetli bir değ~lklik olmamt;Jtrr. Al. mumt karargiUı.nım tebliğinde, fe
man tayyarelerinin bombardımanlan na havnlıı.rn r.:ığmoıı şe:rlt cepheain
muttıırit surette devam etmekte ve de yeni terakkiler ikaydodildiği ibil
Almıınlcır Vl.azma vo Brtcınsk yollan dirilmektedir. Donetz havzasında 

boyunca çok m~ bir tazyik icra et.. Sovyct kuvvetlerinin mlittefLk or_ 
mektedlrler. dularm ilerl hareketini durdur • 

Moja.isk ve Maloj:ıros1avetz ke • mak için yaptı:klan bir teşebbUs 1-
simlC'rindc Almanlar, hem fena. h:ı. talya.n kıt.alan tarafından akim 
vaya, hem de Ruslara karşı har • bıraktırı!mışt.Ir. Düşman ciddi ika
betmok mecburiyetin.dedirler. 1s • yıplıı..rla. tard~ ve İtalyan 
vcç gazetelerinde Rus cephesine blr.liltlerlne yüzlerce esir bırn.k.
ait olarak neşrcdilmi.:} olnn fbtoğ- mı~. 
raflar, yüksek yakalı büyük man. Kmm berzahı açiklarmda. Al • 
toiara bUriln.müş olan askerleri kar man lıavn. ruvvetleri, 8000 tonluk 
fırtm:ısı ve sis içinde ilerler gô& biı" vapuru ba.tmnış diğer UçilııU 
termektedir. c.~ii hasara u.ğro~tır. Bun.la • 

Rus mcnba.l.arı, Mojahk çevre. nn da~ olınalnn muhtcmel-

sinde vn.zlyetln S3lAh bulmuş ol - dir.1ınba edllen Rus kuvvetleri 
öuğunu iddia etmekte ise de Al • 
man krtn.a.tmm payitahtın gnrbfn • Derlin, 27 (A.A.) - DN.B. nin 
de ileriye doğru yeni bir sıçrama sa.lıihiyettar bi'r Alma.n askeri men 
hareketi ynpmı.'J olduklın zan.ne • ibamdnn öğrendiğine göre, 9 ağus
dllmektedlr. Filvıı.ld bir njııns ha- tosta. nln.hyetleneno Uman muha
vndisi, Alma.nların Rus p:ıyitiihtr· rcbcsi esnasında im.ha edilen Sov. 
oa ıo kilometre mesafede buhm • Yet <>roulan hn.kkmda ilk defa o. 
malarnH biklirnıcl:tcdir. larnk gizli rakamtır negred.llmek-

Ruslar, en ziynde Moskovanm tedir. 
şimal ve cenubunda. faz.la mukavc- Bu hususta tanzim edilen rapor-
met göstermektedirler. 1-'lm göre 6 ncı ve 12 inci ordula.-

Alman Jotaatınm, ne Ifallniude :rn mensup bir QOk Rus tilmenleri 
ne de Toulıı çevrcslnde hlçblr ileri ve 18 Jnc.i ordunun bazı birlikleri 
hareketi ynpmağa muvnffıı.lt ola imha cdilm"ştlr. 6 DCI Sovyet ordu.. 
mndıklan tahmin edilmektedir. su 135, 140, 141, 100 ve 197 ncl 
Ruslar, Mııloja.roslavet% yolu tize- piyade tilm.eıılerinden, 3 motörlil 
rlnde Alınanla!'ID birçok noktalar.. piyade tümeninden ve 15 vo 16 net 
ds plisktirtillml.iş olduklarım ve O- zırhlı t.Umenlerden milrekkepti. Bu 
kn nehrini her hald'e Kalu~n cive. ordu iyi teclıiz edilmiş btr taarruz 

- ordusu idi. 
nnda geçmek teşebbüslerinin nlm- Yine tamam.ile imha. edilmjş o. 
mcte uğramış bulwıduğunu iddi.ıı lan 12 ncl ordunun piyade olarak 
ctmektodlrlcl'. Yalnız 173 ve 18!> uncu tümenleri 

Lerrln.,<TI"ad'da Ruslar, yapılan vardı. Fakat buna mu.kabil 45, 47 
fedakarlıkların eld~ ed!len neti. ve 40 uncu ztrhh tümenlerle 218 
celerle mütenasip olmadığını na- inci motörlil plynde tümeninden 
zarı dikkate alaralc huruç hare. mürekkep :ınühlnı taarruz kuvvet
kctleri yapmal<tan vaz geç.mi~. lerinc :ma.likti.. Son.rnda.n 44 48 ve 
lerdir. Bu kesimdeki ye~ane faa.. 72. nci dağ tllmenlcri bu 'ord~ya 
liyet, Alman hav:ı lmvvetle:-inin lliıvc edilmiştir. 6 ncr ve 12 nci 
faaliyetidir. Karada da çetelerin orduların bu tllmenleri Uman ci
faaliyetleri görillmektcdlr. Bura· 'ıırmdn kii.milen imha. edilmi5tir 
da serdedilen mut-ı•fıaiarn göre Visl 21 (A.A.) - onııen: · 
şehrin nkibdi esas itibariyle ta. MubeU! membalardan gelen -~ .. 50 bl.n mıı.ktUl ve mecruh vermelerini _. 
nyyün etmiştir. Ş !~ir, Odcsamn haberlere göre Rus cephesinde mu • ve 170 den fwa top ve takriben as A • 1 d-
sükütu gıbi, zamanı ~ince U. harebcler, ıırtıın bir "lddeUe dc·-m 

Keı1 maızeme yUklU 1200 kamyon l . "' · .. 
şeoo ı:tır. ediyor. 

kaybetm~lerlnl intaç eyllyen muharc· Fi ı· d' d k A h kAt n an ıya a ns erı are a , Lcn!ngracl ve Kronatad Alman top· 
Briil:.$c/, 27 (A. •• • ) _ Finlan- i>clerden sonra kıtaatımız, Stallno §eh t · l h rtl baülı amamıy e ava şa anna " çusu ne tayyıırcler'.nln devamlı bir 

dlya R · i .. um:hu.."'tl R.is to Pyty, rtni ta.hllye etmlştcrdlr. bull'nmaktadır. Ha'Hı,ızırda bu bomb.:ırdmı:ını nltmda bulunmaktadır. 
"Soir" ... ıı:z.etesinin muhnb~rini j ı::vveıce alınan maıtımata göre 25 rtl k . .,, ·ı.t·r ,.e ., şa ar, ço gayrı Jltt .. •:u.ı.. ı Moskov.:ı kısmmda Ruslar, yeniden 
kabul edwrdc <>c~n-ıdaki bcvar~t- Uktcşrln tarihinde 27 Almnn t.Ayya 1 ıt"atın b'lha'"'" .:not•· lU l•ıta" "''"....,.. ., t "' , ı ..,.,... O" " ... rtcate icb:ı.r cdliml1'lerdlr. Moskov.:ı 
ta t.ulnnmm,tur: resi tahrip edllmlşUr .. Bizim zayiatı • ıtn sevkı" mUmku"'n .:.ı~ı"lu'ı'r ---,..... • ··•"";.; • etrafındaki Alman çemberi sıklııcıyor. 

''Emperyalist bol<=vizmin A'- mız. 17 tayyareden ibarettir. Şun' al mu'"ntehn"ınd" "'ener~} " 
ı.- "" • ... ,.. Almanlar Oka nehrini geçm'blcrdir, 

rupanın bir numaralı di.ı.şmanı Bern, 27 (A.A.) - D.N.B. Dictcl'in dağcı .rnvYctleri, hu. Cenupta Rosto1' ııehrlnln ~yük bir 
oldumı muhakkaktır ve Avrupa "Exchange Tele<J:reph" ".aze- dutt ...... takrı'ben 30 .... ,·ıcmetre mc .,. ·· "' .,..... "' • tchllltc altında bulunduır..•nu Ruslar 
sulhunun tem.ini için onu imha tesi, Moskovn cephesine dair saf eden g~n Litsn. nehıi boyun· da ıtırnı ediyorlar. 0011~~ haVZ11B1ndD. 
etme1

;: lfı.zımgcldiğine şüphe yok. neşretti~i bir yaZKln bilhassa en abluka edilmişti~. Rı kuvvet. Almruı ilerleyişi devam "ediyor. Kı 
tur. Fin ordusu dn Almnn ordu- de."Dektedir: ler, Murmansk'a en valm nokta. 
su gibi bir halk ord~u:lur. zr. "Moskova bölgesinde, yolları da bulunmaktadır. runda. şldclctll blr muharebe vukubut., 
bıtı ) -" 1 • d b" · ilm b" h 1 mııktadll'. Ruslar bu mınta.kada da ı.":! e r...,;J.er erın arasın a ır tanklar itıın geç ez ır a e gc- Dnhn cenupta Alman mvvet. rıc t dl ı.n 
~rkad ılı: vardır. Bo'""vi!t pro. 1 tiren ve mütemadiyen yağan lcri. kendileri için ~··def Beyaz ; ~ yor r; 
pagar.ıda:ı Fin crdusmıdn ni.!."nk yağmura ve karla karışık y~ğ. deniz liınanlarmt ıc bilhasrn °". n~n, 2 <A..A.> - 'United 
~rka:rmn.k için ~ yer.o u;: n'it:ı. murn rağmen, Sovyet hükflmct Kundalahti'yi tcs"Jıt etm:ş!erdir. Pressuı Kubi§oftcn vukubulan istihba. 
Ordumuz ·:ırkta d ' -;mann kr.rnı merkezinin harici müdafaalarına Henüz ı.fomnamış :>lan bataklık ı rııtnııı. gCiro Doneçto nus ordusunun 
bronz bir kaya,. .. i durnıclı:tac'iır. karşı Alman ta.zy!Jdnde bir gev- ı lnrdan geçmek de :.ıarcl:atı teah. va.zıyetı endişe verici olmakta devam 

"Müthi.--: bir tehlfüe olan Sov- şeklik ~örülmektedir." hüre uğratınıı;;trr. edtyor. Bu mmtııkada. muharebe ya· 
yet cm rya':z:tı inin mcmlcl,cti• ''Cenup cephesinin bazı kesin:- Halihazırda biraz ternldri gös- 1."lDdn bltecekUr. 
mizi 'E""llh .. tn '' tru:.;,vvurunda l lerinıde bulunan Sovyet kıtalarr termekte olQ.n ye,.~:j,ne hareket. Alınnnlar, Rua kuvvetlerini muhıı 
bulundu wu f'~ ;ı;e:;izdir. Finl::ı.~- i~in vo.ziyet henfız pek tehlikeli- Finlandiyalıların Murmansk de. ıı:ı.m otmeıt ve Mo~sk ile Yaroslt..veç 
c?iyanm bu ta.ılıkevc kat'f3ı ebedi- dır. Donetz h.;:.vznsında haıı> va- miryoluna kanıt ' 'anmakta ol- mmtakalarmdııld ağır tazyilderlnl f. 
yen m:uh.,fn.za. edilmezi 13.zınıdrr. ziycti hakkın.da alınan lıabcrler duldan taarruzdur Finlfinaiyalı_ damo ettirmek i~in Moskova cephe. 
Finlnr.cllya., hayatı, hürriyeti ve 1 endişe verici mahiyetlerini mı.:• lar, şimdi burada· ~~o gölllnün aine :veni kuvvetler yığıyorlar. 
emniyeti için çarpışıyor." ' hafaza etmektedirler. 1 şark sahilinde kain Podanski'ye 1 Dlğer telgraflara göre Almanlar 

Sonba.har yaldaşn'.ıen Aza.k de
rıhinden Jmlkarak Karadenlzfn s:ı.
hl11erlnl dolaşmak suretlle tstnnbnl 
noğazma. gelen balık sürüleri d:ı.ha 
evYel Sinop llınanma u!;rrnrln.r; o 
kadar ki \"alrtilc Slnopt.a balık tl. 
cn.rcti revaçta iken bu sUrWcrin 
rrnhzona geldiği h.<Lberl nlmınen 
kaç gün sonra oraya yetiscce'...f lıc· 
sap edlllrdl; b:ilik!;tlar ona göre 
tertibat alırlardı. t5te Sinop lima
nının tabiattan haiz olduğu bu lm-
1:iynilı me,'ki baWiÇtlıl'.,"lll buradıı. 
yeniden _canlandmlabilcccğinln ile 
teminatıdır. Ancak bunun için da
ha iyi \"e daha ucuzun dalına ili· 
tısadi hayatta tek muvaffakıyet 
şartı oldo,'1Ulu unutmamak Jıizmı. 
dır. 

Şlmdl Sinop baliktılığmı misal ol" 
rak g~terdlğimiz bu h!idiscyl da.. 
ha uoıumi bir prensip ~ckline do 
koyabiliriz: Bütün mllli snnatlnr 
ve meslekler inldsıtf hallnılo y:ıı;:ı
yıı.bllmek iç.in memleket h:ıricfnde!d 
benzer sanat ve mesleklerin maz. 
har olduğu ilerlemeleri tahip et-. 
meğe mecburdur; aksi takdirde Si· 
noptnkl !ınla.mura san'atı gibi yeni 
rekabetlere karşı muka\·cmet im_ 
kansız olur. ASIM us 

Başvekilimiz 
( B~ tarafı ı incide) 

Bu programa göre yarın saat 
11.45 de Ankaradakidzcilcr genç. 
lik namına :Milli Şefe ve Cum· 
huriyete ebedi bağlılık tczahü. 
ratı yapacaklardır. Aynı saatte 
gençlik namına bir heyet Etnoğ
rafya müz.esine giderek Ebedi 
Şef Atatürkün muvakkat kahir· 
!erine bir çelenk koyacaklardır 
İzciler tam saat 13 de Ulus mey: 
darunda ihtiram vaziyeti alnca.k 
ve Ankara radyosu vasıtasiyle 
ne§redilecek olan lstildal mar
§ını hep beraber söyliyccekler
dir. 

Başvekilimizin açış nutku bi .. 
tince izciler Zafer U.bidesine çe
lenk koyacaklar ve dah~ sonra 
nutuklar söylenecek ve Zafer a· 
bidesi etrafında tezahürat yapı. 
!arak Orduevi önündeki heykele 
ve Emniyet abidesine merasimA 
le çelenk konulacaktır • 

Şehrin muhtelif yerlerine ko• 
nacak hoparlörlerle halka, Ank3. 
ra rady.osunun neşriyatı dinlet. 
tirilecektir 

Cumhuriyet Halk Partisi An
kara vilayet idare heyetinin ya. 
pacağı programa göre şehrin 
muhtelif yerlerinde kurulacak 
halk kürsülerinde ~t 14 deni· 
tibaren nutuklar söylenecektir. 

29 çarşanba günü Hipodromda 
büyük resmi geçit yapılacak, g(
çiş resmini mUteakıp gündüz me. 
ra.sim bltıni§ ol.QCaktır. Gece f~ 
ner alaylan tertip edilecektir. 
Ayrıca toplar atılacak ve havii 
fişeklerle tezahürat yaılacaktır. 

ba§IIca otomobil yolu üzerinden Mos• 



" 

EN SON 
se...c:;siz .sedasız bir yerdi. Tiya.t.. 
rodan çıkan halktan bile eser 
~~lmanu~tt. Vakit. geç olduğu 
ıçın hepsı. evlerine dörenüştftler 
Yağmur devam edivordu &,.. 

ğuk q,ir rüzgar esiyordu. · 
Doktor, o clvaroaki evlere na

zaran daha iyi bir manzaralı bir 
evin önüne gelince, kapı birden
bire açtldı: ve ~işman bir zenci 
kadın merdivenleri 'J.)aldır küldür 
inmiye ba~ladı. Kadının telaffuz 
ctt!i.~i k ... litoelcrdcn bir m::ı.ns cı-
karrna k iınkansrzdı · 
B~k:şlarmdan büyük bir ~da.

kat okur:.u:vordu. Bembeyaz bir 
önlük takmış, boynunda da Qiğ 
renkli bir folar vardı 

Doktor 'Ccymis kapının önür.e 
~elince, z~ci kadınla karşılaştı. 
!Kadın, do'l-~~run elindeki çanta~ 
yı görür görmez: 

SPOR -
Ciimhuriyet bayramı 

maçları 
Bapam ınat"lnn tertip heyetin

den: 
ı - En bü.yillt ba.yrammuzm 18 

inci Yl'lmm tesidi dola.yısi.le ve lik 
nıaçlarmm revan~r mahiyetinde 
olmak üzere 30. 10. 1941 petfienı
be giinü sa.at 13 den itibaren aşa. 
ğtdaki ma.çlar.ın Beşiktaş Şeref .ısta. 
dm.da oyuanmam telrorıii1· etmiö> _ 
tir. -

2>- Gişeleır sa.at 11,30 da açıla
cakıttr. 

3 - Sut 13 de Fenerba.lıçe -
hıtanbulspor.. Hakem Feridun Kr. 
l..ıç, Nihat BahattJ.n. 

4 - Saa.t ı \,l5 de Matıbuai.. -
Gıdata...-tıaray t.akJımlan, halH~m Nu. 
ı·I Bosut. 

5 - Sut. l a,15 de Bt~!}ikta~ -
C:~a.ra.1y ,hakoın Ş:ızi il'czcan, 
N'e~det, Feridun. 

istiklal klübü galip 
Ba.;Tanun üçüncü günü ikinci kil. 

me :rna.çlarmd& !stikltl klühü ma:-;.
lüp o1ma.mrş, bilakis iki.ye karşı 4 
say! ile Aruı.do)uyu mağlup elmiş. 
tir. 

- .\ilah .sizi gönderdi, dedi · 

Doktor musunuı?.. 1 O'-'-- 1 Adam ~u ~vabı Yerdi: Kuyucuların sorgu 
- Evçt; doktorum suna cevap 
- Öyleyse bayım .. ·Allah rrza- -------------

sı iqin bize geliniz. Mis Amy"nin 
koc~ı Mbter $andlcr fena halde 
rahatsız ölü gibi yatıyor. 

Ortıı.l<öydo Dcl'Cboyunda Zikir ~
kağında 24 nuı:narsd<ı Ali Soyluya: 
tstediginiz semtlerde nıuhtelit orta 
.okul yoktur. Kız ve erkek orta okul 

Mis l\nıy, dcrhBl bir doktor 
aramamı $Öyled.i. Fakat bu ~aat
t~ :nCl"Cden tulayrm bilıuooı ki. .. IRrı lmıa mcsa'felc'l'lc :ı.ynt scmtlerd(! 

Bulmaca 
123456789 

1 .• 111! 1 1 ı 1 ı• l• 2•1' 1 1 'j ıım 
3 1 I 1 1• 1 1 1 1 j 
4 l• I •ı l• I llil-
5 -,-. n ı ..aı ı~ 
6 -ı ,a-ı • Tfiı-
1 -,-, 1 , . , 1 ,-ı-

8 • . ı l l ı·-ı 
9 İl l • I 1 1 ı_L]•I• 

Soldan ı..a.ğa : • 
Bilyük oda (5), .2 - Çay pit!'iri

len kap (7), 3 - YU7. ( 4). büyi1k 
beli (4), 4 - . 5 - Atıf edatı, 
kalın kumaş (3), duınan kiri (2), 
6 - . 7 ic"·anıbilde Jraramııça 
( 1). ma.hkcmed~ Göı-tikn . 'Y ( 4), 
8 - '.!11emleketimi?. (8), 9 ....__ Lez. 
zet hissi (5). 

l.'ukarıdnn :ı~ğı: 
Güna.lım a.ksi. (5), 2 - Nota 

(2), köpek (2), 3 - Gök (2), bir 
hayvrm (4). 5 - Fakat (3), fasıla 
(3), 5 - Nı>tıı. (2), kadın aolktor 
(3), Beyan edatı (2), '6 - Dağlı. 
ğın a.Ksi ( 3). yuka't'l (3)' 7 - Es-
1ü bir ı,air (4), yoğurdun içine ko
nan ı,ey ( 4), 8 - Not..a. (2), atıf e. 
datr (2), 9 - Hayvaruarrn boynu. 
na Uık1l11n şey (5). 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

5 
Q9 Mil rc;j&:;Ki~;IM--ll!:ı--lii,, 

BÖVt.K EDt.i ı BO&!AN 

M U C i Z t L. E R O O K T O R·U 
Yazan: .fürkçesi: 

PITIGRlLLI MUZAFFBR ACAR 104 ._,..........,. __ _., 
Mim ile Pi yer. T o::odor Zuifeld
den. yanındaki <>daya g-eçmesini 
rica eltiler •• 

1iira.z etmedi. U., sallıkla ya . 
nındaki oda.ya geçti .. 
Küçüğün altın bülr.leleri ısık· 

la doluydu. Cesedin yanına Miy;ı 
halası, Cincinin bir an için ko
lundan a.vı:rmadığ-r. beraber yat
tığr, beraber ~e?..di~i. hatta dert
l~ti~i lbe'3e~i Katerini. uza'ttt . 

lı!otenburı(un bü~ün cocukları 
ba.hc;ede cena~ alayım bekli)oı
lardı . İhtiyar bir ranip müracaat 
ederek villadan herban~ lbir kim 
seyle ,e;örüşmek i?.<!diğ'ini söyle-· 
di . 
·Küçüğün dadm kendisini kar

şıladı: Çocuklar ''•)ida kopmu~. 
da \ılnus bir gcrdanlığtn µenbc 
ve menek~ rengi i'ı'lcilerini bul
muşlardı. 

h1cile• i '\'\'!rdikten l"ôl1ra rahip 
bir k<'re de zavallr kü<:üğü gör• 
mek arzusunu i7'.lı:ır etti, kendi. 
sini odaya soktulal'. Rahip ac:1lc 
duran tahuta yakl~b. Tantinış.. 
tı: Kfü;;ük Hliscdak1 nrnkaade.s 
r~imlı>rc büyük '.'Fızel g-özleriy-

·--- ---------

le 1: akan lazdr bu! .. 
Küçük kilisenin ihtiyar rahibı 

kollarım ~·<jğsü i.izJrifide ~.kavı.~· 
turdu ve uzu:ı uzun dua etti. 

lki, kişi ic;eri~·e girmi.sti. iBun. 
laroan birinin üzerinde maki
ni.<>tlerin giydiklerı mavi ~m 
leklerde.n vardı, lhtivar rahip 
dh cöktü;~ii tabuturı ba1fİldan 
kalktı. Jcerive yeni gelenlerocn 
biri tabutu k<rp~ı ve bir :miktar 
halat qtk~rdr. Qiğ'Ni iriiçük İ!'
pirto lPn't"\smı val<tı 1'~ lamba 
un cıkar<l.ıj{r ku~"l·etli ma3:i alev-

'er bir anda bnkır tablıta: hücum 
etti. Kalay ~ava.~ y:!.vas eriyor 
ye tabutun kapağınr bir daha ::ı. 
c;rlmamak üzere kapı~rdu. 

O ı:ıırada birdenbire 7ıutfeld 
tekrar ki.i~Uğiin oda k<n>ist~
dt> gör..inclU, fakat '.\1in1 ~~
sir.i d$tnal oradan u~ıtlaiffitdı .. 
Aradan bir dakikn bile geqme -
den Z.uifeld tek"'rar o<la.pın kayı
sında göründü, gözleri ~al.5it: für 
noktaya.. dikilnıiı:::. ı~n y:ı.n · aetk 
vazi:vettevdi 

Yava..'? adÜnlarla nıa\i ~ 
Ii işçiye doğru ya':la..5tt ,.e elin. 
de tuttuğu bir ~''a)°ı uza,M.ta.k: 

- lşiniz ibittiP,i ?.aman lfü... 
fen ibu kahve cezv('si-nir: Sapım 
da yapıstn·ır nusmız? 

Eğu· eski efendim sağ olsaydı.. nevcu'ttur. 
'I'abancasını cık::ırır-Oı .. Her ::ıcv ü'.rılnrsite T'Jl fakilltesi talebeıe- 7.83 Hnflf program, 7.Ui Ajans ha· 

1 · · .ı r<l l' k t fnden 19\!1 A, E"""•na: Dil()ğ°inizın ı l · S no " "'f - """ E · 

Diye sordu ve buı}(~rip sual 
Ü7.,el"ine tekrar küçü'ğün d'aônrt 
ve -profesör Mayerin yaMrmT' 5-
le odadan ~lkarıldt?,ı 'Zaman '.hiç 
de itiraz etfüedi. l· a'k~t iki 'da. 
kika sonra <laha ccna?,e ala'\ry 
evden lhareket <·t..m(>den yola <~I
kan Teodor Zt:ifeııLn otx>mibfü 
zannolunduğu gibi mezarlıiın 
yolunu tutmadı. bilakis başkn 
bir s0mtte u2uı1 ve ~ıni meyilli 
bir yolda hır nıüdüet gittikten 
sonra büyük bir bahre~e cirdi 
ve modern bir villi ön\iııde dur 
du. 

:vo una >gırtn•.ş (11\l u. "3. ·a :;c- • .,~ ıer erı, . rıRn pro5 .ıı,m, "'·.ı" .vın 

Yali ı l\ Iis Amy ne yap ın? •• l{ n- radyo mıitfürltiğilne bıltlltiltnc!ıi ıa.vm l!Utl. 830 Hafif prognm, 12,'30 Prog-
zu gibi bir kadın.. dır. rar..ı Ye saat ayarr, 12.33 Halk hava-

/..enci kadının kl8..5lı telaşlı ko- Eyüp t,qhrlrat kA.tibi Muzaffer öze. lan m:n-ııt zurnrı.). 12.4:5 1strıd~l 
nusmasmn. nilıa.:v~t ,.C>r~n adam, le: Cıın ";;ekkürlor. .Maı--':ı. 12.50 BnşYE'ltil ıır. Rcfilc Say 

derhal şu ctıva:bı verdi! damm bayramt açan hitaooıeri, 13.10 
- rrzrm, sizi dinlemiye vak. Ankara lu'! H.~ydanıni!ak\ teh.hlira· 

tim sok. Fakat butada hakika· hastalığa müpteladrr. 2- lm na'k'»n nc"rı, 14.ıo .\ jr.no:ı, H.:'.!!'I 
ten ha.na yani bi'r doktora ihti- Geceni11 busaatindc koca.sının l Radyo ~alon orl•estroı;ı, 15.30 Kap~-
yaç varsa . . Bana yol gösteriniz.. hala elbise ile uzanıruı, olması rır~. 11.30 Anadoiıı Ajansının Gazete· 
Sizi takip cdivorum doktorun nazarı d ikkatini ccl • -------------~t. ıor !çin yazdırm;ı s~r-:isl, ıs.oo saat 

Z~nci kadıı'ı sustu. Kal)JYI a- ~tiğ.i !çin şu mütaleada bu - ayarr, ıs.03 Fasıl suı, 1R330 Konur 
c;arak, doktont içeriye soktu. h,ndu. . . ma: Adliye \·ekAJcti adına Dr. Bur. :E Salı f çarşamba Rerıdisini k.a.rşılama.ğa .gelen 

beyaz gömlekli .Jirekför, bR7.l 
mühim ve y<ıni mcte1der hah
kında İikir teati dm<"k üzeı 
birknc <lakika icin icerin•. vazı 
oda ·ıı1a kadar t~r ·fini · Teôdor 
Zuifrld'dcn rica. etli 

Antreden geçtil'ten sonra. iyke - ~'hster Şandler dün akşam \ han Köni: 19 uncıı )'lla ı:lrerken Cum 
aydınlatılmış merdivenleri cıka- yalnız sc~ağ'a çıkmıştı. ~Aı~ne- huriyct a<lıı!>·e«i, lS.50 Rad.ro caz or· > 28 LteşrinJ29 ı.teşri 
rak birillci kala geldiler. Uzun 1 dersem, bır supeye ~a~etlı~dı. . kestrnsı, il!l.30 Ajamı, 1!>.45 Serberst 
bir J..."'Qri<loru g-~tiktcn sonra . ~oktor. hastayı büyuk b1r tt. ıo da.kika, rn.0:> Uvcrtlirlcr, 20.15 
7.enci kadın bir 1'ap1 {).<;arak: ttzhkle muayeneye :k.o ~u. B~. Radyo gazetes;, ::o.45 Oyun havaları, 

- Mis Am\" dedi· jc:te dok. onun başlıca prensıplerınder.d ı . 1 ı.navuıı Zurna> 21.00 7.irant Takvi· 

t ·'d • ' ' "' ' Zaten bütün harekatında bir m• - 1 lnt, 2J .ıo Dil~i.ln türkilleri ı Kndın 

:::at: 
<L ŞevYal : 7 1 ~evve.I : 8 
ı- I lfrnr: l76 Hınr: l"/7 

Tcocıör Zm!1Hd doh9'onm kaı. 
şısma oturdu; .!'i!"~ bac:ığım so1 
bacağının üzeıuıf' a.Uı ve aşağı. 
ya. doğru scı1landırdı. Dırektör, 
sağ ~1iy!c Zuife.\din diz kapağı
nın tamam altıııa Yl!ı'Ötı, bacak 
hi~ ha:reket etmedi. 

or .gei ı. ~..ı k' A..I rd' 
lJ<)ktor. hıı( bır i'?CY Söyleme • t~t la 1-P <:'\.IC_ ı. se.-ııcri. 21.80 1,;:onu,.ma (100 sene ön-

den ilerivl• girdi; ve bil' yatağın 
1 

H~s5a. ~~k .. yuld<arı yo~~1~. ydaı:;- CI' nasrl y~ıyordul<). 21.45 h.'1A...<1i.k 
,; 26 ı J.l 6 ·n l 17 

başında dikili duran genç kadını ~rınwı go.zu . uyor u. t~~un c- Türk n1Uzl~i pror;ranu, (Koro). 22 llO 

h f ·r ba. nı ,,;;.erek selam· la<lı kı buru~uklukl~rdan !J.'3.}'11 mun- Ajııns, 22.45 Cazband. 

aoı:;uıt 

Öğle 11 .;8 (i -17 ll !;8 6 -18 

a 1 ce şı "f~ ~ • • • h t - d. ~ · · 
li:lindeki <'antayı hir koltuğun ~zam ~ır. ~ra. gec:ır ıgı a.<?1 • 

r'l. .... .... :ktı Ve nardoo\"ısünü kardr. Elbısclcrınden rnr:ıp ko -
uze ne ~JI• cı • ., ı k r'° 
C'tkararak üzeıine bıraktı, Sonra msu çı ·ıyo uu. ~· . 
\·,:w~<.;<;a l:ar\'Olaya OO~U ilerli- ._Dol ıc::.o~, lıa.tstanınl y~l~ını k ~e 
··erek' hastavı $tÖzdcn ~eçirdi. ~1:>n1 .~g-1~1 aç ı: ve rn a~ m ::ı -
\ hın nzcrınc dayıyarak bır ınucl-

Yat.ak la _ya .. :ın adum, gayet det dinlzdi. Ve ı.:=onrn mınlrlanr,• 
ş.ık giyinmişti. Ani bir krize tu. nıl{: 
tulduğu bariz bir surette aıuı:· - ı;::alb hast~!ığı! .. dedi. 
ı:<tlıvordtı. Çtınki.i, ~oyunmrya b1- ~<>sine ton vcren>k, i!ase etti: 
le ~-a'dt bulamadan yal.ağ.;. ru- Anjin dö puatrin ... 
varlanmışl'!. Yalnı3 ayakl;arları- Birdenbire gem: kadın yere 
nı cıkarmıı:ılardı . yuvarlandr; ve bayıldı. 

Do:ttor Ceymisin mü~tetileri A<'ık kalan k2ptdan. büviik bit· 
daima ı~cndisind~n bahszclerlcı- lclfı.....,ln zenci kadın i~riye ch\lrh , 
di Bilh~a lrndm.l.!:.l' onun atq~ Yerd·~ vatcııı hanrmm• ka1dn·n
g1~i yanan siyal1 göz\ednin tcsi- ı ak a~!= rıJya h~ ::lafü: 

İkindi 14 .Jl 9 :10 14 30 9 ıo 

AkMm 1i B 12 (}Q 17 10 I~ 00 

ltit l 18 H 1 82 18 '3 ı sı 

tm .. "1.k .ı 4; 11 S.> 4 48 11 87 

Şubeye davet 
n~ ... iktn -;: a'lkerlH;: ı:;ubesinden : 
Cağato~ht Yerebntan caddesi A

la~ köı-:kü ı:ı.ckaJ;: :.! numarada otu
ran vcdek Pczacı teğmen Tahııin 
oğ'lu · 31 ~ doğn tl ıı Abdülkadir 
(38,i71) in pek a \!le olaralk. ı:ube. 
mi:"o m\\ra<'aıılı, cfüıedig\ 1ekôk.~1e 
hakknıda 10'it3 'Snyth kanunun mnd
Gei mnhsu~u{'i'a g-öıc mııamele y<e.-

111l "ca~ı. 

lS1'A!lı'1H'l m·,l.tı:t>h ES} 

~--· 
p..,w.,;::.lL· Hn.l~~ "inen· 

B gUıı m'ıo\ rn" H e ~~e ı:ı 'de: 
1 - Um·eı ~l&r•.t. ~nfer DönU,'U 

{'l'ltrl<Ç1!) 

2 - Pa:trll< P""~·,...:ı Yı>t:ll Cılce:cr 

Zuifeld giıldü . Henüz ı::uurunu 
tamamen ka.ybelmis değildi. 
Doktora anl:ı.j'lfh biı· r:ı?.arla 
bflktı .sonra sordu: 

- Bir kü<'ük elektrik fencd, 
yahut hir ikf kib··ıt rnzım de~l 
mi? 

Ve ceb.nden kibrit kutu~ıınu 
çıkararak doktom uzattr. Dok -
tor evvela Zuifel iin bir ~özii. 
sonra da diğt>ri ~in.ünde ıbirer 
k\hrit <'cı.ktı nihay >( : 

- .Batın on k..>.t e ''e süraU<' 
ü~ yüz duz füı bin. ii<: yfu; obuz 
üç . ... dive ı::nyın, dedi, 

{ lJe1Jnmt w-r) r ylc pek <'~buk manyetize olur- ı 1~.-' 
!ardı Aıada srrada ağzından <:;r- '-~ ................. ..__. _ _....====--==-...-.-----~-------------------------
kardiğı otoriter kelim~lerle oda· 
d;ı bulunanları tesir altınd;ı. bı-
rakmak onun i~in yapılması hiç 
de güç clmryan bir şeydi. Ekse
riya daha ilk. vizitesini ~-ap;ı:r 
yapmaz evdekı ka!::ımn v;ızıy~"ı
ni, para ye mücevher miktarım 
Layin ederdi. 

t)(.1-torun p1·ofcsyonel bakııo;ı. 
etrafını cevircn mobilyaların kıy 
metini secmiye kafi qclmiı;ti, l\lo 
bil\'alar fevkrilade idi. Gen~ ka· 
dm. doktorun öni.indc durdu: Ye 
fevkalade sık rriyinmhıti. J\:;~a 
boyluydu. ·Yirmi y~t_:'!ıı~an ~.~ti
vcn dah;ı büyük C!e"~1ldı. (,u7 .. d 
cehresi hir keder bulutu il~ ör
t.ülmüştü. Alnında hafif bir ,;_ 
va.i1lık göze l:~rpıyordn. .~.u da 
bir darbeden lrns1dı> gcldı~ı ar.
la.ılıyordu . Do!;.tor böyle dU~ü
nüyordu. 

Doktor Ceymis karyolaya yak 
lac:arak hastanın nab?.'lll tuttu. 
Sonra, ~özleriyle J?enc; kızı İı3tİC:
\'ap eder gibi oldu. 

Kadın, kor.uştu: 
- Ben, Mi!'lters Sandl~riın. 

On dakika evvel kocam bu krize 
tutuldu K~lb :::nazmı t!:erdriynr 
zannoocrsem. Üted~nheri bu 

üstü.u:: sa:ımsaklr yoğu?·t, 1iirnmu 
vsr~a b~a.ı daha tn koy.nah. 

(Yo~urt b-:.ılunmazsa ~·cılnc s r-

-M-

- tvan('.,v! ivanc;n~ Ç~buk buıaya g~J! Bak 'ne büyük la. 
le! IT atırlryor musun halanın evinde de lale Yardı. :o;~ 
bağınyor ... 

- !\tanki:I. Marika. gel bak Mimoza! ! !ani paskalya 
da l"t:ı.na aldığım ::ı.t!c:.sta vard1. Diye bir diğeri öteden 
bağırıvor 
~ Hele fesle~cn! C,.".ehlerin de fesleğen c;ic:c~i Yar! 

Bra,•o! Di\ e bir lıci.ınci.isi.i arkada~ım çağırt yordu . 
na~· c;anü andığrnı bularnatnış. gayri memnun bir 

ta\•n-la: 
- Ate ben hurrıd~ ılır ~iç~ği görmüyorum. Eğer 

ıhtlarr yok a bunların isıI· }ıafile! Ah bizde. &>Jkanda ne 
c;ok Yardır! Anıı.smı sat tgımını ! 

Se~klc bi7e re-hberli~ ~dE'n a&4. diken üzerinde olı.:· 
rurınuı:z gibi dum.vor Ye ıcrymC'tli mieafirlcrinin .röZlerini 
b!tirmelerini be~liyordu. 

Ben davanamadrm. Nebatat kıstnmdan ~ıkarak diğer 
pav~;onları ·aoıa~mıya ı:ittim. Ben yok!~en kıymetli nıisa
firlcrin ı-e!imlerini qekmi~ler. Et tesi gün bir resimli ga
zetCi::fo bütün gru91ın rec:nıini ~ördüm 

\:ekler bizi l•rallarının sarayları bulun;;ı.n Hradcany. 
va rrf,türdliler StP"a\'daki bütUn tarihi odaları g~ıdirdikr .. 
Me:ı~isin müzakere ~tUği ve (30) scı~elik h:ırbin ilim t"dil~ 
cıiği odayı, Çek ,.r.tanperYerl~rini u·;uruma <lttıklarr p<'O· 
ccrevi ~öı:ıtcrtliler. Bi?.İ ~elırın e~ki l'elcdiye binasH~!ı. es
ki ve ,·cı\i müzeye gctiitı:iü!er. 

~erefirnize Na:"0t'lııi Di\·atllo'da hir opera verdiler. 
Ç~klcı'in cok se\dilderi YC hürnwt caiklcri, nrnht<'rcm ve 
ırıwet zenırin l·ir zn\ olnn Pan "Na-pn:ıteka'' ya ~ittik. Çok 
z,,.nzin bir nıUzc. ı w kıitüph:ı.nesi var. E\' sahibi blıi 
~a:ı/~t ı::aınlmt kc.r.ı!iadı. Ve b!ze hakiki bir ~lav miı::ari~. 
pen·eı U~i ı:;östcrdi. Eur"da c;cık 1'aminıi nutukl«r föylen<lı. 
Oda'arın Tiirbdc k<.im bir defter Yar<ıı. Ziyaıctçiler hir 
batrı· ı olm:ık U:ı~r(; ora.ya imıabrını atwuı hn dr. H~rkı.:.• 
$~n itm:alam&k icin tleft~rin ba~·na l!süı;tii~ti b'r t.arı'ı~f1<l..ı. 
Bav Ganii beni ı<tılı.ım1:m tutaıa';: eordıı: 

- Alw, orrı\'a nctl~n l.uızcı edi)Orlar? .. 

- 7).") -

aza!'ly vardr. 
Bu kaı•şılama ban:.\ ~k yavan J(ôründii. ~i 

l:ıir 1:urettc• istikh·ıi "<?dilme~c ah§Ul slık. I\foğ~r armudun 
rnpı Yarmış. Buı ad', insanlar yolu yordamı daba ivi. lbili 
y,~rl~r. Peronda J,a·abalık olursa trenden ı 160> seyyah 
indikten sonra buıılaı'la karrşacak \e ne .va.pae&.ğını fia. 
~tracnktr. J{arştlayrcdaı'\a, misafirler Ye l'a~ojlar tı~5m
da bir bulamaç otaçaktı. Bunun ic;in de bi?J l:arşla.'llağn 
yalnız p.anavır he)eti c;1kmı$tr. Yine selamlar. nutlikfor 
ba5ladı. 

"Br.ztri Bulhari !.. Vel1ldy Slovan~ki;\'. . . Cyri!la ô 
?\fethodie! .. Ke yn: "Bratri my jsme pri,.Ji poudti se u 
Vclil\eho ct'skeho Naroda! .. 

Bir üçüncü ses'. 'Tardcslcrı büyük h·an Hoı:ı! Evet 
tard sler h·an Hos büyüktilt !., diye ba.ğ?nyor. Yalnız 
k:ril ,:c metodiden bahsedildiğinı isi ten ve bundr n mem. 
riun olnııvnn B.:ı.y Gc.nil 'de nıuallimi tlCrtıiyor ve: "H(%:.. 
cam! Sen. de bir·ş~v söyle be! Bizde de az mi lfüyük a 
cianı var. Asparuh'dan bahset. \"eya ~isir sı: fuv:!li ! Tan• 
smısı ! .. diyordu, 

11utadan ·'Mcştanska Hcseda .. kulü.büne ;-ı-ideceğinfr,.I 
n' orada bizi evl.eı'f' taksim edeceklerini ı:öyled!!er. B" 

1 ""ailarım zı kulüb.:- gönderdiler. Yo1la11dık. Pcrotıaan .,a_ 
lona l!ectik Bir d .... ne g-örelim! 

Ka.İab..~hk nrn:l ne kal:ıbalık. Yere iğn~ atsa.r. dü~mi
vçcck! Kalab"!J~m tam ortasmda dar bir ~ec:!t l:ıırakmı •.. 
İnr. tın tarafm-ı d<. halk tUzilmiıüi. 

Hepsi gayet iyi t?;iyinınis; ellerinde bukctreı: bi7..i. bek. 
liYorlardf. öyle ~eı·l en bir "Nazdaı !" koptu. Bir takınıı 
bi.ı!iC !etini uzatı~11Jr. diğerleri de bizi çi~k ya~uronn 
tı.ıtuvordtı. Salondcn Q'o1rngn ı•ılttık. Al!a::!tm ne kab.
bııhktı! 

Gözünün c:öt·ebilcıiği kadar insaı\ '. Yalnı:;; ot'tada... 
C'ebilmemiz kin dr>r .bir mi b1riı.km1 fat! Yme 'n~tler, 
"N'a:ı:dular!" v~ b..ılietlcr 

Bir hi.ıküı~1d::ır da ?ile.ak :Cöyle istikb;.i {'(l.il~'bı1t ft•. 
''L'ıa 1 •• ıar ve ''N;ı~.(lnr!" lar arnı:ı11kfa fayt'Gl'1tıra. bu.. 
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KAYıPLAR 

936 senesinde Denizli llııeslndcn 

n.ldığrm mezuniyet dlplomnsrnı kn.y
Maar!C Vekilliğinin kararı ile İl!· ı bettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 

( Ba§ taraf 1 !J ioıcii<le) a dmın mütalealanna 00:? \"ererek tan bul üni\'ersltesi Edebiyat (al{tilte. I hllkmü yoktur. 
, ,.. odadan cıktı; Ye kapıyı kapadı . si tarafından neşredilmekte olan 1s- 669 mımnrnlı Mustafa Zek i Tokalı 'lh ~ah zavallı ,k.ızım ..• zaval- Sonra, adamın oda·rna girdi, ge. lAm Ansiklopedisinin 6 cüz'ü çıkmış-: (37641) 

lı •. !.'Y~! ~~-ndX nın kızını bu ne kapıyı kapadı. ~ır. lık beş fasikülde olduğu gibi bu 1 • • * 
henf oldurdu mu yoksa .. o.nu ~u Doktor i"erive girince, ha::ıtc• 
hal k ıl Allah bin bır " J cüzde de blr çok mnddelcr değerli iL Nüfus k~"'ıdımıa Zara "ubesindcn 

. ~. oyat arın . 
1 

nm ağzından bazı ~s!er cıktığı- a lif b " 
t urlu belfismı veı:sın .•. . nı derıhal işrtti. Bu seslerin ara- llmlerlmiz tarafın an yeniden te • n'dı'"ım askerlik tczlt<.'remi zavl et.. 
Dok•~ em- verdı 1 edilmiştir. Yalnız Türk dünyasına de. ' t·ım." "~nlsinl alncao"'rmdan csk.ls!ı1ı'n 
- Sız ayaklarından tutunuz; kelimesini ~yırdetmekte hi,. bir ğil, !slAm dlemine nlt bazı rnevzula- hUkmll yoktur. 

o.:>r, şu ~· : sında Ceymis! "Para.. Para .. " 1 .. ~ 

ben de ~. ~r~tan kaldırırım.. güçliik c;ekmecli. rın böylece dikkat ve ihtimamla işlen , ne,·oüıu ya1-ı<'r .. ubesiııdc muıcav 
Od~ına g?turclım.. .. . Yatağın üzerine ~ildi: \'(.> a• miş olmaaı, hem milll kuttOrUmUz, l'' t sn:" \'İlan~tı ;.ara kamı mdS:. 
Hızme~ı kadın. bııcız otedekı ~ık bir sesle hastaya ı::or<lu: hem de Şark kUlturU için büyük b!r UCJpmar nahb·r.sindm 1'opahta~ kü-

kapıyı gostcrerek: - Sesimi isiti'-·or musunuz' 1 kazanç te~kil etmektedir. 6. cilzdcki ~ iınden lbr:ıhiıu oğlu Hıdır Öıtürk. 
B d b d ı d" · J • •• telif maddeleri tertıp smısına göre - ura, a~.. ura .. a1.1··· ıye Sö) ledikledmi anlıyor musunuz? l"en~ılıidli 320, Galata Amh<-amil !"-'-

haykırdı. l\1ıs Elem nm odası Hastanın ba§ı _ evet mahiye- u .. l•arakolu karşısında !'io. 177 1.ah-

burada... tirnle - h< ffcc yerınJen uyııH- Hde. (37654) 
Hastayı yat~ına yatırdılar.. dı • • 114 

Doktor k~dının !.12bzı:ım munta. :::_Ben, karınız tarafından çağ 
za111 oldugunu soyleclı. Genç ka· rılan bir doktorum. Mister ~an<!· 
dm, ~ayılmadan sonra gayet ra- Icr olduğunezu ban~ söylerlil~r. 
hat bır uykuya dalmıştı. . Çok hastasınız. Hiç bir suretle 

- Pe~ çok yorulmuşa .bt:nzı- kımıldamamanız la?.ımdrr. 
yor. dedı dok~or .. Uzun bır ıstı: Hastanın gözleri, yalvarırcaıat· 
rahat . devr~S1ndc~ sonra eskı na doktorun ~özlerine takıldı 
k?.''V7t~ ;Ycrıne. gelır. Uyanınca Doktor. tekrar yatnğ:ı cğfldi; 
portu ıçınc1e 1!->t! .~~ _çalkı· ve inilti halinde çıkan şu ~)zleri 
yarak d~rlıal ı<:ırın.ız. lyı ~ı .aklı- ancak işitebildi: 
ma gcldı, alnındakı bu czmtı ne- _ Para Yirmi bin dolar 
reden hasıi o!muştu? •• Pek yeni _ Para··~erede? Bankada ~ı? 
blt" şerc lbcnzıyor. Hasta, :;röz!eriyle menfi iı:raret-

lhb~'.~r _kadın: . te 'bulundu. Sonra. hasta gene 
l>ü!itu. doktor; dcd1. m1rıldandr 

S5mra biraz kendini toparla - _ Ona ~ö,·Jeyiniz Yirmi b"n 
jıktan sonra sözlerine devam dolar. Para.Sı ••• 
etti· • . . .. 

· ll H B d Hastanın lx3.kışları odada de, 
.. - ayır.:. ayır.. . _u a ~m !aştı. 
rçın yalan soylememelıyım. Ka· Doktor tekrar sordu· 
r~ mı dövdü. Evet, o ~övdü: Hat- _ Bu 'parayı odada bir yere 
ta yara~amak ccsarc~ınde bıle bu- mi sakladımz? .. 
lund~. Zavallı oocug'lım .• Zavallı ı lasta. göz kapaklarını birkaç 
Amy ··· • defa aç:rp kapattı: f:eS erk~rma-
D0k~r: ~ayı aydııılat~n lam. eh Parmaklariyle hastanın ııab

b_anm ~ıtılını çıkardı; ve şu em- zmı yokladı: gani muntazam 
n verdı: atı\·ordu • 

- Fa7:1a söze lüzum yok. Ya- fşt<' ı;u anda adamın ikinci 
nından bır Y<'re arnlm?.Yint7:.w!J- ımsleği derhal aklın.:ı. g~ldi. Pa· 
yan.ı~ ~".a!'lma_;w SJ7.C soyledıgım ranm bulunduğu ycı i öğı cnmek 
şevı ıçırınız. !!.ger daha f~~a ~~- için adeta can atn·ordu. Bir ha
nal~şırı:-:;ı. bana haber ve.rınız. O- vat pa.lıasma bile olsa .. Arzusu-
tekı od.adayım. . . na nail olruak istiyorılu . 

7..enCl kadın, kendı kendıne mı- Cebinden, reçete k.\~ıtlarını 
nldanm.tya bar;ıladt: c·ıkararak bir Ş(')"ler karal~mıya 

- İyı şeyler olmuyor bu evde başladı; ve odadan çıkarak ka<I·· 

eylamm~. Bakalım, Allah hııyırlı nın bulundu<7u odava doi'frn il{'r-
esrn.. "' · 

Doktor, ihtiyar ve müşfik ka- (Devamı 11arın) 
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mk ve yollandık. Fuytonlara, menwdeki çoculda!'a varın
cay~ kadar aile cfrzo:mızla nasıl kunılduz .. Mızı: iz tn.lı . 
min edin! Biz beklemediğimiz bu nıuaz.zam istikbalden 
şaşırmıştık. 

Yolda giderken sağa, sola şapkalannl'zı <:ıkararak 
selim veriyorduk. Bir aralık ~apkaları büsb:.itüıı c.ıkar. 
dtk. Ve y.:ı.lnız başlarım1zla selamlamağa ba5ladık. (Ne 
mnnettiniz! Biz pratik insanlarız. Adabı rr uaştTcti ça
buk kavrarız.) 

1'htilaçlarla titreyen dudaklarımda bir !Ebe<:süm 
dbnmuş. Ben henı gülmek. hem ağlamak, hem de yerin 
dibine geçmek istiyordum. 

Mcstanska Bef.'-<:da'va vardık \"e bahc,,de '!:m~im icin 
hazıı:lanan masalar! işgal ettik. Bagajlarımızın gelmesini 
ve 'bızi evlere takf.iın etmelerini bekliyordu~. Faytoncu. 
l~r. kapının önünce para alm.ı.k için be:kleşıy.)rdü: fakat 
bizım seyyahlardan çoğu fayton paralannı ;j<fcrrek ihti. 
yacını hissetmediler. Bay Ganü: 

- Sanki büyük işmiş! Fayton paral:ı.nınızı da Gdc -
seler ne olurdu? N:i1~yet, fslavız be! l slavlrh.larını bura. 
da göstersinler! B::.den hiç para almasınlar·! Parayla ol . 
luktan sonra onu dedem de bilir. Bunların J-ir.ıisi sadı.! 
boşuna bir "Nazdar be!" c.Iiyordu 

Ba~ajlannuz 11eldi. Bizi evlc~e taksim etr..eğe baş
ladıl.ar. İnsanlar li~~ yatacak yer bulma~ i"'in uğraş. 
nmılar 

• Si~ burada. fc.ytoncularla, kulübün .:al"S(lnlarivle 
bagajlarımızı getitı>n tcşrifatçılarla, cdalnriliııı r:ıemnuı; 
ohn~öıkları için ev sahipleriyle \•.:;ı..pılan kaY,galardan, pa. 
~rifkl~~an bahsetmek. istemiyorum Bir <ir kika iqin i
unle bızım odaya ~ıcelım. (Korkmann h:ısDr.!) odamız 
avluya nazırdı. Karsı taraft~ viM b~r cok ·o 'alaı vardı 
Odamı~ süpüren hızmet.<-i kı.z ''Anuşa,; c<.mlaı·, kapa: 
l'l'8k f~ın penoore içmdc duran saksılan inddyor<lu. 

Brr aralık biram bana doğru diindü '~ marcup bir 
ta.vırla l!IOrdu: 

- Aftedersin.z bayım, şu ka~ıdaki bay d:::. Bulgar 

..---~--------------------
~urı~·e r 11111lh hukuk hı\kt mllğt.o~: 

E:1as: tın - 53 T; 
Mahkememizce terekesine el konan 

61ıi De.spinaya alt ev eşyalarının Sa. 
nycr 'lenlmahalle Mektep ııokalt 28 
No. ıu ev önünde 13.11.941 saat 11 de 
eatılma!lına !tarar verilmiş olduğı.ın-

J'uk&lm l'allıntıaoe P&taıı No. ı 

oaml"dan maada lıerglln l!lll11t 16 
ten 1M>nra. Telefon 40127 

P. T . T. Fabrika Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf wıulil ile 25 ton blok halinde kurşun satın n.lrnacaktır. 
Muhammen bedeli • (16250) lira muvakkat teminatı (1218l lira (751 

ırnruştıır. 

Eksiltme 4.11.!Hl tarihine rastlayan Salı gUnü saat l:'i te yapılacağın 
dan taliplerin ~artnam"' ve teCerrUatını görmek için her giln fabrika kalr
mine müracaat ve eluıiltmeye girmek için kanunun tayin elti~ ,•esaik Ilı:: 

ı i'ıırllkte teminat makbuzlarını ve teklif mektuplarını havi kapalı zarflannı 
taat on dö!'de kadar komlııyon rı::lııli~inc nıak1)U7. mukabilinde teslim eyle· 

! meleri, daha sonra getirilecek zarflarm ı ıl olunamryacağı. (9213) 
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mı? Bakınız ne yapıyor aman ne acayip adam ~SÜ 
cic ııc kılh. Ha, ha, ha. 

Kızın göstcrd"ği tarafa baktım. Bir de ne göreyim? 
B~.v Ganü odasının penC't'relerini açmış. g&.-ıleğini çıkar. 
rn:fi ve kıllı göğsüniı elleriyle sıvazlayarak bizin. hizmet
e: krza gülüyorJu. Aklınca bu harekeli ile kızı cclbet. 
mek istiyordu. 

Aym ~ünde Pr~ gazetelerinde kıymetli misafirleri 
(hakları vardı ) Bulgar k'1rdel'}leri hakkında ~Ü7 • .d yazılar 
r,tktı. Panayırı \'-! Pı-.;.gın tarihi yerlerin: ziyaretimiz 
haklcnda!d progr8mı da basmışlar ve ayru zamanda 
nereye gittiğ·imizi, nasıl karşılandığımızı, ne gibı nutuk. 
lar söylendiğini rl~ yc.zmı~lardı. Rchberimız "Vasilaki,, 
nin ismi her yC'rdr; ı:.nılıyordu. O da ~YIS!:ı: nutuklariylc 
buna ha 1, kazanmıştı . 

Doğrusunu ararsanız, eğer heyecanlı nutııklariyre 
('..eklerin r,özler ini boyayan "Vasilaki •. de olmayaydı, ha -
limi7. haraptı. 

Ertesi ı:ı:ün panayır~ gittik. Panayırın methc:iind•• bizi 
panayır heyeti :11aları karşıladı. Yine '·C!!skcj10 Na. 
nxlıı .... ''Bulhars~·<'lıo Naroda .. hakkında nutuklar FÖY
lendi. Görüyorsuruz ya Çekler yanılarak bizi Sırp <liyc 
kan·ıl~madrlar. Bizırr: Filibe panayrrında !)i)~ le bir yan -
lıı:ılıkt an hahsetlerle1 

- Yanıbollularla f c:Jimiyclilcr hm:etlikt.m mi. yoksa 
aralarındaki rekaoctten midir nedir bilm0m~ Bi:b;rlcrini 
hic: sevmezler. Araiarında her zaman bir dfü:ınarı!ık me\·. 
<:uttuı· 

f:-iimin•lilcr F'lilıc ııaııayırırı~ ~d<lerlcr. P:ın~yır he_ 
yeti azasından biıfoi onları Yambollı:lar zanrıeucr.zk, söy
)(•diği nutkunda: 'Tahraman Yambollular! Mcshnr Yam. 
bollıılar:, diye onları metheder durur. lslimiy, liler lisC' 
kan ter ic,indc kalirhu. ökstirürkr. Birbirlerint> göz kır. 
pari"r. ~iz tasavvur edin komedyayı. 

Panavıra vardık. Panayır heyeti azasından !'İli hiZ" 
reh1')erlik ediyordu. Bizim cyynhlar evvc11. pana::.ırın ne
b atat kısmına g-ir·öiler. Fakat r,ıkm?k bib.wzlcr ki biri: 

.......................... 
'l'ürkıye Cumburlyetı 

ZiRAA T BANKA~l.,.-
1:\.W UlU~ :..anhJ 1888. - :)ermayest; }QO,OQO,()()(J j üf'i' 

;)u be ve A. jan~ adedi: 265. 
Zıraı ue ııcuri '•r-r Mtvı hanka mıuımtltltri· 

rara MrikUrenlen ~~00 Un lkraodyt: nırt1ot.. 

•nıA t - .. Oı tıat'9'CP ta.sanın "'f .... ·-
8( ~ :JUJun&nJanı ~eO« • jetıı ııeceıı 1t•J:"'J O, lfl' 

~ ırort ~amiyt 

ı M"~ ı ,OO<ı 11ra 1ı11 ı,ooc ın 

• . * a.ooc. 
1 • :~G • 1.00CI • lftl ~· . tC 103 l.OOC • __ _ 

OlKK.A'f · B-pıarmd&Jo paralar tılr ııeııt lc;tnde 50 ~ .. 
ı~uııvenıen ..kra.aılyı ~lırb~ cak'dl:oe ~ tt ıu.!ıısl\ ı ul 
~t:~ • ~: 11 Mart. u 88%lran ıt c..-y•nı 11 Btr!nclka.ı> 

·:.ı:ı :le vapıı.ır 

l\10ESStSLERt HE YETiNDEN: 
Şirket sermaycslnln tamamına tııUrak taa.hhUt ve (yU:tJ 

":;9 cıı teri tt'dlye edilmiş bulunduğundan, Ticaret Knnununun - 11 
tcvfllmn tesis umum1 heyetinin akdi Jçtimaa. daveti karıı.~ 
'fc .. ıs Umumi Heyetini teşkil ve aşa~ıdakl nıznn.mcdc yazılı 
znkcre ve karara raptclınck üzere hlsscdarinrın kcndılerfne ·~ 
rikc k dn,etmımeteri hamOen 14. 1klncitcşrin 1941 tarihli cu~ 
nt ( 11 ı de Jstanbulda, Aşlre!endi caddesinde 35 No. da bU111 

lmar l3:ıııltasında hazır bulunmaları rica olunur. 
l tlJ:fa"° ,\ l\IE '1 

1, lliıosclcrln kl\.ffrı;lnt' iştirak taahhlit ıılıınduğıırı\ltl 
(ylizdc 60) b<.'d<'llcrinln tesviye cdlldlğlnln tasdiki, t 

2. - İdare Meclisi lızasının tayini ve ücreli huzurlarının 
3. - .Murakipkrln tayini ve Ucrctlt'rinln tcsbltl, S(l!ld <fi 

4. Şlrltctln tr.şklli için !htlyar olunan masrafların ta 
hesabına kaydının tasvlb!, ~ttl 

"Doğan Sigorta Anonim Şırketı MOcSS rıJI 
Recai 1'11 

Emin Taııfl.ll 
Mühendis Haydar s:ıu:~ 

Mühendis ı--:nvcr ~~ 
Mühendis :Ntııat 

Kara r hülasasıdır 

c. 941 - 1212 pll 
Mlıll ltoruma kanununa muhale!etten suçlu BUyUkada Jl 

:ıı ~o. ela kasaplık ticaretllc meşgul lbrn.him oğlu Salim oıııı i'e 
İstanbul asliye 2 inci ceza mahkemesinde cereyan edeli ınılb11 ull ,ı 
ecslndc su1:ı1111un fiili sabit olduğundan ml!ll koruma ıuıııu;,e <ti 
uncu maddeleri muclb!nce yirmi beş Ura para cer.ası ödcrrıe ~ 
müddetle de dükk~ınrn kapatılmasına ve hUlmıUn k:ıtılc.5ti 
suçluya nil olmak Uzcre karar hU!uasının Vakıt gazctC"sindC :o ( 
ne 7.8.9H tarihinde karar verildi. ~ 

Dev le t Demiryolla rı ve Limanları 
U mum idaresi il a nları 

Belediye Sular İdaresinden: 
Elmalı Uzlnlmlz için saç fıçılar içerisinde :ı-;ım ıtıda tcsı~, 

UT.ere on beş ton .AIUmlnat de sut satın alınacaktır. Bu rn11ı:ze9 lileceklerln 3.Jt.9H pazartesi gUnU sant ona kadar Taksim 
deki İclnre mt'rkczinde levıızım servisine mUrncnatın flylltısr~) 
lcr!. <9 

lstanbul Deniz Komutanlığından: 
eıı ı 

Rc!nh vapuru ııclıltıerlnden subay, gcdlkll erbaş ve •rıcrd 11 ,,~ 
ğınd.a çocukları bulunnn ailelerin ncelc lı:omutanlığımı~ n1UrllcS ıf'r 


