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AMERiKADA 
8 . 00 
Kışınin 

ıştiı akile 

Muazzam 
b.r 

manevra 
yaoı ıvor 
Ordulardan birinde 
150.000s diğerinde 

330.000 kişi 
Vaşlııı,-t-On, 14 (A.A.) - Birlc§ik A. 

merika tarihinin en büyll.k askeri ma. 
nevralnrı bugUn gece yıırısı başlaya. 

cak ve bu manevralara cem'an 480000 
kl§i Loulelane da tnhııı>!it etmek sure. 
tiyle l§Urak cdecckler.:!ir 

Ofi Ajansının 
bildirdiğine göre: 

A 

--o-

En modern harp 
aletleriyle ıniicehhez 

K ü rt 
çete l 2r ı 

I ingi iz ışgal kuv
vet eri ale hine 
harekete geçtiler 

Sot'tfrtler eline geçen Alman siper hnı•anı < neııamı Sa b sii. 3 de) 

--<r-

H em eda n , Kaşhan 
Kozistan 

Şark vilayetlerinde zelze e -
Ağrının bazı nahiyef erinde 

zelze~e devam ediyor 
Yeniden 30 ev tamamen, 36 ev ısmen 
barap olda. Vanda ö:enıer n mi tar 

192 o arak tesblt edildi 

Kızılay felaketzede vatandaşların 
imdadına koşuyor 

Al man as1rnrl eri rtvt'lızilcrim:lc yer alırken 

/ Alman tebliği 

Cephe boyun- Leningrat 
Sovyet lehli ği 
............ 1 ........... 

ca çelin Müstah ~em 
muharebeler cephesi 
devam ediyor yartldı 

Yeniden 1500 esir 

Buclııpc~te, 14 (A.A,) - Ofi a-
jansı Budapcştedon bildiriyor: 

1 

Tahrandan Sofynya gelen ve Sof 
yadan Mnca.r ajansına verilen bir 
telgraf ha.berine göre . lra.nda bir
denbire isyan çrkmışt.rr. 

Bu haberde en modern mitrnl· 
yözler, toplar ve el bombalaril 
mücehhez mUhim Klirt çetelerinir 
ani olarak İngiliz işgal kuvvetleri 
aleyhine harekete geçtikleri, is
yanın Kimıı.n§ab'd:ı başladığı, Kürt 
krtalarmm orada toplandıkları ve 
mevcut malümnta nazaran Hamc
dan, Knşhnn ve Kuzlst:an'm ta 
mamile asilerin elinde bulundug 
anla.'itlmak tadır. 

İngiliz dinloroa.tilt kuriyf> i 
İngiliz radyosunun yakın şarkl 
ki en tanınnuş mubabirlcrinde. 
Rişar Dimbelbi ve Tnymis gazete 
siin muhn.biri Cen Holbom a.ıslcı'in 

· eline düşmUşlerclir. Bunların akı
betleri meÇhuldür. 

Tahrnnm muhtelif noktalarmda 
kargaşalıklar çıkmıştır. Asiler aha 
linin kendi taraflarına iltihak et
meleri için duvarlara ilanlar ya
pıştırmışlardır. 

flJcva m • ·,, ' sil~ 6 da ) 

Röyter Ajansının Mos
kova muhabiri 

bildiriyor: 

Leningrat dışında 
muharebe 

Cehenne
mi b·r hal 

aldı 

ve malzeme alındı Sovyet gönül-

Y u7umdaki resimde Romansın Dandiyi v urdu(ju bari::: b i r şe7tiltf13 görülmektedir. Diğer 
r esimde de fu tbol nwvsiminin açılma maçından g ü z e 1 bir enstantane göriiyorsımuz ••• 

(Yazısı besinci snrfada' 

sovyet esirleı-i ifşaatta IÜ kıtalarl 
bulunarak 

Lenlgratta berşeyln 
berbava edild ftial 

3öylOyorıar 
Berlln, ı.ı ( A.A.. ) - Alman orduları 

ba§kumand:ınlığı tebli~ ediyor: 
Şıırk cephesinde hareiıntın mUs:ıit 

neteiccsi dolııyısiylc bUytlk vo yeni 
bir takım zaferler haz.rıı:nmakctadır. 

KuvveUi Alman e~k'kuılcri, Lenlng. 
rııdm müstahkem C')pheliı. • yarmı§lo.r. 

dır. DUşmanm anudruıo müdafaasına 

rağ'lJlen şehrin çenbcr ıçıne alınması 
!şl !asılnsu: surete dev.ım etmekct. 
dlr. 

l<" rde Adtııarmm cc:rnrvnda dUşına. 
nm bir kargosuna [)('•noolar isabet 
ettirilmiş ve bUytlk hY11>ruet:ı uğrntıı. 
mı§tlr. 

Greatc Yarmi>ulh'un ~ıırkında AI. 
mnn tayyareleri taraıı:ır an bir dUş 
mnn kafilesi.ile karşı ~ııpımış olduğu 

dUnkU etbllğde bildirilm~ olan taarruz 
esnasında bir İngiliz torpltosuna do 
bUytlk ç~pta bomba lsatıct etmiştir. 

( Devmm Sa. lı .~ıi 5 de) 

Uç hafta d an beri Kızıl
ordunun yanında 

ha rbediyor 
Londrn, 14 (A.A.) - Röytcr Ajan 

sının Moskovadakl mulıablrl bildiri. 
yor: 

Gece ve gündüz cer ıı:ı eden topçu 
düelloları, LcningrnJ o~n dakl muha 
rebe meydanını bir ce:• rncmc çevir 
mlşllr. Burada çarpışı r. Rus ve Al. 
man kıtaları birblrlerln~ muazzam ç 
lik ve ytlks k ınfllflk , .. nddelcri a t 
maktadır. Tarihin e:ı l•Uyük \ 'C cı: 

kanlı harplerinden biri.'"llr. cereyan et. 
tlğl bu mıntakada Sov~el gönUUU ku~ 

vctıerl Uç haftad::ınbcrl K.zııordud;;ık 

arkadaşlarının yanı b::ı~nıda dUşmnne 

kar§I harp etmektedir 
BugUnkU Pa1.ar gUnU Pravda gnzc 

teslnc gelen bir telgnıl LUtün bu mm 
talmyı tutan ve Almc.ı. kuvvetlerin 
burnd::ın nt'llak emrin !nn sivil gt> 
nUlllilerln ·• r ,. nehrine kadar Ucrlemı~ 
ve birçok öyıeri IJgaı ctmi~ bulunan 
Alnı n JvvrUcrinl bu mıntakadan 
na . ıl. mecbur eln •• ş lulundukla .. 
nm anlatmaktadır. 
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• Şehir- röportajları: 

ın P g · -nleri BoğaZ 
:urur ve övUnn\w bts;;csl veren 

cnçleri araııır.darı ayntmak 
n UzUntOlO oldu. On;nrla bir dıı· 

konll§mnk, "'° bu kcınu,.malanmız.. 
gayelerinin ne olduil'Unu çıkarmak 
.lDl • İleride uçugn hı.ıırl::ınan bir 
u çtlm .. lıılcr t~ı;el olmadan 
ık1 gençle konu ma:t fırsatını ka 

rmadnn. 
Ya..,aş yamı eolruJdum~ Bir tane.si· 
.soru) oruı.n: 

- B na. moolek hev~mizl, idealini· 
anlatır muımuı T. 
O, gayet mUtevazi Vl' ~kıı lı1r §CY 

sormama meydruı v rm den pilrllzı;Uz 
IJlr ıtado U anlatıyor: 

- 20 Y9.§llldayım. 4 •<'ne önce Bul. 
a.rüıtandan kaçarak geldim. Fillbedo 
ulunduğum amı.larda. tıer Pazar gtıııü 

banın meydanmda yapılan UM 
lan soyrederdlm •• Bu b:llla uı;mak ho· 

s.ln1 verdL Fırsatre kollayarak bu 
uçan gençlerle tanı tım. Heni b!r 1kl 
de!n uÇ'UrduJ.ar. Fakat 'Lunu kA!l bul· 
muyordwn. Kendlm uçr::'ak istiyor_ 
clUm. Halbuki TUrk olı.u oı.'1mdan buna 
mı IAıı :yoktu. Nihayet karnnmı vere. 

k Tllrklyeye DUca ettim. Ne yazık 
.kl orta taıısillml b!Unr~tlm. Bıı

mm !Çın orta tnhsillm.1 Utlrtnceye ka· 
arzulanmı çiğneye:c • bekledim. 

ç IK.Ile bana çok ur..m geldi- Uç asır 
gtbl.. Nlhay t l§te muvaffak oldUm .• 
Bunu tek gaye için yapJYorwn Vatan 

u ödemek.. Bunu lla beraber 
budutıaronızda emir u.:.ı.caya kadar 

eçcn zaman urfmda l1a uı:mak zev .. 
m.iD tabnin edilmekte bulundumu 

ed mem •. 
Bu sır da baŞımı çev1t:yorum. Yl\DJ 
ımda Hamı4 GUrpm "l görQyonım. 

tlalca u mak tstlyeu b•J genctn, ~ 
btı;11k olduğınıcbn p :ot olamamt§.. 

t bund:uı hiç tc f!l.l\yetçl değil .. 
lnlstl.,ı in de uçtuklnrım dll§filıc· 

viniyor 
1 p dlnce v çağmlırsam ka. 

t :ı uç cağımı ='1f'<'1yorum. 
oıyor_ Bu arada bltfuı mııklnisUc. 

ö erini plloUuktA buluyorum. 
lo btr kUtle ld bu nen-de çalı;µrsa. 

dıı. ma uçm idf'allni gözle. 

TUrk ne llnlıı l/ılttın arzusu 
kt r •• Bu hovcsiıı tr.lmtn odlldlği 
k ıdnr bckllyec k çal~caklnr •• 

nlk el<'man; telsiz.: , fotoğrafçı, 

mbardıma.nm olmak d boş •• Bunla.· 
m h pırt bir bUlUn h!!llnt!cdlrlcr. Hiç 

t&rafm nok n bırakılmama.mı& 
yret edilmcktedlı'. 

Kampm tAmtr 8t61.l<'slnde ufıık te· 
k tlmirlcri başaran 1ı1Çl.f.rtn de y ş_ 

-.ın meyd'.lllda uçan. dıdlnen zUmre. 
pek tark1ı d ğll .. GeDçllk uçarken, 

rda lhtlyaçtarını kc.11di ~ğmdakl 

atklrl:ırdan temin ediyor. Türk e
ği, Tllrk 1m teri ksııatlanarak be· 

-..esti gcmç ere kucak açıyor .• 
Knfknsyadan kalkıp. gelen Nıyazl 
yraktar yabancı merde ber tUrlU 
reye bn§VUrduğunu ve takat uçmhk 

mkAnma kavusamndıkmı gözleri ya.. 
rarak nnlattı. Bulundt'ğu yerin tek-

okulunda çatııımış olan bu genç 
rıı •cldlkten eonr 118cnln aon aı· 
ııuı. kadar okuduktan eonm Türk 

uştıll3 ko§mlJ§ .. Talih ben burada da 
ç ~ mccb:ır etU. ÇilnkO 

ı klanında ufak b!r ~r:za varmış, 

or. Fakat gtlnUn birinde uı;acağı. 
kani • .Mutlaka, dlycr, pUot olaca. 

Yazan:. 
Mütehassıs Tayyareci 

T.A. 

ğmı •• Toprak kııvganu h:ı.valıırdıın ya· 
paca.ğnn. 

!deni kaynağı lnönlln'.ın pllmörclllUk 
kampı co~up Uı§an tn§lJ> akan bir 
gençlik: yanı.tmaktadı. GUneşl başla 

yan yıltiınm hızlı m yme güneşle 
beraber sona eriyor., Gilnler burada 
o kadar kıaıı ve o kn1ar çabuk geçt_ 
yor ki, bu genç zUmr ntn sıhhatine, 

ımmimt havaaına doyum oımayor. ln
aan kanıksamadan n.ynıl')or .. Belki de 
ayrılık UzUntllmllzU l cc'bebi budur .• 
lnönllnd .,,e lnönll çoc .ıkıo.rı arnsmd~ 
geçirilecek blr çok böyıe g1lnlerln tJO-

ılli p· yango 
Bugün lzmirde 

çekili yar 
Millt Piyangonun 7 nr·ı tertip 2 ne! 

çekillşi bul)Un lzmi· Enternasyonal 
Fuarında yapııaeruttır Qeklll§e saat 
19 da bar:lanacak ve Hl S'J d3 nihayet 
verilecektir. 

Bl1 çeldli t 400 000 n~maraya 720 
bin lira lkr.ımtye tevzi cd'.lecektlr. En 
btlyUk ikramiye 25,00!\ llmdır. 

müsa 
• 
1 

Bir birlik kuruyorlar 
Sebrlmltd ki Babun nıU,t.aııslllerinin 

bır birlik kurmata karar verdikleri 
haber alınmt,tır. Blrllğ.:ı kuruluı ga 
yeterinden btrlnlri c.'I abl..n v sabun· 
luk zeytlıı yağı pi) w:Mdakl muta... 
vassıUan ortadan kall!n-arak ııabtınu 
nl.abcten ucuza mal tn;,r k olduğu söy
lenmektedir. Bu mnksar De Jıabuncu· 
tar bugünlerde topl:ın T'lk kunılacnl< 
birliğe alt 1 teri gözd n Eeçireccklcr. 
dir. 

o ör 

Çarpı ma neticesinde 
Özdeniz motörü battı 
DUn sabah k<lprQ nğ2:nua blr deniz 

kaı:ıBJ olmuş, ıt tonıı.ık tir motör uc 
29 toıiluk l>Afka blr ınoUlr çnrpıamıı 
tır. 

Dlln .sabah at 6,~0 clP. Htı.Uçtcn dı 
oan çıkmak sstıyen klpuı.n Eml.nln 
idaresindeki l4 tonluk Cr.denlz motö
rll, köprtı ağzına gcld1:!1 eıradıı. dışar 
dan l-lf!lico girmek ıat~yr.ıı HaynÜ 
BBhri admd ki 2D tonlı.k matör ne 
karJıJ rnış ve iki rnoWr dr; kısa bir za 
ınan için:'! c:arplJIIlıştır. Çarpışma ne· 
tfce.stnd özocn!z mot6r0 yarnlanmı§ 
ve li.ma.n kontrol mo+ ıU tıırafnıdan 
Yemı,, lskel sınc o ·~ çekllm~tir. 

Motllr burada ııld ğı )-ıt1'8 m tesiri ile 
babnı§tır. ln nca zayiat yoktur. Tah 
ldkata devam oıunm.ılı.tııdır. 

nund: yıno aynlmnmaııı: isteği, o.ynlı

şm UzUnttlsü muhakkak k1 bUlwıur~ 
Kamp dlrckUSrU Blnbaı:ı SaVDlnln 

her gcııc! ayn bir cvlcld eevglı!lyle ok 
şamış olması bu yuvayı bir karde§ 
sevgisine daha çabuk ula§tınmıtır. 

Burada bir çok dlynrlardan gclml.§, 
ana, babn yavnılnn var •• Fakat hep. 
6in1n gııye2erl blrle§lnoe kardcşle§lve· 
riyorlar. Böylece bu Uf\ çatm tbn· 
da, TUrk Hava Kunımı.nuıı fkaUn_ 
de vere! paylapn bir birlik kurmu, 
oluyorlar. 

öyle zannediyorum, ı..; 1n!mtt kam. 
pının krıp8.DJ§ Wrcnlnde .tınzır bulunan 
gazetecilerin hemen h~~ biraz dalın 
gcno olmadıklarmdan ve burayıı. gtro
rek onlann ho.vaııındn r ııımıımq ol· 
mıklanndan cl<ldt b1r acı duymuolar. 
dır. Bu yuvayı yakıntl.an görerek on. 
lardnn uuık oımanm ~zteııt.ıılno kapıl· 
mıyncak kiılilıe bulunamai. 

Fin er sulh 
istemedi 

Kıtalar Mennerheimin 

yeni emrini bekliyor 
V lııgtoD, H (A.A.) - Rus. F!n.. 

lindlya muhn.ıınmatmaı ıawı içtn te. 
§Cbllslcrde bUlunUlduğU baberbıl Jl'ln.. 
!Andlyn elçtsl Procopc, blU«llnceU na. 
mına tekzip etml.§ Ye h!ç bir bitaraf 
~-Okott.e, FlnlAııdly• mUmcaallle,, 
rtndcn hl.ç blrln1n n Bir lk AmerL. 
ka elçlstnln tavauuU~e. Jle d ba§k 
ııckildO Ru8 mealeko~•le temas ede. 
rck, 1939 dak1 Ru.a • Finlll.ndlya hu. 
dudunu 1ado esam 0%at1ndcn mUzako. 
rata girlJIIlenlıı mUm.ldm olup otmıı.. 
dıb'1DI sormak tqebbtlsQnd bulunma,. 
dığmı söylemek UZCN, sı:rcU malJ5U.. 
83dn emir aldığını beyan etmı,tlr. 

KITALAR l.'ENt tlm..t 
BEKL!l'OIC 

Derıılnld, H (A.A.) - Jda l 
Mcmıerhelm, carell Berzahmdıı bu· 
lunıın Fin,tUmenterlnln MlyQk bir kıs
mnu Bovyet-08.rclle'alıll:! nakletml§Ur. 
Bu itibarla borz:ı.htakl muhanıbcl 

bllkuvvc bitmi§ n:ızarH" bakılıyor. 

Fin krtatannm ycnl vulf Mtl~ 
pl taratından F1n mrı:ctln vndedll· 
mıı ohm Sovyct CareJte'Blnbı :r.ıı.ptJ , 
olacaktır. 

UMANDA 11" lı.Aıi 

Helılinld, 14 ( .A..) - Şehir halkı 

bu .88.bah Umandan gelen çok DfddeUi 
infilAk sesleriyle uyanmı,t.ır. Bu p
tA nC§I'"edilmr resmi tcb!lğ. ltıfllA.k mad 
delcrilo yUklU otan 1:fT gcninln bznen 
patlamasından U"ti g-Wğtnl bildir~ 
rnektedl.r. 

Su ytızllnde 7 nmcıkt. cıcvam eden 
nıs.zot yakmda bUlu:n:ı.n öittcr fkl ge· 
mi ye do ııte§ vcrmi§tlt. 

Kilometrelerce ınesnft:dcn görül 
lnfllll.k bllyUk bir dahlllildekl bl· 
naların cn.mlarnn kırmak suretllo .1L 
man cl.vnnnda evlerde heııar vukuuna 
aebe:p olmuştur, 

Pi:nzanın sebebi hakkında .malQmnt 
verllmeml.ştır. Bu kav.aı:.a yanan e· 
mnertn mUrotteootı ar as nda blr QOk 
telefat olduğu 6ğrenlln· Ur. 

lstanbulun sayfiye yerleri 
pazar gilnleri kendilerme mah_ 
sus birer alem yaşar. Bu ate. 
min huSilliiyetlcri '\ardır. lstan
bul halkı, Adalara, Suadiye, ve 
Floryaya o muhitin icabına gö. 
re pUlj vş çamlar altında eğlen . 
mek için gider. 

Fakat bunların arıısında kcn 
dine mahsus eğlencclerile ayrı 
bir sayfiye muhiti saklayan B<» 
ğazdır. Boğazın gerek Rumeli 
ve gerekse Anadolu ciheti. ta 
Kavaklara kadar her yerinde 
her sınıf halkına göre eğlence 
muhiti vardır. Bugün okuyucu_ 
larımı:za. pazar günleri Boğazda 
halkımızın nasıl vakit geçirdiği. 
ni tetkik eden bir yazıyı tak 
dim ediyoruz. 

* ... 
Köprüden Boğaza hareket e. 

den vapurlardan birindeyiz 
Tıklnn tıklım dolu .. Bunların a: 
rasında halkı Boğnza eğlenceli 
surette götürmeği taahhlit eden 
vapurlar da var 7 4 numara 
Köprüden itiba~n eahillerd

0e 
gözünlire mendil sallamalar, ya· 
şa, var ol sesleri, vapuru karşı_ 
la.r. Vapuru 7 yaşından 60 yaşı . 
na kadar bütün Boğaz halkı 
tanır .. 

Y eniköye doğru yol alıyoruz. 
Alt kamarada armonik, mando· 
lin, .ut sesleri geliyor. 
Bır grup genç, mUziğe işti 

rnk ediyor. Karşı köşede eııe: 
rinde ayn sepetlerle, yeldirme· 
li, başörtülü, bir kaç bayan otu 
ruyor. Yaşlı görüneni gözlüğii. 
nü ~il7,eltcrek gendere baktı. 
Sonra yanındnkine seslendi: 

- Sıdıka dedi, bunlar ne ça 
byor, ne söylüyorlar? 

- Oyun havası .. 
- Bunlar oyun havası mı a_ 

yol? Nerede o camın bahriye 
çiftetellisi, darüttalimi musiki . 
nin düğün havalan. 

- Şimdikiler böyle .. 
- Hem şarkıları da başka 

türlü.. Eski şarlnlam hiç ben· 
mmiyor. Mesel8.; "KfLtip benim 
ben kRtibin eller ne karışır?,, 
şarkısını söylediğim ?.aman hep 
eski Hün'kfirsuvu -Oğlenceleri 
hatırıma gelir. Ne günlerdi, o. 
ne günler Ya Göksu tılemleri 
Cuma gili;ıeri tıklım tıklım ô: 
lur. Kayıklar iki mecidiyeye 
Göksuya götürmek için nazla 

nırlardi 
Jhtiy~r bayan eski günlerini 

anlatmağa devam ediyordu. Va • 
pur Büyükdereye yo.naetı. Yol· 
cumın mühim bir kısmı buraya 
çıktı. Büyükdere. gnzinolarilc. 
Fıstık, Sultan sulan, bendlerile 
meşhurdur. 
Yolcuların bir kısmının bu mc. 

sire yerlerine gitmek üzere, in. 
diklerine şllphe yok.. Boğazın 
asıl mesire yeri Sanyerdir. Va· 
pur yolcularının yüzde 80 ni bu 
raya çıkar. 

Vapur iskeleye yanaştığı va. 
kit yüzlerce yolcunun nrabala· 
ra, otomobillere doğru koştuğu 
nu görürüz. Kimi pazarlık edl . 
yor, kimi pazarlığa' bile lüzum 
görmeden biniyor. 

Ben de öyle yaptun. Ara'ba· 
mn bf dne atladım Hünkara 
doğru yol nlmağa bİışladık. Kı. 
sa bir zaman sonra. Hünldir yo· 
kuşunun başına geldik. Asıl iş, 
bundan sonra başlıyordu. Ara. 
bn. yokuşu çıkmazdı. ister iste· 
mez yürüyecektim. Yanımda 
ellerinde süslemiş oldukları eşek 
terin yularlannı taşıyan ve te . 
peye çıkarmak için müşteri a· 
rnyanlarm sesleri yükseliyor: 

- Götürürüm bayan.. On 
dakikada çıkartmazsa para al . 
mam. 

Bir bayan yanındaki baya 
seslendi: 

- Ben sana demedim miy-
di? Bura,ya ~tolnobille <;ıltıltr 
Ben bu yokfil u <tünydaa ~iktı. 
mam.,, 

~ 
• 111a>-:ır. 

uydurarak ç.iftctellı o) et 
pek çok.. eft1 

Saz, Hünkarsu}'lJlluıı si' 1 
. . ·ı ,.~tııl_,ı.} 
smı tan:. manası e ~ w·~ ~ .. tı\l 
iyi bir program t~ 1 

bir ı# 
Repertuvarın nıUhıJtl 
oyun havaları.* "° ~·~~ 

!'!l\O.Cıo..ı,~ 
Boğazın bundan ~,, ~r •. 

yerleri de var. BeYl<O:\'S. w~ 
Çubuklu suyu, 'J!lrnJ{n\'~·.ııct 
Anadolu ve Rumclı bC-1{ DY 
Rumelihisarı bağı. J)e tcrt'd 
si üsküdarın çnnıt:cıı. J.rı;:. • ı· nfll· Ernirgfmm Balta un J{il~ ! 
luhisarmın Gö~u .. ve bıl >-e _ 
!arı ve plajı. Butun y3'1- ~ 
Boğazın baharda ... "e ce fC 
n~inde en güzel cgten aıı~ 
dır. datl ır., 

Rumelihisan ytı.nı~bı SC~ 
za bakmak, çarşaf ~1 ~uı:stı P, 
denizi seyretmek. hil.o; rı~f 
jında eğlencenin verdişk'.-ı ıııt 
bilmem Boğazdan. bn i ~ı? ~ 
de tesadüf edC'bihr ~i~ '·ııı 

Gönül arzu eder... i '\"ııl1 t 
yıllarda Boğaz degerl fiııJ!I 
imar f aaliyetilc dalt3 bl 
kamül etsin. bt-"'ti 8ttı ,, 

Her pazar günil deSıııi11 d 
ki i geçen sulaf. Cfl'~ t,D.<: c ~ 
falta çevrilı:ncsı ı~ı ırıd~(IJ ttr, 
rck Şirketi Ha) rıY~\u/btJ tl 
talar ilave etsin. Bu fı>" 
re yerlerinin antre pı11l1' 1 
ucuzlasın .. Bunların_.Yf;o~tıı\ 
öyle Y.anncdiyonız kt . .ti) c 
tnnbultm en güzel f;llY.. , 

o1acaktır. . nı.l:S· 
Hasan Bedretıtıtı 

F.şek ahiplerinclcn biri yak \ 
!aştı: ------"'."'" 

- Göturetim, ka'Ptı kaçtrdir. ı 
Hemen tepeyi çrkanz. 

Bayan dudak büktü: • ------- ~ 
- Ona da binemem. uı~ıı! ~ 
Çarnaçar bayının koluna da. * MemlekeUcr'.no ı:uşıırıı.T'" • 

yanarak yürümci!e koyuldu konupn ecnebiler bU cı:!(r 
Yolda kiUı yürüy~ck kah csck: zuıarınıı rat'Dlen dUZcıtcııı' rıll 
le veya otomobille çı'kanlar ~ol _ selim hllküm ve kar•rı.:ı;r ~ ~ 
dultça mühim bir Yckiına baliğ nksan dllzcıtmck gibı ı: ıı) ıı 
oluvor • Un fıtri &elimi alet (bOr• 

6
' " 

Hünldir suyu kapısmdan j .... ,.. to vardır iddiıı.sı çurnııuır. eti t1 
~- n faııı ıı • 

riyc girdik Saz sesleri coşkun * MUnevvcrlerin c 
ıınğmeler · etrafı çınlatıyor. kcnd!lerini az çok taıJa 5 ~ 
Halk setler üzerinde masaların ne mllptclMırlar. ,1 ıJ<ldC (il 
etrafma sıra sıra dizilmiş. * Çirkin ses msanu ~ ııif t 

Setleri dolaşıyorum: masalar ret ttlrcb!llr; cnutccıı , cdetıJll 
\ızcrine envaı yiye1..-ek, baz1laı'1 1 muııted'inin hııkkuu ıptıı • İJ1 
neredeyse evin mutfağını bura. y .. rJerıt1 
ya neklcdecekmiş, neler yok, angın m~t~ cı 
ki ... Şiş pişirenler, tavuk kızar· mazot ıhf ıY'~ı rı 
tanlar .. Ç.ocuğunu bir kenarda lstanbuldakt vangın t . tşlı 
kurdu~ .. Eahncakta :>yutanlar. yevmiye ooo k.11::> ın z 111ot 
havuzun içine soğutmak üzere m~tir. Böyl.cllklc vıın ~ll"ll 
karpuz atanlar, fazla çakır ke. t mazot ihti~acı teıuır. c ~ 
yif olup da sazın ahengine tempo tadır. ~ _ 

.,, ip oturdu. Mektebin önünde otomobili 
uğurloıan Selma Tumrul ve Fatma öğret" 

ni menle tekr"l1 selamlaşblar. Araba hareket 
te etti. 

Edebi 
Roman DMRAlLD 

. ' 
~EF~~z~~METI 

SEVENGtl 

stı 

şesinin önüne sürüklendi ve yine a~lıi~tr. 
retle kalabalığın içinde kalabalıkla ~d ,e~· 
ilerliyerek vapura girdi. istanbuln Sl .. eıı ıt' 

· · k l · · k 1 ı tör00 
yemış ts e esme ınece , mm ı mo 
rayacak, adaya dönecek. 

O da Semra Hanımefendinin yanın 

' Fatma öğretmenin fena halde canı sr 
ılmı tı: otomobil yolu kıvrılıp gözden uzak 

madan arkada ma döndü: 

- Bu ne i~. kız? .. dedi, bu kadın dn 
ım? Sen bağrına taş bas, a yavrum... Ben 
na vaktiyle demedim ki bu heriften hayır 
lmez dıyc ... 
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Ahmet Dündar otomobilde arkada bı
ktığı nisanlısmı düşüneceği yerde, tuhaf 
r fikre i;tplanması yüzünden, hep Bursa
ki hocası doktor Ali Ceyltını düı;ünüyoı

du Bu adam şu saatte kansmm tenha biı 
ov yolundd kapalı bir otomobil içinde eski 
1eb si Ahmet dündarla yanynna oturmak· 
olduğunu biliyor mu} Bilebilir mi~ Bilse 
der? 

Semra Hanımefendi, mühim bir iş ya
o onnmı gibi büyük bir dikkat Vt> itina iJ .. 

reksiyonu ~ sola cevirerek1 freni acıp 
avar, k otomobili hendeklerden rsmtr 

IZ geciriyot Ve yokuş aşağı adeta bu yolcu· 
}uğun bitme ini istemiyormuş .gibi arabayı 
gayet yavaş sürüyor ve mütemadiyen de 
kouuşuyordu. 

Bursa-:!& elindeki iki tablonun hiç ol· 
mazsa ona cızgilerini crkarabilmek için daha 
iki hafta kalmak niyetinde olduğunu söyle· 
eli sonra artık kışın gelmesini istediğini iltı
ve etti, lstanbuldaki hayatlannm eğlencel 
rinden, canlılığından, cazibesinden v fırsat 
olursa bahara doğru da galiba on yedinci de
fa olarak Avrupaya gitmek i tediğinderı 
bahsetti. Hemen l1emen cevap beklemeden 
konuşuyordu ve söylediği şeylerin çoğu ce 
vap istiyen özler olmadığı için Ahmet Dün
dar adeta memnun oliıyordu. 

Bu miiddet içinde ne Prnarctk köyüne. 
ne Selma T umrula, ne de Ahmet Dündara 
ait tek kelime geçmedi. Muclanyaya yaklaş
tıkları sırada bir aralrk Semra Hanımefendi 
arabayı pek fazla yavaslatarak direksiyonu 
")inden bırakmamakla beraber Ahmet Dün· 
dara dönüp baktı ve birden: 

- Bu oosit köy hocası sahiden ni§an· 
lınız mı? dedi, size acıdım doğrusu ... Böyle 

g~zide. istikbali parlak, münevver ve güzel 
bır erkek bu köylüleşmi kızla mı evlene· 
cek? 

Ve sonra hiç bir şey blmam1 gibi önü
ne bakıp arabaya hız verdi. Ahmet Diindar 
ne söyliyeceğini ,şa~ırmışb. 
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.. A~m:t Dündarm lmralıya i§inin başına 
donmesı lazımdı. Mudanyada önce lmralı 
motörünün tesadüfen gelmiş olması ihtima· 
lini dü Ünerek sahile indi, sağa sola bakındı, 
sonra kahveye uğrayarak sordu. Motör gel· 
m~ , . yükünü bırakmış, alacaklannı alıp git· 
mı§ti. Bursa yolculannı lstanbula getirecek 
o1an güzel, süslü, ık ve zarif vapur iskele
de bekliyordu. Otdbü lerin, otomobillerin 
boşalttığı kalabalık akın akın vapura giri
yordu. Ahmet Dündar Semra Hanımefendi· 
nin Pınarcık köyünden gelirken kendisine 
öylediği oziin uyandırdığı sersemlik icin· 

de udeta uvkuda ibı dola ryordu; hiç bir 
~e~ dü!ünecek hali yoktu, kararsızca, gayri
İhtiym-ı bu akma karışarak i kelede bilet gi· 

!Jıı 
5ll 

Vapurun geniş, rahat, teıniz v\e1'1e' 
alonunda karşılaşılan kadınlar ve er pıl 
insanı Beyoğlunun kibar bir lokalinde 1"11 
lunulduğu hissini veriyor; siyah parıto 0( 

lu, beyaz ceketli, temiz kılrklı gars~rı~<ı;ıı·•/ 
talrkta sessiz, hiirmetkar VP süratlı f fllıf\ 
rak servis yapıyorlar; radyo grarı1° 0 

.,O< 
etrafa yaydığı nağmeler salonun ha"8ıo1.Ah 
sıcak ve tatlı bir musikiyi dolaştırı:Y0r· utıı'' 
met Dündar enelerdenberi yalnız ha~f .,ıııı 
ki~~,.mahrumiyetleri .jçinde ya Be~ogj(l~.;tr·, 
muHim ve meşhur bır salonundakı or , jıt 
karşısında, ya gecenin geç saatlerinde e11dtı 
de kendi kendisine radyo makinesi b~ert'1 

yahut ehemmiyet vererek, masraf .;,'o 
topladığı seçilmiş plakları gramofo~U~ 

1

1ıol 
türcrek kendisini musiki nağmelert01" nl jt 
kalan arasına gömmekte derin ve e~"'· ı.ıı( 
bir zvek bulmu tur. Jmmlıdaki son bır çe 
ayın bütün mahrumiyetlerini de böylfeit1·ıı 
cenin geç aatlerinde frenk memleket er g' 
aydınlık. parlak, şa'şaalı sanat hayatııt' ,ııd 
zünün önüne getiren opera parçalarını tı\JI 
yo makinesinin ba§lllda dinliyerek ve 
valara clftlarak uyutmağa çalıştrdı 

.(Denirıı ,,..r) 



~-it 
'e S l·· osyete : 

~rk rnilleti 
e devlet 

.. ~şuuru 
·~S~, lılrtı·· e rnlJlet yalnız 
~ '-11.-- 1&; hl birliği, ide
""'-"'~ '1b.ı r<'t değildir. :!Uo
~ e tıaJıj lanıanda emretme 
;,..'Qı 'atlı-ak Ptlr. Jo~rı•trne i -
\' lıi,. e.den lnsa.nlann 
~ ~ lıır~~dır. fünretmo 
~ s~ ee.::,tnıe alahiyetini 
~~ 4tğfı Yetler:n ndı ar
\"'11 ... ~lftt ::dece cemaat Ur. 
\. ~' ııly ~<'l,külunc sahip 
. ,_ ~- Qı !lsı kudret<' de\"
,\ ıı....,tıg.. llkteclır olJı~ıynn 

~~~Ut deıııt!,(tir 
~· . \':_ ~ 1 ~ı: liirlü, türlii ta-

~~ lıtr <'eınj • llu tnriflcrin 
~ ı;~ tıyg110~ctın hırlhine ve 
'~lltt re-a,ı~nr. Ilunun çiu. 

tı. 4t~ 1,.~ llrtrı Hesin! henüz bir 
:-'\J'l ""ll', ile iza!ı nıüm-

~~t~, o yoloğlur, 
t •tııı tı:a, 'l.a ~ cemi~ etlerinin 
'-'..-.: tktc-0.· 11ırcucrinc göre 

.. -q lııı •rler 
\ ltt tarın • 

rı, l<aı er l<;~r .izf~OI()· 
ı~~-b!re; kt<'r psi~wlojik, 
ı. .. 1·.~tı 1

° a\;:ı ı ... tinııt et
~oı ı,.. r d 
~ ,, aıı nıodeı n ma-

~ t 01aıı <' C<ı.k de,·lrt suuru 
, enı • l ette tnb:ıkJ uk 

Tet-kos gölü c ivarında Liman reisleri ara-

b. k d .1 d . sın da değişmeler 
ır amvon evrı 1 Nakilvetayinler 

içinde bulunan beş yolcu 
ve şoför yaralandı 

Ev..•elki glln Terk03 gıiltl civarında 1 Kamyonda bul•ınan be~ ki,..! \'e şo-
blr kamyon ltnzası oımuştur. İnsan för vlicutınrının muhL"! ! yerlerinden 

yUklU bir kamyon hta:\huıa doğru ynralo.ndıklarından cer. nhpaşa hasta_ 
gelirken Terkos gölU Ci\'arında viraj· hanesine getirilm~lcrdir. Yaralıların 

lardruı birini dön<'rken •J~Hilmi§tlr. ı sıhht \&ziyctl lyi:lir. 

Kuduz vakal arı çoğald ı 
Muaınn1er Eriş, Nurullah Sümer, hukuk 

fakültesi dekanı Fuat 
tedavi görenler arasında .. 

Sayfiye dônUııU kedi \ e kopekler de 
kuduz ema.·ekrlnc 1.t:sııc;Uf edll<liğln! 

ve Tnks!m. Nlşantn.,p ve Harbiyede 
mUnferlt ba:ı.ı ltudu7 \'.ıltnlarmın vu_ 
l•ubulduğu yazılmı_,tı. 

orgnııı haii;ıl nlmt~hr. Hundan <lo· 
la~ ıdır ki Anadolu 'c Uunıclldcki 
Tiırk milletinde dtwh•t ı;uuru ha
riltul:ıde bir kudretle inkişaf et. 
nılştir. 

'l'iirk milletlnrleld de\'ll't şuuru
mın kudretine her znman mis:ı.llcr 
bulmak miiml<linıfür:- Bizim 1•ü~ le
rirnfı,do cle,·let meseleleri, bc,rncı. 
milel mlina-.ebeth•r ~üııclclik nıe,·
zular lıallnddir. nu hbsi hi l lıas!>ıt 
mııhn.rt'..bcler, ıııuhnC'erel ler tok' ı. 
ye etmitttir. 

Uüyiik hnrpt <'n sonra düııynnm 
muhtelif yrrlerlndc, bir ı;-ok kan· 
~ıklıklar ohlıı. Hu knrıttıklıklar 

i~lnde, devlet kurma, de\ let ı-:•~fi 
olma lıfull,.~i bir ha)·li t ekerrür 
etti. DüJ ruıın muht ellr ~ crlerln
dr. 'J'ürk zahit ininin, Tüı k ı;-ın uş. 

larmın, onba.o;;ılarmm, neferlerinin 
lıarilmlade bir htidntla de\let 
kurc'lukl:ınnr ~önlük. Buna muka
bII lle\'let suuruna crmemir:, tf'lmu 
Ye ahali halinde kalmı!) olan insan
lıınn da zorla 'rrilcn M ikliillerl 
koru:•am:ı.ıhk!nrı ı;örülmibtiir. 
Tiiı'.i btiklal hnrbi d<'' Jet Mıurun:ı 
.;nhip olma halmnından Tlirk ta· 
rihlnin ıliinya mill<>t lerine \ertliği 
en ~Üıf'I en mohıeşcm bir örnek
tir. 

Orduların ... uaht an t <'crlt OOJldi· 
;':;rl, hükümct makanıla.mıın kentli. 
!erini nttJğı hir de\irde millette
ki de' Jet şuuru onun yenitll"n nıü -
talcll bir 'arlık olına"iıııı hanrl11· 
.rnıı lıa'<ilıi h!r s~heıı oldu. 

Tü.':c mill<'tlncl~n hah,ffierkcıı 
milletin hudııduıı ıı hu • uııı-la 1 nh· 
lliı Ptmck zaruN'ti nırdır. 

S.4 DRt ERTEM 

Bu y ü z d e n kı.du:: tedavi haıı 
tahancslnde bir ~ok lıııııtalar teda\•l 
görmektedirler. Bunlar .ırasında eski 
lş Bankası mum MUJ:Mı Muammer 
Erı.ş ile eski SUmcr Thı:ılr Umum MU· 
dtirU Nurullah Sümer ve hukuk fnkUl_ 
tesl deknnı Fuat flbl taıımmı§ kimse· 
lcr de bulunmaktadır. 

Dig-er tar:ıftan kud::z hayvanlarla 
mücadeleye devam c«ı'mcktcdlr. Son 
günlerde Beyoğlu ve Snnycrdc başı· 
lıoş dolaşnn 95 köpek ı:o 21 kedi ltltı.f 
edilmiştir. 

150 ton gazyağı 
Kazalara göre 
t aksim edildi 

\'all !.luavlnl Ahmet Kmık'm reisli_ 
ğl altında villiyetc ynpılan bir toplan· 
tıda gazya~ tevzll I§~ ~örUşUlmUş· 
tUr. V!IAyct emrine vtırilcn 150 ton 
gaz, her kazanın ihtiyaç nısbct.inc gö_ 
re tevzi edilmiştir. Bu nl.ı.betıer, ıı.p.· 

ğıdadır. 

Beyoğlu 12, Kartal ti. Beykoz 7, 
Hasköy 7, Eyilp 10, Ül'kUuar 12, Bc
§iktn§ 12, Eminönll 6, Aonlar fi, Snn. 
yer 9, Fıı.Uh 17, Bakı•kby 1.2, Yalova 
8, Silivri 8, Çatalca 8, Ş ı~ 6 ton. 

Halk, polis nıerkczlerındcn aldığı 

karnelerle şchr:mizdeki bakkaldan 
petrol alabllecektlr. Fiyatlnrdn değl 

§lklil< yoktur. 

Sa nayi m ektebi men
suplarının ta!1ış 
müsame1·esı 

Orhnnlyedekl Mnk'.n!Fl mektebi 
ınczunlnn lle §ehrlmlzdc'tl sanayi mek 
t.eplcrf men'iluplarmı t •·ı ·ı tırmnlc Uze· 
rl! bir mUsa:nere tert.p edllmlşUr. 

Müsnmere e\•vctld ger,e Ortaköyde· 
ki Gençler klllbUnd:ı m•ıvMfak bir su. 
rette V!rllm şllr. 

alakadarlara bildirildi 
Öğrendiğimize göre M'lnalmltıt Ve· 

kdlctl, Liman reisleri 'c deniz kon· 
trolörleri arasııı::ıa b.ı:.:ı &ğişikl:kıcr 

yapmıştır. Yeni mı.kU ve luylnler nııa. 
ğıdadır. 

İstanbul Liman !darcsl kontrol şef 
llğine Sllh•rl Liman reisi Rahmi Ay· 
dınlı terfian, hMen vtıl~flletcn Kavak 
liman rcisl~i yapl4, Tahir Tarhan 
asaleten Kavak llma!l reisliği.ne, Si_ 
livrl limo.n reisliğine Cide Jlman reisi 
Sadık, Cide liman rcif l!Jtine Ali Şev 
ki Aydınlı lerliıı.n, 1struıı.·.ı liman iıla· 
resi kontrolörlerinden Saılh Turruıbck, 
KllllUk llm::ın rcls!lğine r>oklı ve tnytn 
edilmişlerdir. 

Gazi bulvarı 
Unkapanı meydanın
daki bir çok binalar 

yıkıldı 
Belediye Gazi Bulvar:nm en mUhim 

kısmını tc.:Jkil cd:ın Uııltars.nı • :t::cyrck 
istikametinde ist!mlO.k iş?erlnJ ikmal 
etmiş ve yeni bulvar 1:Z<rine isabet 
l!dCD binnlıı.rm kısmıO.z3,m yıkılmıştır. 
Şimdi Unknpanı meyc.nm tanınmıyn._ 
c-ak kıı.dnr değ~m~ttr. ıCöprUnUn he· 
men karşısına gelen b!!!ulur klUnUen 
yıkılmış ve molozu da kaıdırılmıştır. 

Gaz! KöprUsUnU Beyo~luna raptc· 
den ve Azapkapıdan Ş ghaneyc çıkan 
cadde Uzerindc do yalnız vıkılmıyan 3 
bina kalmıştır. Bu blnnl •• r dn ay so. 
nuna kad:ı.r yıkılacak \'e bu cadde ta· 
mnmen açılmış olacal:~ır. Belediye, 
Prostun tavsiyesi veç;lı.'lc burad:ı tek 
taraflı trettlnr ve gezu.ı.i yerleri ile 
kUçUk ye§ll sahalar yııp:n:,tır. 

Gazi bulvarrnm son kalan ve Fntlh 
etrafmda tekAsüf eden üıtimllUderin· 
den sonra bu ınn i::;şa:ıtınn llkba. 
harda ba.::lnnacaktır. 

Burgaz ada
sına ya gın 

750 metre murabbaı bir 
çam sahası yandı 

Evvelki gün, Burgaz Adasında çr 
kan bir yangmdı.ı 75) metre murab· 
balık bir çam sahası yanmıştır. Yan • 
gm, 8 ırant de\'am etml tlr. Yangın 

neticesinde 750 metre nrnrnbbaı sabo. 

içinde \rulunnn 7 büyük çnm ile 150 
çam fidanı yanmış, 84 ç:ım fıdanı da 
kavrulmuştur. Tahkikat. ce\·nm olun· 
maktadır. 

Yeni polis müdürü 
işe başlıyor 

1st.ıınbul Emniyet QtrcltUidUğüne 

tn)1n edilen KlUnran, bu"lln vnzifesl· 
ne ba§lıyacaktır. Yeni ... :ı!ldUro muvnf. 
tnktyctıer dılcrlı>.. 

- Affedersiniz, dedim. Bu sa. 
ntte 5izi rahat.sız ctti_ğimden do· 
layı affınızı rica ederim. Anneni
zin hastnlığ-ı pek ciddi değil ya 
inşallah ... 

I" ı ı u ıı D ' 

Fakat sözümtin burasında dur. 
dum. Çünkü, kadm bir kere daha 
hayrete düşmüştü: 

- Annem mi? dedi. Annem se_ 
nelcrce evvel ölmüştür. Yanılma· 
dığımza emin mi iniz? Yanlış 
bir yere ~elmiş olmıyasımz, fa
kat bu mektup, . 

- Prenses Sarenloof böyle 
söylemişti efendim, dedim. An. 
neni?. birdenbire ha.:;talandığı i_ 
çin Londradnrı aynlarak Parisc 
gclmiyc mecbur kal.r;nışsınız. 

:Matmazel Lantiver. •bana bir 
sandalya gösterdi. Kendisi de o
turdu: 

- Demek ki. Prenses size böy· 
le söyledi. Peka!a ... Bunun doğ-. 
ru olmadığına kanaat getirdiniz 
eanırım. Fakat beni niçin ~ör _ 
mck istiyorsunuz. Onu öğrene
bilir miyim? Arkadaşımın b~n~ 
Va7.dığı tav iye mektuhu, p:ızlı 
bir şey konuşmak istediğinize i· 
şardt ediyor. Acaba nedir? 

Beraberimde, Londra gazete. 
!erinin bizim hadiseye dair yaz. 
dığı yazılardan kesilmiş parça· 
!arı getirmek ihtiyatk:arlrğmda 
bulunmuştum. Arasından bir ta
nesini <:ıkardım. Bu parça. Midls. 
mur cinayetini bütün tafsilatir. 
le veriyordu: 

- Lütfen lbunu okursanız Pren 
ses Sarentzofun ifadesinde sizin 
isminizin de geçtiğini göreceksi
niz, dedim. Ben b u işe, öldürülen 
zatın yiğeni Mis F...6m.or tarafın
dan memur edildim. O hiiviyetle 
dün Prensese uğradım. Ve sizi 

BiR CASUS OLDU ULDU 
Bü.vük. heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

29 İngilizceden Çeviren: H. MUNIR -
görmek ıstediğimi ~yledim. 
Prenses de bana. az önce nr7.et. 
tiğim şeyleri söyledi. 

i\tatmaıel bir kere daha yüzü. 
me 'baktı. Sonra gawte parçasını 
alarak okumıya başladı. Bitirin
ceye kadar en ki.i<:ük bir işarette 
bile bulunmadı. Sonra gazete par 
~asını bıraktı ve: 

- l\tösyö ,dedi. Prenses Sa· 
rentzof ile :L\fü•ter Esmor arasın. 
da cereyan €den ticari muamele 
hakkında hiç bir şey :bilmiyo. 
rum Bir kere Prenses bana, bir 
takım mücevherleıi olduğundan, 
ve bu mücevherleri l\tister Es-
morun muhafa7 .. asma tevdi etfr 
ğinden bahsetmişti. Gazetede 
i mini gördüm de. Mister Esmo. 
ru da o >.urcUe hatırladım. Bun. 
dan başka hiç bir ~Y bilmiyo
rum. Hiç bir şeye şahit olma
dım. 

- Prensesin sorgu hakimli • 
ğinde ıfade verirken, sizden bah_ 
sediş tarzı hayli mühimdir. De· 
mek böyll• bir sey bilmiy(lrsu· 
nuz .. 

- Ben mi? Katiyen mösyö! 
- Prensesin müceVhcrlerinin 

Mister Esmora tevdi edilmiş ol. 
du,..."undan bir ibaşkasma bahset. 
tiniz mi? ' 

- Hayır efendim, niçin söy 
liyeyim? Hem bana atfedilen 
sözlerin hiç birinin esası yok ... 

Bunları söylerken yüzü hafif. 
çe .kızarmı§tı. Canı sıkıldİğı an_ 
la~thyordu. Fakat ~n sualleri · 
min arkasmı kesmiyordum: 

- Prensesi ;~i glir. evvel ni 
çin ve na II bıraktığınızı anin. 
tır mısımz? Acele aynldığınız 
anlaşılıyor. 

- Evet nc~c ayrıldım. Prcn· 
ses, sorgu için gittiği yerden 
döner dönmez Amerikaya hare. 
ket edeceğini söyledi. Benim 
hizmetime artık ihtiyacı yok. 
muş . .Eşyamı topıamağa kendi· 
si yardım etti. Hesabımı gördü. 
Hatta "Viktorya,. istasyonuna 
kadar beraber geldi. Beni uğur. 
ladı. Londrada bir çok arkadaş_ 
lanm var. Kendilerine doğru 
dürüst allaha ısmarlndık bile di· 
yemedim. Yalnız yolda, sizi ha. 
na gönderen rahip efendiye 

bir mektup yazabildim. Görü_ 
yorsunuz ya, eğer o mektubu 
yazmamış olsaydım, siz de ad· 
resimi öğrenemiyecektiniz. 

- Adresinizi öğrenebildiğime 
çok müteşekkirim matmazel. O 
sayede buraya kadar gelebil. 
dim. Şimdi ibir kaç sualime da_ 
ha cevap vermek IOtfunda bu· 
lunur musunuz? 

- Hay hay •. İstediğinizi so. 
run.. Eğer cevabını verebilir_ 
sem ne aıa. .. 

- Söze şuradan iba.~lıyalmı: 
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Asil • 
l z er 

Zsft>rlcrin, tonlarla knn \ 'C nüllonlnrca cann mııl olduğu bir de
'irdr, Türle d~\ !eti, şerefi yüksele, man::ı ı derin bir znfer lmz:ıııdı. 

Bu ~af t?r, 1. nıuın mili etine l npıl:ıcnk yaı-clıını hazırlam k, o bcd
l>:ı.ht \ntnnı sa.rnn, ahlul.n.nm lmldırılrımsmı başanmı.lttir, 

.tl \'rupa medeniyctfnl "Rönesans" n kn.\'lışturmı, ilim \"e s:ınat yo
lunda bütiın garp fılcmine ı51k tutan ı: unnn millet!, son gimlerde bü 
;rük bir fel" kete uğradı. Siy:ısi <larbclcr, lmrkunç h:ırp hnsırgalnn, 
s."1.ğh sollu düşrrmn lıücunılarllc sarsılan bu 'nt.o.n, bugün hiç liıyık ol
mndıAı bir ıztmııı içindcclir. 

l\ü~üeük vnrlığiylc, :ild lıU~ iik de\ Jetin tırdularm:ı. k:ırı;;ı dunnu , 
k&hramnncn çnrpışnuş \ c ta ıdığı kılıca liiyıc;. olduğunu ı;-östennisti. 
Bugün, ezilmiş cısa da, ba!:mı ta:ih Jıuzurundn. yliksek tutm:ı.1;: Jınldn
m almıştır, Bu milletin rt..h 'c yürek tcmzisindo hiç bir değerini ka.y
lwtmc'<lii:rinl heı• bllyoruz. l•'aknt musibet, bir l<crc bir l ere girme
sin. Ai,"lrlığmı her gün biraz daha nrttırır • 

:ı·unani l.4\nıla da bu ıalm :\''C7.J ı dcğ15medf. Şanlı günlcnlcn son
nı kura ~'Ünler ~eldi. TıılıammüJ smrrlnrını ru an ıztmıplar, blnöirbıi 
~ornlnnıağa ba.~Jndı. -ı·annu Jimnnlar, batını gemilc:r, harap bağlar, 
ı.;üllelcrlc biçflnıi!1 tarlalar arasında bu millet, nç ve perişan 'lmlınr<;.. 
tı. Uznklnrdnn ynrdnn sesleri yüksclll or; fnknt bu yardımı omyn k&
'uşturmıı.k ~mlmnsrzlığı ka.rstSIDdn herk~, elleri böb'lilnde duruyordu. 
Bu yohla ilk muhteşem adımı, Hz nttrk. Eütiin dlinyadaki milletler 
gihi Almanlarla ıln. dost oluşumuz, t.escbbüsümUzU bos çıknmı.:ıdı, Ab
luka, yalnız hirlm göndereceğimiz vapurlara mı:ı.lısus olan& lmldml
dı. Kızılay, muhterem ·ve mlibarek clllc bu "yurdun" ı, on:ı.ya. ı;öttr 
rccck. 

l'ukanda, b:ı Jnrkcn de söylecllm. lki senedenbcri, her gün, ya 
~erı;ck, ~·nlıut. mnlınyyel :zaferlerin kazanlıdıl:'1Ilı fc;ftiyoruz. Fnlmt bu 
zaferleri t.a.rtan terazinin dirhem gözünde tonlarla lmn ''c milyonla.r
ca can lar. Bu zaferler, top gürültüclri, t.:ın-1· gınJtılnn ve motöı: 
oğultularınuı mtlthil' perdesi ark:ısını1ıı.dır. Bizim lmz:ınclığunız nsil za,.. 
fer tepesinde, in anlı;:.m Yicd3.n bayrai'.:'1 daJımln.nryor. TorunbnmJZ2' 
hırn'kncağımız en büyük mlnıslıı.nlnn biri de buclur. 

HAKKI SÜHA GEZGiN 

l_ G_o_N_D_E_N_G_o_· _N_E_I 
Asri bir ke • 

ının 
• 

hikA 
K üçük fıkraları tanınmış 

adamlara atfetmek a. 
det değildir. Bir tnmnnuş ::ı... 
damdan dınlediğimizi iddin e· 
dip lbaşkalanna anlatmak jstc_ 
diğimiz frkrnların muhakkak 
pek müstesna, pek aJınılı, kah. 
kahalnrla güldürücü veya filo· 
sofça düşündürücü olmasına 
heves ederiz, mesela: 
~ Filan müdürle oturuyor. 

dunı. Sırası geldi de, bir fıkra 
anlattı. Harunürreşit bir gün ..• 

Fnknt her zaman !böyle ol 
muyor. Baz.an bır tanınmış a· 
dam, sivrisinek veya karınca. 
dan bahsediyor. 
Aynı usul üzere anlataynn: 
Hefi Cevatla gori.işliyorduk. 

Sırasr geldi de, kediden balı.. 
setti. 
Şu anda iz içinimen diye_ 

ceksiniz: 
- Amaan, kedinin de Sira. 

sı mı? Bugünkü yaz~ını bir 
çırp:da çıknrıvermck ve kim· 
bilir, pazar akşamı odugu için, 
hangi yere gitmek endişesiyle 
kediyi orta\'a atı~·or. 

Oy le değil; azız okuyucu! .. 
Bu kedi başka kedi! 

Muharrir Refi Cevat, bir a_ 
partımanın alt katında oturur. 

Siz, prensesin yanında hem sek 
reter, hem de arkadaş olarak 
bulunuyordunuz de~il. mi? 

- Sekreter mi? Arkadaş mı? 
Aman neler söylUyorsunuz mös. 
yö? Ren sadece daktiloydum, 
Arkadaslığa gelince, hiç müna _ 
sebeti yok. Prenses, Londranm 
her hangi bir yazıhanesinden 
angaje edebHeceği !bir daktilo i· 
le benim aramda asla fark gö . 
zetmezöi. Aradaki fark, .::adece 
bana. apartnnanmda küçük bir 
oda vermiş olmasıydı. Bunun 
da sebebi çalışmak istediği za _ 
manlar. el altında bir daktilo 
bulmak ihtiyacıdır. Birisile ar 
knda.'} olmak için, arada tabii 
bir yakınlık, bir sempati olması 
lfızrmgelmez mi? Halbuki bizim 
aramızda böyle bir yakınlık yok 
tu. Size tekrar ediyorum. Ben, 
sadece daktiloydum. 

- Daktiloydunuz da, ne gibi 
yazılar yazıyordunuz? Prenses · 
edebiyatla mı uğrasıyordu? 

- Evet efendim Rus ihtila. 
linde başından geç.enlere dair 
heyecanlı bir ı-.;tap yazdırdı. 
Kıtap, fransızca yazılmaktaydı. 
Sonra İngilizceye çevrilecekti, 
Pariste. Londrada ve Nevyork_ 
ta aynı zamanda neşrolunacak· 
tı Beni angaje etme inin sebe. 
bi. Fransız olmaklığnndır. Ve 
göriiyorsunuz ya. biraz da ingi _ 
lizce biliyonım. 

- Sizi ne zamandanberi an • 
gajc etmiş bulunuyor? 

- Bir sene evvel Mösyö ... 
Burada Pariste angaje edildim. 

(Devamt var) 

• 
esı 

ken, diğer bir apartnnanm üsE 
katına taşınmış, kedisi de ibo" 
raber .. Fakat bu lwdi. alt ka.. 
tında oturduğu apartnnanm 
penceresinden srk srk bahçeye 
sıçramak ve sonra mutfak 
kapısından girerek tekrar cxla.. 
ya gelmek gibi akrobatik nu • 
maralar m~raklısr, pek oyun_ 
cu, pek haşarı bir münasebet. 
siz mahlQk olduğu için, ü t 
kat n.partnnana ta~ınıldığı gün· 
den itibaren sahibini bir en.. 
dişedir almış... Zira kedi, en 
ufnk bir şakal:l!'mn karşı md:ı 
bu tecrübeyi te'u-arladığ ndan 
başına bir f claket gelmesinden 
korkulurmuş. 

Sözü uzatmıyalım. Bütün 
dikkatlere, bütün itinalara, 
pencere kapa.nıalara \i e hayv.:ı. 
nı f a.zla hoplattırmaktan c~· 
kmmelere rağmen. günün birın_ 
de korkulan sev b~a g rr. Htr. 
çın kedi, "evuilisinc nümns ·ş 
yapıyormuş gibi bir atı?. ta 
kendi~ini pencçrooen dışarı S!l.

lıverm"z mi? Bitt bi doğr..ı 
b::ıhçeye!. 

Her kedi gibi dört ay::ık Ü.. 
wrine mi düşmüş, yan gelip 
yatmış mı: kemikleri içiçc mi 
ge<;mi~. \birden farkedilemiyor; 
yalnız mucize nevinden kendini 
gösteren bir hfı.disc varsa, 
mübarek dokuz canlı hayvanın 
bir müddet sonra tckrnı oda. 
nın Jmpısında göründüğüdür! .. 
Fakat biçare halsiz... Uzunca 
bir seyahati bir kaç c:.aniy~ 
yamvermiş olmanın heyecanı, 
mihneti kendisini bir hayli ör 
selcmiştir. lçeri alınıyor .. Ses! 
kısık, tüyleri ürpermis, gozlerı 
kaym•a ve 5.detn sendeliyerek 
yüriiyor. . 

Bununla beraber hır kaç saat 
sonra. kanı o)'llaynrak, ~ .. zle. 
rinin tekrar pencereye dikildi. 
ğini göriince, Refi Cevada bir 
korku gelir. 

Şimdi siz rorııcaksmız' 
- Ondan sonr ne yapmn 

acaba? Nasıl bir tedbır alını 
"Zaruretler icatlarırı ann. ı 

dır., derler .. R('fi C '\...,t, b· 
kedıye bir n~r., ·· taı\,.., ' 

HJKlflEi MUNIR 

iv ırm ı yı evvelk 'akıtl 
ıs ı ~ ıoı 021 

Japonya v~ Çi ı 
Bcrhn - .AJ!osycto.;v 1 : n To 

dan aldığı habcrlC're gt>r ıaponya Ç 
ne uzl ısmok !çln 19' .5 r. n slnd Çin 
den \•ukubulan .).1nnl tir metni pt 
s::ırfmnz:ır otmlye h:ı.zır ulunu~or. 

VAKiT 
Siz?n gazeteniulir. Her 
arzunuzu vazınız, size 

cevap verecektir 
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Romen 
piyadesi 
Odesaaıa klşkler 

mabaJ.iesıaı 
mild~laa edea 

Sovyet 
tebli2i 

RuzveHin nutku 
etrafında 

Berlln, l~ (A.A.) - D.N B.: 
Berllner Boo1'8ell Ze!~ ·gu:ete.t. 

İngiliz tayyareleri ~ 
Palermo 
limanına 

hücum ettiler 

Alınan 
tebliği 

f BntoNll1 ..... ) 
Ştman Afr1kada >..Lnı..tı muharebe 

tayyareleri, 12 - 18 _,7llll gecul Tob. 
ruk mmtakamıdald İacfJJs tayyare 
dati l:ıataryalarım ve \.""l\r.:.plarmr bom. 
bardmıa.n etmiflerdl •. 

Sovyet mu!<avemet 
hattı ile temasa 

geldiler 

Londra H <AA.) - (B.B) 
lloakovadıuı bl!d!rilıyor: Ge(» ya. 

ruıı nQredllen Sovyet tebliği: 13 ey. 
1111 gUnU b!ltnn cephe boywıca çetin 
muharebeler olmu~tll!". fil:B hava kuv. 
veUert perşembe gnnn hava U.lerlrıde 
Ye hava muharebclerlnde 50 Alman 
tayyaresi kaybetmişlerdir. Rusların 

.zayiatı H tayyaredlr. 
CUma geeeaı Ruıı bava .kuvvetlen 

Bflkreıı bom bardmıar:. etI"li§tir. Bu ha 
rekete l§tlrak eden tayyattıertn bepst 
a!lmen dlmmll§U\r. 
Şimal buz denı.ztnde Ru motörltJ 

torpidolan dllFnanm blr l!&hll muııa. 
faza ve bir nakUye gcm:mnı batır • 
mtıJttr. 

RuzvelUn mUstakbel Almanya lıak
kmdald hWyasmı nutk'.ında orta7a 
koydutwıu ~~yerek ''Rt:neltle çar. 
çil tarafmdan ııa.n ed.G-.n hürriyet ve 
adalet,, hakikatte !J~ hundan ibaret_ 
tir,~. 

Deut.scıo Algemelne Zellung Ruzveı 
tin eski teranelerlle Alrr.anyayı tah· 
rlk edemediğini teb:lnu ettirmektedir. 
Bu gazete §Öyle diyor: 

''Tarihin Ruzvelt al..,vhtndeki vere· 
ceği hUkilmde, biz Alm:-..'l~r vicdanen 
mUsterlhtz,,. 
Aynı gazele, ezcUmlr ~tiyle diyerek 

s6zlertm. btttrtyor: 

Kahire, 1' - (A.A) - Orta 
şark İngiliz b&V& kuvvetleri karar 
kihmm tebliği: 

İngilis tayyareleriyle donanma -
ya mensup tayyareler 11-12 eylill 
gecesi ve 12 eylül gUndUz orta Ak 
denizde bir dilpwı gemi tafiles:i.
ne pek muvaffaklyetU bir taamız 
da bulunmuşlardır. 

Bu taarru neticesinde, 3 ticaret 
gemisi büyilk bir ihtimalle tahrip 
edilmiş ve diğer bazt gem\ler afır 
hasara uğratılmıştır. 

I>Ufmarı, ne gece ne c!e gOndtlz AJ. 
man arula1 Uzertnde "'ın taaıı,yeUn.. 
de bulurımanuotır. 

12Ey1Wde bir ordu kt:ır.andanı olall 
general Şuvaliye VOG fıct.ubert. f&l'k 
cephesinde maktul dUFllllJUlr. 

YENiDEN 1500 ESiR VE 
MALZEME ALINDI 

Budaı>eıfte, 14 (A.A) - .Ma.re.. 
ıal Antcnesko, bir gazetedler top 
lantısmda, Rumenler tarafmdan 
Odcsa. bölgesmde, bir aydan beri 
mtihsal edilen neticeleri teba.rils 
ettirmiştir. Antenesko, Odesanm, 
mlltcadd"d müstahkem hatlarmdaıı 
mürekkep büyük bir çenberle ku
şatılmış olduğunu söylem)ftJr. 

Bu hatla'rdan dördü tahrip edil· 
miş sayılabilir. dedikten sonra, sö 
zi1ne devam eden Antonceko: Ode 
aa 6nlinde, hissedilir zayiat ver -
dik di.ye ilave etmiştir. Diğer ta • 
raftan, Rumanya piyade kıt.ahın, 
Odesanm hemen civarmdald kö§k· 
ler mahallesmde vücudc getirilen 
Sovyet mukavemet hattı ile tema
• gelmişlerdir. 

'Bulgar gazetelmne 
göre: 

Bu harp 
ne zaman 
bitecek 

l!ofya. 1' (A.A.) - Slc.Ta pzeteal, 
bapıakaleslnde bllba.la fUD)&n yaL 

maktadır: 

I>Qııyanm ve Avrupamn ldçblr mD.. 
Jetl tııgtlterentn zafe!'lnl lltememeır.. 
t.dlr. Bllttln dtlnya, §tmcHllk "t'Ulye. 
Un detffmutnde menfuttardır. ıı:ıe 
111.rçok milletler, A"'°'aıtm ~den 
f.etkilA.tlandmlmuma ;,ardım edecek 
olurlaraa bu deği§lkllic uman aıtma 
almmı~ olacaktır. Maama.fih yeni Av. 
r.ıp& fikri, bqkalarmz mQd•b•lMl 
tDı:rSn1 tamamlyle be:~ etmekte. 
dlr. Bu sebepten dolayı tıu harp, bu 
DJamm Avrupamzı teunQdtı ayuln. 
de tabakkuk ettlrllmM1 anma kadar 
'9nam edecektir. 

Zora gazetesi diyor '.ld: 
J(ı•hakk•k olan b1r lf.T nna o da 

Jlo1pv1zm1n ba harpte !mba edllece,. 
ildir. 

Londra Radyosunun 
tabiri 

lspangolları 
sinirlendirdi 
Radyo De4rİyab &lşe
nk çeteleTin elinde 

görülüyor 
Jladrld, 1, (AA.) - Stefıuıl ajaDm 

lıllcliri7or: 

Jıl&Tt fırka g&ılllltııer'.rıi hukuku._ 
mumiye mahkQmlan d'ye tavait eden 
l.oDdra radyosunun ne,rıyatı bpanya.. 
da flddetll blr 1ıı!lal ı:yarıdi:rml§tır. 

ltpanyol gazeteleri, arhk, Bol§evlk 
get.ıerlrıln ermtnde buJun&n lııgllfz 
ıadyoınmun kullandığı J;am takblb 
etmektedirler. 

Amerik~ gemileri 
tayf alan 

Grev yaptllar 
Nevyork. H (A.A) - Şimali 

Amerika denizcileri beynelmilel 
birliği, mlhvr veya müttefik ll • 
manlarma gidecek olan bUtnn ge
milerde grev il!ın etmiıJtlr. 

Send'ka, muharip memleketler 
nıarmda sefer eden gemilerdeki 
denizcilere verilen tazminatın art· 
tınlmasmı is temektedir ve bUtiln 
Azalar.na, gemileri derhal terk et 
me1erini emretmiştir. 

Bugün Bermud'a ve Antillere 
müteveccihen har eket edecek olan 
gemiler. demir alamamışlardır. 

Bir Finlandiya 
ticaret heyeti 

Berline gidiyor 
llelsiııkl. H (A.A.) - Finlandiya 

Uıcaret nazın Tanner tıı riyasetinde 
buluruuı bir Uc:ıret hcl c~1, 1m gilnler 
de BerUa ... Vlyaııaya gldecekt1r. 
Tanııe.r, AlmıU lktiaat nıwrı Frank 
'"Alman 1'tiaadlyatmuı Air zlmam· 
darlan ile görU,ecekttr. 

BiR INGILtZ HAVA nwsu 
RUSYA.DA 

ı-dra, H {AA.) - ltimda pyan 
bir menbadan öğrenildiğine gftre blr 
tng!Jlz hava tU~ Ruayaya vasıl oı. 
mtlfbır. 

llollkova H {A.A.) - Radyo, ha. 
reket ltararmm Rua1&nn ellDe geçtttı. 
Dl ııöyl!yen blr tel>ll# neıretmlftir. 
Tlmoçeııko oı'dı!ıru, AJmarııarm Moa 

kovayı tehditlerini durdUl'ID&kl& kal
mıyor, belki, Alman krtalumm ı.enm. 
grad mubarebeal l(lıı yaptıklan tecem 
mtıden l.atifade edere'k, bun1an Smo • 
lenak latibmetl:ıde hlrJ.'al!Yor. Smo. 
alerık. Rus t:>plarmm ate.fi' altındadır. 

Kiyefe doğru yapılan yeni taarruz 
IDJdp.f etmektedir. Rwlu, ÇerDlkO • 
tu tahliye zaruretinde k.almıflana ela 
Klyefle !.eJı!ng:-ad, multarebeDtn 80 • 

nun:ı ittmatla beklemfoktcdir. 
ŞARK HARBt UZUN StJBECEK 

Moskosa, J4 (A.A.) - taı! a -
jamından: 

Pravda gazetesi, yazıyor: Haıt> 
uzumı süreceğe benzemektedir, bu 
harp, maddi sanayi ve vesaitin tll 
ketilmesi ve dllşmanm canlı kuv -
vetlerlnin imha edilmesi harbidir. 
Bu harpte Hltler Almanyasmm 
maddJ sanayi ve vesaiti tnkenmek 
te, nüfusu mab.volmaktadir. Bu es 
nada bizim kuvvetlerimiz artmak
tadır. Sovyet birliği ordusunun Kı 
zıl aal1arma mUtemadiyen takviye 
tJtaatı ge.t:iımektcdir. Stalln Yol 
dqm daveti, Sovyet m.Dletinin ra 
hwuuı en-.derJnllnleıinde maketli 
bulınuştur. 

YOLNtYANIN tsTbU>ADDO>AN 
80.NBA 

••ııın. 1-1 (AA) - Yolııla'· 
da şehrin Kıztlordu tarafmdan is-
tirdadından biraz sonra sfikfln ve 
aaayla teesstıs etmi§tir. Her gUıı 
mWtecller, aile ocalda.rma dömnek 
tecijrler. 

tki lngiliz bombardı
man tayyaresi 

Bir Norveç. yolcu 
gemisini batırdı 
İçinde bulunan 200 
yolcudan hiç biri 
kurtulamadı 

htokbolm, H (A.A.J - Ofl: 
:tld 1ngtllz bombe.rdu:aan tayyareai... 

le b1r İngllla harp gemlal dtln Norveç 
ahWerinde Lefetin IG1r.dek1 Norveç 
yolcu gcmlslnl batirm!ilıtrdır. Bu hA: 
dlae 200 Jdflntn mnmUıHı aebep oımue· 
tur. 

Jıılll.ılelWl olmryaıı " .air, blr Alman 
harp geml.sfDlıı hl.mayerıin<!e bulunmı,. 
ya.n LefeUD vapunı Noncç .uhWerln 
.de mutad aeyrUııeter yu!vnu t.akJJ1 e· 
dl7ordu. Aralarmda hiç blr Atmanın 
bulunmadığı yoıcularm btıytlk blr laa. 
mı Norveçlldlr. Geml fe•kal&de allrat· 
le batml§ ve tahlisiye undallarmı 1D· 
dlrmeğe ~ bulwıamıUDl§tır. Oa. 
loya gelen haberlere g(,re tııruız bah· 
rtyellieri kua.zedelerl koırtarmak için 
hiç blr f.etebbl1ate bult•Lttl&DUflardJr. 

Japonya 
Sulh müzakereleri 

yapmıyor 
Tcboaag • Klng, H (A.A.) - Rea. 

mı mabafll, Tcboung • ı~:.ıg ile Tokyo 
ve yine Tchourıg _ Ki~ Ue Nanktn 
arasmda sulh mUzakeK!~n yapıldığı·· 

na dair çıkanlan pyial.uı katı suret. 
te telalp etmektedir. 

Voroşiiof 
taarruzu 
kaldı mı ? 

"Bl.zlm takdir etliğfaı!z bir çok ,A. 
merlkalılar vardır ve .Beyaz Evdeki 
reatn ııöytedlği aözlere nıanmalanna, 

onlann akıt selimleri mlı:J olacaktır. 
Amanyanm, harbi b!rleilk Amerlkaya 
f.elmll etmek DlyeUnde clduttmu iddia 
etmek ya.ıandır.,, 

Roma, 14 ( A. A.) - 8tefan1 ajaıw 
blldlrtyor: 

Volce d'ltalya gazetulnde Gayda 
diyor kf: 

Ruzvelt'ln mesajı, "orkutucu teal.
rlnt yapamadı. VqinJton, mllıftr ta. 
ra.tnıdan fiddeW b!.r ül"il.i&mel bekli. 
yoı:. KUbaraeyl ka ,ut ve bundan 
mtıteveıllt meaullyetin rullnhaaıraıı be. 
yas eve cart oldufwıu turtlı etmek_ 
le iktlfa eyleyen Romı.rım ve Berltn!n 
.wnmet1, ,ıman Amerı:uuwı harpçi 

propagandumr PftrtL!laktadır. Be. 
yas evin 81SF.cWert, mlh.erlİı pterdl., 
ti ıı0k1mete!D blr saaf eftrt oldutunu 
iddta ediyorlar, takat b.mun dotnı 

olmadığını blldlrlyorlar. 
Jtaıya ne .Almanya, c.ı.:.o.Jıur re1.tln1n 

OJUDun& aldanm&yorl&•, tahrtkte bu,. 
lunuyortar ve Birleflk Amerlkanm, 
mnstakbel hl.dl.8eler~:C mea'ullJeU. 
zerre kadar ıUpheye m:ıbal kalmadan 
Rbit oımuı fçtn, ker.~erl tahrike 
maruz kalmatı tercih et'lyorlar. DIDa. 
mitle oynayan Amer'.:.a harp tarat_ 
tarlan bllalJıler ki mc:wz devleUert.. 
ntn korkusu yoktur. Jıılllıver devletleri. 
herkeatn kendi vazlf~ yapmuma 
!Dtizaren, bagtln .Sze nurt .a.:ıe mu. 
kabele edlyorlania icab! halinde &tefe 
de ateıle mukabele ec!ec:eklerd!r. Ruz. 
velt'lıı tecavUzk&r nlyetl~rlrıi her te7 
teyit etmektedir. 

Daha dllD, Amiral St~rlırıg "işimize 
pUne, Akdenbıdekt m'Y.afaa hakkı. 
mızr ( ? ) kuUanabWrtz,, 11:yordu. Daha 

dllD, harp tarattarlan bfr c;.ok Amerika 
gazeı.st, mihver geırr. .. ıine atq aç. 
mak emri, bllttln denizlere pmlldtr 
diye yazdıtar. Böylec'l medeni dOnya, 
Akdenlz!n de Amerika ııa1armm mtı. 
dafaa mınteakaamdar. madut olduğu. 
rıu hayretle ~ğt'enecek ...., RUZTeltiD 
tecavllz arzusunu mtıtreomelen anı&. 
yacakUr. 

Gayda makalesine ~yle devam edl. 
yor: 
"Amerlka:ıın, AkdP.Dlz hakmdaki 

bu telm1hlne hayret etml~-onız, zira, 
Amerika deDlzaltılaruı:ıt:. ltalyaya 
karp hareket etmek \ae.'"e Akdenlzde 
kl mevcudlyeUerl lhUm~uıe, bir kaç 
haftaclanberl nuarrdik~au c:ıelbetmif. 
tik. Runelt., durmadAft lm1ı gidiyor. 
Bu İtalya ile Alman~ için. allAhlan 
hazır, mUsterih ve P.,:::n.kA.r bld!Mt 
ve~ lbtllltlar çıkarma~& kuvvetle 
karar vermif olarak, ve ~:ı.~ı zamanda 
her tllrlll tahrike, mll<!Af&a h&kkmm, 
harblD ve namus ve r.reı kaldelerinlD 
icabatma uygun olarak tereddOtstız, 

bUttln kuvvatıeriyle v:ı IJcr tUrlU va.. 
arta Ue mukabeleye hrım; beklemek.. 
ten baıka yapacak M· ~~Y kalmıyor. 

Yaı,m. Runelt'tn ııtmı!l. harbe doğru 
neden dolayı böyle aço.ktar açığa ytl. 
rlldllttl natl aorulablJ!.r nu durumun 
ııebebl lııgUtere vaziyeUııln n.blmleı

mif olmamdır: lııııltfren!n, aeslDe 
yeni blr mlal daha g:S.:.crnıeat ve Al_ 
man taarruzunun. p.rlt cephe.tndekl 
muazzam IDJdpfl&rmı yerinden kıpır. 
damadan phlt olma" Mbebtle, Sov. 
yet te,cbllstlnnllD, b~raz nkut et.. 
mekte olmamdır. Şirı'&ıf .f:lnerikab 
harp tarattarlarr. da.'uo- aQr'U! bir 
!eJAkete phlt olmamak 1\,iD mtıdah&le 
etmek lllzumuna karıidlr •r. Şlmalf A. 
merlka taarruzun ycnl merhalesi, 
bir İnglllz - SoYyet ~un 1ç 
kanaızhğını teyit etrc+ktedlr. Ştmd1, 
harp taraftan Amertk•ıuıı. harbe 1§. 
tırak etmekle iyi b!r lf ml yapmıı 

olacatım, yoka. oımaıt Amerika bal
kmm, tamiri tmkA:.lıu .Urprtslere 
ml mabkilln olaeafmı gertcetts. 

AMERiKADA 

Gece yapılan ta.anıl% esnasında 
<!onanmaya men.sup tayyareler ta· 
rafmdan atılan bir torpil büyük bir 
ticaret gemlefnln ortasma isabet et 
mlştlr. lnfillk o kadar şiddet!! ol
muştur ki tayyareler so.nulmıştır, 
Bir gemi batarken ~rülmil§tilr. 
lltlnci blr torpil diğer bUy\lk bir ti 
caret vapuruna isabet etmiştir. tn 
!ilik neticesinde vapurdan büyüt 
bir duman ve buhar slltunu yük .. 
selmiştir. 

11·12 eylül gecesi ağır bombar
dıman tayyareleri Palermo Uma -
oma, gemilere ve denls teT.gihla
rma taarruz etmişlerdir. Havuzda 
bulunan .bir ticaret gemisine mU
teaddid bombalar isabet etmle ve 
buradan kml alevler çıktığı görül 
mll§tür. Duman yilzünden haaarm 
dere~ serahatla mtışahede edi -
lememiştlr. Ayni gece donan.maya 
mensup tayyareler Hfgata cepha
ne fabrikumı bombardıman etmiş
lerdir. Taarruz neticesinde beyaz 
bir duman ve bir yangm.m çıktığı 
görülmllştllr. Ragusa civarmdald. 
istasyonun bombardımanı netice • 
sinde diğer bllyn.t bir yan.gm çık
m11t.Ir. 

Dün 6 muhripten ve dlSrt tica -
ret gemisiyle orta hacimde blrk~ 
gemiden mürekkep olan kafilenin 
bakiyesi İnspllz tayyarelerinin ta
arruzuna uğram:ışt.Ir. BUyUk çapta 
bombalar blly\lk ticaret gem.ileri • 
ne isabet etmiş ve bunlardan bir 
tanesinin alevler içinde yandığı gö 
rO.lmflştllr. İkinci büyük gemiye 
doğrudan doğruya bUy\lk çapta bfr 
bomba fsabet etmiştir. 

Libyada 11-12 eyllil eeeem :sm 
ptdye yeniden taarras edlJms.t.ir. 
Julfana dalga kı:ra.nına ve rıhtım
lara bombalar atibnış ve yangınlar 
tıbnlınıştır. Juliana dalga kıranı
nın ~nubunda bir petrol gemisine 
de taarruz edllmJştir. Dalga kıra -
na tam isabetler kaydolumnWJtur. 
Avdet UÇU§lan emıumda ağır bom 
bardmıan tayyarelerimiz Blngazi 
ile Tokra arasında motör1U nakli -
ye gemilerini ve depolan mitral • 
yöz ateşine tutmuşlardır. 

Garp ~tünde bir tayyaremiz Sa 
voia tipinde bir İtalyan bombardı· 
man tayyaresini dllşUrmllştilr. -

SoVyet 
kıtaatı 

limen gölü etrafında 
geniş bir çe\' irme 
hareketi yapıyor 

ao..., H (A.A.) - Ste!ani Ajan· 
smın Şark Cephesindeki hu.sual mu· 
hablrl blld!riyor: 

Mourmarısk'darı Di.,l'CIJE-r ve Kara. 
denize kadar uzanan bUtı!.n ıark cep· 
hesi tam bir hareket t.:ı.lndcdl.r. 

R\Wann İlmen göIU ~srkında yap· 
tıkları mukabil taarrw.ıar akamete 
utramıı ve Alman;ya il4' n.Uttetikleri_ 
ne mensup kuvvetler, baıw cephe ım· 
tidadmca Sovyet kuvvE-t:erinl hırpa· 
lamakta devam etm.l§ıcr.!Jr. 

Alman kuvvetleri Salüt Pcterabourg 
ve Smclerısk Klyef hattvun ıarkma 
doğru ilerlemektedir. ~clfue.uelbourg_ 
un Almanlar taratmda., zapbndr.ıı 

aonra p.rk eepheairıde tıllytlk bir mu· 
bareba ba§lAmlf bulun•J)'Ol'. 

Sovyet kıtatan k•ımıındanlıA-ı, 11· 
men gö1U ile Valdale teJK Jerl arumda 
leıılf blr çevirme harel..eti yapmafa 
te,ebbU. etmlftir. Mare,ıU Timcıs;erıko 
ordUlarmdan biri Vielolouki'de imha 
ed!lmı§tlr. 

Karepı Tf.moçenko ilo Vol'Ofilotun 
bu mmtakada talışld ettikleri kuvvet._ 
1ertn ıiltematik olarak imha edilme· 
lerine devam olunuyN. E8aleD bu 
Sovyct kuvvetleri §lmcilpı kadar ehem 
mlyetll zayiat vermif liU:unuyorlar. 

Berlin, 14 ( A.A.> - Şark 
cephesinde 12 ve 13 eylill tarih 
!erinde Alınan zırhlJ teşekkülle· 
ri, cüretkirane bir hücumu mü 
teakip 1500 esir almrşldr, 70 top 
20 tralct<jr, 600 kamyon, 400 at, 
koşulu araba tahıip veya iğti., 
nam et:mişlerdir. 

Bundan başka Almanlar, Qç 
tayyare tahrip etmişlerdir. 

SOVYET FSIRLERtN1N 
lFŞAATI 

Bcrlin, 14 (A.A). - D. N. B. 
ajansınm iyi malılmat alan ma. 
hafilden öğrendiğine göre, şark 
cephesinde Alınan kıtalannm 
aldıkları Rus esirlerinin ifade • 
lerine husust bir el:emmiyet at.. 
f edilmektedir 

Bunlar. Leİıingradda Sovyet 
siyast komiserlerinin idaresi al. 
tında şehrin umumi binalarmm, 
ikametgahlarmm berhava edil· 
mig olduğunu söylemi~lerdir. 

Son günlerde Leningrad cep. 
besinde esir edilen Rus askerle 
ri bu şehirdeki bütün resmt ve 
husust binalarm, mekteplerin ve 
evlerin Sovyet s\yasi komiserle 
rinin emriyle tahrip edildikleri. 
ni teyit ~erdir. 

Londra ve M:oskova radyoları 
yaptıklan neşriyat straSJnda 
Leningradm Alman ağır t.oplan 
tarafından bombardıman edile· 
rek tahrip edildiğini ilin etmiş. 
lerdir Rm eeirieıinin üadelerlnin e. 
hemmiyeti IUJlunla da mneyyet 
tir ki. Ruslar Alman toplarrnm 
bombardmıanmdan çok evvel 
Leningradı kendi ellerile tahrip 
e,Ylemio bulunmaktadırlar. 

lltB HAVA DAP! MTABTASI 
216 TAYYABIC DUŞ"OBDO 
~ H (AA.) -- D.N.B. Ajauı 

bUdlri)'OI': 
Şark cepbeainin ceDT1p mmt•h...,. ı-------

ela harekıete lft1r&k edC'D Uft. dafl 
bataryalarmdan b1riDID muvattaıdyet 
JerlDe alt habertıerden lllllapldJtma 
göre, bu batarya kendl A1f1Da 216 Sov 
yet tayyaresi dllftlrmllg'.ür. Hedefe 
tam laabetlıe atef edete~ araJarmda 
gole kuvveW sırbll mıı.tamer mem· 
1er bulUD&D 61 beton P.Ull llllmatmı 

muharebe edema hale ıetlrml§tir. 
Ayni batarya 8 E)"lftle kadar elli 

yed! Rus bataryumı il!ıat ve eıaıertya 
k&rfl}ıklı topçu düelloeıı srraaında 170 
Rua topunu, M6 SoYyet •vat araba· 
auu ve mltraJyözlerle Uclılz edUmlf 
"6 Ru• mukavemet ycv&8UU tahrip 
etmlgtir. Bu bataryaya Jl1t:naup birkaç 
datl top bir çok defalu İl.endi Usttln 
kuvvette Rus alllhla.nLr tmba etmif· 
tlr. 
Atır ve batıf Alman daft batarp· 

ıarmm mU,terek bıareketlert mrumda 
dU§manın ehemmlyeUi te~ekktllleriDlD 
yaptıfı taarrus ve mukab!l taamızıar 
dllfmana ka:ılı zayiat weıd1rl1erek de· 
!edilml§tir. Bu Alman daf1 b&lu7UJ 
bedete tam labetli af.et· ile bllUlD b1r -----
Sovyet alayını mUDfertd 8 Rua tabu· 
runu, keza 43 mOıı!erld Rus bölUfODU, 
3 Sovyet süvari ~fl ft H RUI 
mutrezealni tamamen ~ mu. 
ftftak oım111tur. 

Bundan başka aynı tılltaryaya men· 
sup tqekkWler 8H-& Raa atrl aıımr 
tır. Dtl§man l.qe ko&..rı bu batarya_ 
nm atep ile ciddi zayl&ta utramııtu'· 

22 Hazirandan beri ~afi batarya kuv 
veUert dllpıanm 473 PIDJODUDU 18 
nakliye tayyareslnt, bl\]'Ck miktarda 
atlı nakllye &rabalı.ıı.nıı• tul& yUklll 
bir mDblmmat katar=ı ve a,ms Jo· 
komotlt'.Dl tahrip eylemJetlr. 

Dtnyeper muharebeiert eaumda 
daft bataryalar dGfmaı'...,:, bet topçeke· 
rln1. bir ukeıt k6p~yU ta!ırlp ettik. 
ten aonra bir çok d' 11tllhhnmat ele 
geçlrml§Ur. lUOO oblll, ~.ooo piyade 
merml8l, 8260 .ı bombuı Ye muhtelit 
çapta 1250 tayyare b<GıN.aa ltüD&m 
eclilmiftlr. 

Berlin, 1.J (A.A.) - D. N. B. 
( Baa taraft ı ınddeJ lyi malftmat alan mahafilde 

Bu etrat. ıkincl ve o.~r.ctı Amerika Vaşington büyük elçisi öirenildiiine göre, on Uç eylill 
ordularma mensuptur. 

General Lear, 1klnc1 roT"duya; gene. 
ral Kruogerde uçnncu orduya ku 

muavini Amerikaya gUnll ve 13-H gecesi. Alınan 
gİdiyGr bava ~kküllerinin hareütı 

mıında c~ıı1o!ttcdir. 
Tokyo, U (A . .\.) -· D-:mei Ajan81· ~~:~~. Sovyet tayyareei 

nm hlldl.rdlğtııo göre, Vq:ncton bll. Alımın dafı· batarvaları 13 •-----

He!alnkl, H (AA.) - balAhiyettar 
menbalardarı a1ıDan h'll>erler, Voro§I 
lof tearafmdaıı limen gölti.ıınU cenubu 
na doğru Valdrl ovaaaıda yapılmıı o. 
lan mukabil teao.rnaun cl<amcte uğra. 
mıı olduğunu teyit et.-:Pktedlr. Voro. 
,ııof, bu mukabil taar.-u11: Len!ngrad 
eenubundakl dUı;man k'J• vctıerlne kar 
f1 blr htıcum yapmak m .. ıısadlylc icra 
etmııtt 

Bu mıntakada 6ovy·~ı .. rın ölil ,.e 
e8lr olarak zayiatlan, e<•h mUlbifUr, 

General Jear'ın or':lu&u 130000 ve yUk elçlai Amiral Nomur.ı.nm muavl· d 
general Krueger'ln oro'JSU da 330000 nl elan Orta Elçi !lıl. Kaname Vakuugi d~8'111 tayyaresi d~rmilşler. 
kl§Wl•llr, Yalrıu birine. crduda hali. ~n Yokohamadarı va11urla Blrleflk ~·talui~ı!:';~resı de yer_ 
hazırda Amerlko.nm mı..ı• bulunduğu Amerllraya hareket edecektir. Kuma· ı c::r--t ku~e~{-24 ••at -r 
tanklarla ve zırhlı o•.o·,.oblllerle mu. fleyhln blnec ıw 1 1 ,, o;KIY ;yv - -e •• vapuru:ı rım .. ,. edil fmda cem'an 53 tayyare ka'Ybet 
cetüıez kıt.a.ı.t bulunm9ktadır. ~mektedlr. hıif bulunmaktadır. 



~UT-KAL 
...,, ~ re.nen l'alllı yutkundu: 
.~ ~l'lııiştı evlenme- - Ne olmuş? diyebildi. 
"ıa.:..~ ~Bayan Şe- - Daha ne olacak? •• A.. boyu 
~~ lllldiği CSU~:t.Ucn.nfı~til devrilesi.oe herif! Gökler beşnna 
~~ yıkıldı. Yerler yarıldı, yağ mcnge-

.._t:Ji? :.~~İşti. ''Ka- nesi gibi sıktl, bitirdi. Gözilmün 
~ -a görmı;., .,.;_ ı. .... ~ ~.en o'-,,,_-.~ l.ICIJÇ6• e\ilAdımı düaünccs:zliğin 

.. "11 &U,,.,. "lr'• yilzünden derili ettin. 
bir Yorclu. Hatice ka.dm, bir hamlede ka· 

~ ~ı:anto kavgası pıyı açtı ve bağirdı, 
~ 11\l~ı. Kllı Bay - Selime! Selime kız! K<>ti bu· 
~ _"'U. içinde ge- raya gel! 
"-~ bu - Ne oldu canun? Kızınızı ne 
~~. kadar rahat diye çağırıyorsunuz? 
~~hn -4tendl ar- - Marifetini göstereceğim sa.-
~ ' dernı için. ''hiç na! 

ti bağ~Eıeeğlın..:.. çok Selime, 1uplumuzI ve nefes ne-
:-. bııtUn kop:ırırdnn. fese anasına sokuldu. Üzerinde 

' rengi ve ko- önU düğmeli bir blüz vardı. Hnti
~- _ 11 VE\ kucakla- ce kadın, ya.kasmdn.n çekerek bU
t -..-=~ tün dUğmeleri çözdil. Geniş dan
lı de ~ eklen kadar telAlarm b~l' kısmmı örttüğü beyaz 

~lijJ~, sevindir- bir göğils görllndil. Kızın hlcnbı 
~~tty0r bir bacaklan· her tarafından tutüyordu. Beldir 

ıı.:~ı-. trt ' C'l1n kum- adnm. gördüğü levhndnn hem şa
'~ R:Un ~f gün sarışını §Trmamı.,, hem mestolmuş bir hnl-

"ia . de esmerı sey- deydi, 
\;~ııı. auı lbUyn.rca kadın bu kadaı la kal-

r . tanlık olduğu- madt. Gömleğin ineo bağlarmda'l 
hl"' lttidden L!l,..;lı' ve ·,:-cııt ~ w"6. blrin! de kopardı. Yuvarlak ve dip 
~ !. dty • Oh!. dilnya diri blr meme meydana çlktı. Bu 
aa:ııYo~u8cVbıcJni her güzel uzvun sahibi ince ııarmnklı 
t., .. ~Ülıiıı bi ellerlle ylizUnU kapamıştı, 

~. dtı\'•· 'be1t r §1.kil.yc. ·- Görüyor musun ettiğin hal-
~ 'Ilı ~ lrlık snde bu u.. Şu tomurcukların haline bak .. 

llitı ~!ıtır U§tu. Kanuya- İnsan 'pencereleri ardma kadar a.
~ıı~ ~tııı.~_ıla.n dolaşı- ça.ı· da mis gib1 tereyağı kokuln11-

~
"l(l.t ~ pişirdiği nı ctrafn savw-ur mu? 

tlıtyarığa rast- Biri Uzenir de bir ycrl § 10er di-
ı "'- • 'öl 
'~"il de :a· ye düşünmez mi 1 Ben şimdi neıc-

d.ııı " ıç Yemesem lerc baş vurayım. Söyle bana! 
ltıu1, denen belılnın Bay Fatihin kndınlarn ka~ı duy 

llcıı ita Ulduk Yn.. Var- duğu nefret bu beyaz ve cüpdiri 
~~ dar Vanı da ek- göğBün harorctile son drunlasma. 

r ~ kadar erimişti. Başuu mosmor bir 
"°~da en arzusu kör- §işin kapadığı en tok kimselerde 
>lrı~tl1'tp 0lnıadan dilini iştiha uyandıran nefis mcyvaya 

'iaplatıyordu gözlerini bir tarafa nyırmndan ba-
'~ kryordu. Kadmm sözlerhıi dinle -

ltı rnrynn bu ınU- miyordu bile. 
'll b<' r:Pe.nuyacakmt· - Buyurun yukan da göriiııe-

~tı. ~· dedi, Hemen Jim .. Elbet icabına bakarız •. 
1:."lllatcs l::ıne mosmor Yukan çıktılnr.. Ayla.rda.nbeli 

llQı ' ~ 8ade~'nğ so- açılma.yan misa.İır oda.sına girdiler. 
"'• dond·· ' •4 u. Konuemağa başladılar. 

t~ll.f ll:ıulfağa girme- Andan iki hafla gcçm.i§tl. 
~~~~cek ağlal"llc Aynı oda .• Hatice kndm yine o 
~ lar lbirlbfrle- günkü koltukta olunıyor. Sclime 
8of 1• radyonun tozunu alıyor. 

~t b~~ 'P 11irmcll. - Memenin ~1 indi mi biL&bU-
' ltatıv 1t1 rafta; gnz lUn Selime? 
ı-~I c knvanozlnrı. - İndi anne .. Fakat nnnın sok· 
"llıı. :ıar ve fincan- tuğu zaınnn duyduğum acıyı h5.lfı 

Mı i ~y Fal'h. sabah unutamıyorum. 
~~ ı:ı ı. ti~or, yine bir - Acısız safn olmaz kızım. 

__.~~ ~ rr.:: ~ j[)c :--· 
---- -ııııı--•dl-••+•'~ a 
At yarışları 

Mevsimin son koşuları da 
muntazam oldu 

At yarışlarının son hafta Jcoşulan 

dUn Veliefcndidc yin" bUyük bir ka· 
labalık önUnde yapıldı. Her hafta 01· 

duğ'q gibi dUn d-0 muntazam ve heye
canlı geçen koşula~ yalnlZ UçüncUsU ı 
neticesinde bir ihtilfıf o!c.u. Bir kısım 
seyirciler Dandinin, bir kumu da Ro~ 
mansm birfncillğl.nl lt'dıa etUler. lo'a· 
kat hakem heyeti ıki atı beraber lll\n 
ederek çok yerinde bir karar verdi. 

J{oşulann neticeleri :unıardır: 
Hlrlnd Koııu: 
Üç ya§ındıı saf kan Arap erkek ve 

di§l taylara mahsus. Mcsa.fesl 1200 
metre. 

Bu koııuya Melike, Kuruş, SUlcyk 
girdi ve nctıceda .Mc'lke bermutad 
her haftaki gibi birlnct, Kurug ikinci, 
SUlcyk UçUncU oldu. Mflşterek bahia 
ganyan 100, ikili 220 lr.ı:ıııı vcrdJ. 

lkincl Koşu: 
Dört ve d3.hn yukarı )d:;la ycrll ya· 

nm kan İngiliz at ve kısraklara maıı.. 
sus. Mesafesi 2400 motrc. 

Poyraz, Olga ve Cesurun girdlğl bu 
koşuyu Poyraz 75 kilo tıl!umasma rağ 
men rahatça k.ızand Cesur !kinci, 
Olga Uı;UncU oldu 

Müşterek bahis gıuwa:ı 125 kuruıı 
verdi. 

Oçlındi lfoşu: 
'Oc ve dahıı. yukarı yaşta sa! kan 

İngiliz at ve kısraklara roa.hsus Mc_ 

sarcsl 2400 metre 
Bu koşu gUnUn en b~y• ca.nlı kO§USU 

oldu. Altı at girdi. Ncı!ccde Romans • 
Do.ndl beraber !ICı.n el•lld., özdcmlr U· 
çUncü oldu. 

!.lUşlcrcl> babls ganyan 120, pı~se 
225, plD..s!! 100, ikll! bnlıts 450 • 12::i, 
çitte bahis 450 _ 100 kuruıs. 

Dördüncü Ko:ıu: 
Dört ve daha yukarı )aşta Anıp at 

ve kısraklara mııhsu. . Mcs:Lfeal 2000 

metre. 
Bu kO§Uy& Bora, Tomurcuk, l{Jsmet 

isimli Uç at girdl ve 'l'oınurcuk gUz~l 
bir koşu yaparak birl,..,ci, Bora iklne!, 
Kısmet UçUncil geldi. l'rhl;tcrek bııhla 

sanynn 120 kuru, vcrdl 
n lncl Kosıı: 
lki ynemda. yerli .sal kan ingillz l'r· 

l<ek ve diş! taylara malımııı. Mesafesi 

1200 metre. 
Bu koşuya d:ı Uç ı....y gtrdı. Buket 

blrlncl, Demet Utlncl, Halilı T<!mclin 
Çobankıı:ı UçlincU oldı. 

Müşterek ba !ıls gan~ nn 12u, ikili 
ı;ahls 825, çifte bahis 2:>0, UçlU bahis 

Fuar yüzme 
müsabakaları 

Jzmir, 14 (Hu usi muhabirimiz
den t.clefonla) -- İzmir fuanııda 
yapılan fuar yllzmelerlnc cumar
tesi gilnü bf:.şianmış ve dlinkü pa
zar günU de Kar§ıyakadaki yüzme 
havuzunda çok a.z bir seyirci küt
lesi önünde devam edilmiştlr. 

Bu yarışlara sekiz bölge iştirak 
etmiş; lslanbul yüzlicüled ili' di
ğer bölgeler arasında kliıs fnrkı 
olduğundan şchrimlz yüzücilleri 
bu mUsabaka.lara sokulmamış, mil· 
snbaka harici yüzmüşlerdir. Bu 
suretle yUzUcUlcıizimiz 130 puvım 
nlmışlnnın da yukarıda da yazdı -
ğmuz gibi kendileri musa.baka ha
rici yUzdUklerinden mUkafat ve 
niza.mi puvan verilmemiştir. 

Dünkü müsarokalann aonundtı 
Ankara 104 puvanla fuar yüzme 
şaınpjyonluğunu kazanmıştır. Di
ğer bölkcler de sıra.siyle: Bursa 
81, lzmir 56, Kocaeli 52, tc:eı 50, 
Seyhnn 38 ve Sıvaa bölgesi <le 3 
puvan alarak derelen~lerdir. 

Dünkü müsabakaların teknik 
neticeleri : 

200 sc-rbest : 
1 -- Mahmut (Bursa) 2,31,2. 
2 - Nejat (Ankara) 
3 - Cevat (Kocaeli) 
100 ırtii.-.tü: 

1 - Ha.kkı (Bursa} ı ,28,2 
2 - Fuat (İzmir) 
3 - Yunus (Seyhan). 
1500 ı;Crbest: 
l - Nuri (Kocaeli 25,43,2. 
2 - Turhan (Ankara) 
3 - Ali (lzmir). 
1stanbuldan Halil müsabaka ha-

rici 24,30 luk bir derece yapmıştır. 

'fiirl• bayrali yarışı: 
1 - Ankara takımı 6,9.2. 
2 - Seyhan takrmı. 
3 - lzmir tıı.kmıı. 
Bu ~arrşta da :btanbul takımı 

müsabaka harici 6,1 derece yap· 
nnştır. 

'.l'rnnıJllCJI: 
Ankara.dan BUlent blnncl, fo

elden Mahir ikinci, Bursadan İb
rahim Uç\lncU. lav~~0rdu. şe,·kct Bllglsl'l 

~t Yı, t<>ncereyl a
tı 11o

1
' Pencere"i aç

------~---------~-------· 280 kuruş vcrdL 
Kuletlcn atlama: 
ı - ?.!ahir (Jçel) 

}du. ga~ ~ağını 

~nr~~Ylc kıznrtılan 
· <llyc karnıyank o.rap 

a ltorck aldığı yağın 15.9.1941 
• }du 

il(ıf • 7.SS llatiJ 

"'ada an ta.qı\ or nçık 
llı..'i.l ı:;;ıuı 

soloları 

:rn.ı~ Uadyo 
ga:r.ett• 1 

parçalar 
aı: ıı d' k , 

<> ltoıt ö UlUyordu. ı . .ı~ Ajanıı 
~ u u mahalleyi 'tl\O Hanr 

llııJıı parratar ·W.4G Harurnm 
~ı 1!1~Uce kadrn bu- 8.1'!) "f.Mn aaatt tOrkll .. rı 

rek hnvnyı 1% .~0 Saz aııerlerl l~el•llk 
ııuıs Ajan .ıı.oo zıraat 

ıs.oo J<'Mll 

prkılan 

l S.SO Kanııık 
program 

18.0l Dan 
mftzlği 

18,80 Fasd AIU:t 

19.30 Ajans 
19.45 Rerbest 

1CI dakika 

tak\ilml 
21.H• Karı ıl 

var kılar 
% 1.30 Kbngll 

Allftll 

%1,11) Senfoni 
orkeetra!;ı 

.!!.SO ,\j3n8 

l~.•a Dans 
Mlb.iğl 

Pazartesi 
15 EylOI 

Salı 

16 Eylul 

Öğle 

lklndl 
AkllMO 
Yatsl 

imsak 

-
Şaban: ıs ı Şalılln: %4 
Hızır: ıss Umr: ııu 

IS.09 
16.41 
19.19 
%0.M 

4,59 

Ui 
9.1' 
ıı.oo 

1.J': 
n.sıı 

11.09 
16.411 
ıt.18 

Z0.52 
G.00 

~60 

9.%1 
12.00 
ı.82 

9.41 

Diin ~apılan ~larnı tafslllltı 
G ncı ı.afihedl' 

Acele satılık Arsa 
Kartııı Maıtcpesinı1e Kuruçeıımıı 

Mevklinde Bağdat caddealnde 2 dakl. 
ka mesafede 544 metre murabroı ar
ı:ı acele oıarnk atılrkt.11'. TallplerUı 

V&kıt guzetes!ndc Adnar Evclmlğt> 

mUra!!t!atlerl 

2 - Seyfi (Kocaelı) 
3 - Billent (Anl~ara) . 

Su toııu: 
Su topu mııcmda lçel Ankarayı 

ı-o. Bursa da Sivası :J-0 yo.ne
rck finale knlmIBlardır. 

Final müsabakasında lçel Bur
sa), 2-1 ) enerek fuar su topu 
nmplyonlu!;;'Unu kazanmıştır. 

'Mllsab:ı.kalnrdan sonra bölge 
ba!)knnı dc>rece alan sporculara 
madalyaalnnı ve derece alan takı· 
mn da kup:ı. vermiştir. 

OÇ KÖŞEL1 $. PKA 

lcin.de belkı "bir taç <laınl:ı şarap kalmıştır iimidiylo 
sürahiyi yanına alan Tony: . 

-"Lukas bu taraftan!,, dedı. 
Her bardakta artan son damlaları vuvarlayan kıli.c 

demi:ııbaş memuru: 
-"İnşallah yarın buluşuruz ... dedi. Ve sallana salla 

na ve neşeli surette bir şarkı söy1iyerek dışan çıktı. 
~ . "' 

Yalnız kaldıklnrı zaman belediye reisi katibe: 
-"Şimdi 'biz de selametle yata:klarımıza gidebiliriz .• 

Allah zaptiye mUduriiniln bahtını açık etsin,, dedi. 

xvın 

Değirmenci Lukasın çok hafif uyıkulu olduğuna dair .. 
Beş dakika sonra !belediye reisinin samanlığına ait 

pencereden bir adam atladı. Bu pencere bir avluya a<:ı. 
lıyordu ve yerden J2 kaöenı yüksekliğinde idi. A\"luda 
bir catı ile ört:ülii bir sıra yemlik vardı. Bu yemHğc ycdı 
sekiz tane at, katır ve eşek bağlanmıştı. Bunların hepsi 
de dişiydi. Aygırların ahırı civardaki bir yerdeydi. 

1 Nlif8DlU8Dl&r 1 

Pencereden atlayan adam dişi eşeklerden birini çöz· 
dü. Bu eşeğin semeri evvelden üzerinde duruyord~. 
$.şeği dizgininden <;ekerek avlu kapı ına doğru ilededı. 
Kapının kolunu kaldırdı. Sür:TüsUnü çekti. İhtiyatla ka. 
pıyı açtı ve Jccndini '.kırda buldu, 

D~arı çıkar cıkmaz eşeğe atladı. TopUklarını hayva_ 
nm kamına yapıştırdı. Şehir istikametine bir ok ~ibi 
frladı Mamafih herkesin gelip gittiği araba yolundnr. 
ılerlmedi. Arzu cdilmiycn karsılaşmalara meydan v~r 
mek istemiyen insanlar gibi derelerden ve tarlalnı dan 
•reçen kestirme yolu tercih etti. Bu kaçan adam değir. 
menci Lukastt. 

·Bakırköy Evlentrı.• 1ennırlu~'tında 

N*"l&nanlar: 

BıılurlWy Sakızağacı İakelo caddeai 
No. 69 da Hayri Çiftçi ile Sebige Suı.. 
hlye, Bakırköy Osma.~ağs TezgUıtar 
Necdet Akoğlu Fatma Pekcan, Bakır. 
köy Akliye baltahaneıshıde haatabe: 
kıcı HAfl.m Köpr1llü ile Aliye TWı&y. 

' 

XJX 

Bu ne biçim dünya'!' •• 
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B0'n1K EDEBi ROMAN 

MUCiZELER DOKTORU 
Yazan: fürkçesi: 

PITIGRILLI MUZAFFER ACAR 

---------- 79 
- Ha.~ ır, bu l>e:'i rıı Jı.1ea lmı de 

ğıl,. Hem olsa da ne oiut kV B: -
mem Avrupalı kızlar evlenmek 
için haIA eski İngiliz romanlann. 
daki şark prenslerinin gelip ken_ 
dilerini' istemelerini mi bekliyor
lar? Biz şark kızları nasibimız 
bir arabacı bile olsa bu bize se
yahatte bir prens gibi gelir .. Ye. 
ter ki kalbimiz, gönliimüz onunla 
birlik olsun .. Piyer Sen Silven de 
bana namuslu, temiz l;ir insan o. 
]arak j!Örülüyor. Sonra Tabu da 
kendisinden pek hoşlandı. 

Zuifeld, kızkardeşinin bizzat 
yapmış olduğu el işleriyle süs
lenmiş, güzelleştirilmiş odada 
beş nşağı, on yukarı dolaşıyor
du. 
Kız .kardeşinin bu düşünüşleri 

iizerindc bir hayli durduktan 
sonra: 

- Haklısın . . 
Dedi ve sonra dönerek devanı 

etti: 
- Hayatımın ilk hatası da 

bu oldu. Kendimi bir sınıfa da. 
bil etmek, sıraya soh.-mak iste. 
memiştim. Ben kendimin evle -
ncbileccğimi, pazar günleri ka. 
rımla, çocuğumla gezmeğe çı_ 
kacağmıı asla kabul edemiyor. 
buna bir türlU akıl erdiremiyor 
dum. 

tşte benim büyilk hatam. ha· 
yatımın en büyük hata.ı;ı bu ol. 
du. 

Sana evvelce söylemiş oldu. 
ğum söziıi hatırlıyormusun, 
Mim? Ben hatamı gören ve ka · 
bul eden bir insanın, bunu ibu . 
gün daha ıyi anlıyorum. ln an, 
kendisine çok garip bile görünen 
herkesin yaptığını yapmalıdır. 
Pa?.ar günleıi çocuğu. karısı ile 
lberab r gezmeğe gitmenin, QO _ 
cuk araba ı sürmenin ba$ca ibir 
zevki olduğunu kabul etmelidir. 
Mesut olmak istiyen bir insan, 
bu şekilde hare-ket etmelidir. 

Hakikat i~inde yaşamak isti· 
yenler herkesin kabul ettiği ha. 
kikatlerc uymalıdır. Dünyagmm 
ve ötekilerin olmak üzere ay_ 
rılmı iki türlü hakikat yoktur. 
Ancak başkalarının hakikati 
vardır. Her insan öyle bir hal· 
kadır ki diğer halkalarla birle . 
şerci< bir bayat 1 zinciri teşkil 
eder ve bu insan zincirleri de 
birleşerek cemiyeti meydana ge. 
t irirler. 

Eğer bu halkalar sana ~ya 
m nefret görünür ''e uşaklığı. 
kabul ctmcz.c;cn bile yine de. 
bu sıraya girmeği reddetme, 
sen de o yolun yolcu::-u ol. Bi. 
liyonım. asiler. menfiler, sol ta_ 
ra:'1 tutanlar. daima normal 
cereyanm nl yhinde olanlar da 
ha sempat iktirler. _aha çok sc. 
vilirler Fakat onlartlan kac;. 
mak H'izımdır. Eğer b'itün ha 
yatın imtidadmca menfiler, in -
tizam. ızlar arasında yaşamak 
is mivorsan onlardan muhak. 
kak kacmak. u~kla..c:;mak ıa.· 

zımdıl' 
!kinci hatanı da insanların se. 

ri halinde yumurtladıkları ya_ 
!anlara isyan ederek hakikati 
mail yollarda aramam oldu 
Ya\rrum. insan mesut yaşaya_ 
bilmek ıçin, diğerlerinin yalan 
lannı kabul et.mele, onların o. 
yunlarına düşmüş gibi görun_ 
mek. ma!Um ve meşhur yalanla 
n dinleı ken bıyık altından gül. 
mek, küçUk hilelerini anlama 
mış gibi görünmek, hatta sizf 
aptal yerine koymalarına göz 
yummak liizmı.dır. 

Evet takdir ediyorum, bir hak 
~ızlığm düzeltilmesini temin i· 
çin, bir masumun hakkını ara • 
mak için isyan et.me-k, çırpın. 
m:ık. muhakkak .ki çok güzel 
şeydir. 'bu takdirde yalnrn b;r 
kaç gayri memnun tarafından 
alkışlanırsın, fakat cemiyet se · 
nin bu hatnnı asla affetmez. 

Bir hizmetkfir kapıyı vurdu: 
- Genç lbir Mösyö Matmazeli 

salonda bekliyor,. 
- Yukar.ıya kadar çıkması i. 

çin kendisine tarafımdan rica 
edin .. 

Ve Mim garsona. lbu talimatı 
verdikten sonra Toodor Zul 
feld'e döndü: 

- Sen de ka.l .. 
Dedi. Genç kız, yavaŞÇa ye· 

rinden kalktı, ihtiyatlı adrmla.r. 
la aynanın ı.karşısrna geçti. Saç_ 
lannı dü7.eltti, dudaklarının ru· 
junu tazeledi ve sonra tekrar 
ağabeysine dC:.crek: 

- Eğer Piyer Sen Silven sa. 
na ortak Irk teklif ederse ne ya_ 
parsın? 

Dl ye sordu: Teooor Zuüeld 
fikrinden Piycr Sen Silvcnin 
dükkanını geçiriyordu. Sanki o 
garip, sözüm ona antika levha
sı, 'accm halısı tak!itleri kadın. 
lnra ait danbı mesellerle dolu 
sigara. tnhlaları, caı:ıekfuı içinde 
ki yelkenli gemi önünde resmi 
geçit yapıyorlardı. , 

- Ba.5ka ne yapabilirim ki? 
diye cevap verd;, Bir gazinoda 
moz.e hazırlıyaca.k veyahut mek 
tupla iskrim dersi verecek deği_ 
lim ya,. 
Dışarıdan k:ı.prya vunıluyor 

du. Piyer Sen Silven içeriye gir 
di. Bundan daha şık, daha na . 
zik olmasına im'kin yoktu .. 

Cilalı resimler 'kataloğu gibi. 
parıldıyordu. Beyaz gctirleri. be 
~·az eldivenleri vardı. $apkası 
ile pantalonu gri idi. üzerinde 
~eniıı cepli mükemmel bir par 
dö üsü vardı. 

I\'.uvvetli bir elektrik lambası 
giıbi göz alan bir kıravat tak. 
mıştı. saçları gavetlc muntazam 
taranmıştı, 

iccriw• g-irince Mimin ve Tco. 
dorun el1erini srlana.k ic;lrı ya· 
vnş yavaş eldivenlerini çıkardı. 

( DC'l}(JfM ,.,,.- ) 

ÜÇ KOŞEIJt ŞAPKA 37 

Kuş tam mehtap aydınlanmış semanm üzerine wı 
rııuştu. Ve bu hayal semaya örlc bir katiyetle tersim 
edilmişti ki. değirmenci lbirdcn: 

- ''Tomy, ibu lbızim üç köşeli şapkasiyle. leylek ba. 
csıklı sansar!" dedi. 

Fakat Tomy cc\'np \·ermeden, her halde bu karşılaş
manın öniine e;eçmck için gölge gibi yolu terketti, hnkiki bir 
.. an~ar stir'ativle tarlaların arac:mdan kosarak yolunu de· 
ği~~. . 

Bunun üzerine Tomy dünyanın en tabii ıtnvrıyle: 
- "Hen hiç kimseyi görmüyorum.'' diye cevnp vereh 
Değirmenci Lukas kelime!erini yutara'k iln ve etti: 
- ''Ben de! " 
Daha değirmende kafasına gırcn süphe şimdi bu kan. 

bur adamın ~üphecl ruhunda şekil almıya, kıvama ~el 
miye ba.c:lamıştı . . .. d.. .. .. b' tu 

- "Btzim bu seyahat, zaptıye mu urunnn ır 1.a 

ğı ! dıye söylendi . .Asmanın ilstünde dünkü iş~ttikl.erim,~~u 
Madritli ihtivar bt:lanm daha fazla beklıyemıyccegın: 
~iisteriyordu: Hiç şüphesiz bu ge.ce ~ef{irmenc gidcce~ ... 
Bu suretle evvela beni yolunun bzerınden kaldırar3.k ışe 
bı şln·or Fakat ne t'hemmiyl'ti var. Fraskita, Fraskitadn· 
Evi atese verseler bile kapıyı gene açmaz. Daha ileri gidC'· 
b1lirim Hatta knpıyı açsa bile, hatta zaptıye müdüril bir 
hile ile.lmrımm yanına g irmiye muvaffak olsa ıt>ile ihtiyar 
rapkın, kuvru~nu bacaklarının ara.sına kıstırarak he 
men dısarı çıkar. (~ene de Fratj{ita. Fraskitadır.'' 

Bır müddet sonra: 
"Bu gece. imkanım bulur !bulmaz eve dönmem iyı 

olacak." dive ilave etti. 
Bu esnada değirmenci Lukas ve memur koye vardı. 

ıar. Beledi re reisinin evine doğru yollandılar ..• 

XVH 
BlR. KÖY BELEDIY.E R.ElS. 

Gerek bir insan. ~rek bir belediye reisi 
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Futbol mevsımı dün 
merasimle açıldı 

Zeki -Nihat takımları müsabakası 
3 -3 beraberlikle bitti 

L941 - 1942 futbol mevsimı 
d un Fenerbahçe stadında yapı. 
laıı büyük bir mcrasinıle a~ıldı. 
l\lc 'l'\1eketin yegane tutulan ve 
bırıı . ı plB.nda yer alan fubbolü_ 
miiz. ..zun bir tarihe malik ol· 
malda beraber ilı< defa dün ya. 
pılan şenliklerle mevsimine par 
lak bir şekilde girdi. 

~üzlerinden enerji fışkıran 
birliğin ve arkadaşlığın sembo_ 
1ü yüzlerce sporcu genç, tun; 
vüzlü Türk çocukları futbolün 
aç• lış töreninde varlrkl3.rmı gös 
terdiler. 

Dün Tiirk gençliğinin sarsrl· 
maz irade ve kuvvet kaynağı 
olduğunu bir kere daha gördük 
ve inandık. 
Çalışkan, genç futbol ajanı 

Nuri Bosudun verimli ve gay. 
retli çalış:ma.sınm mahsulü olan 
bu tezahürat soprseven halk 
tar. fmdan takdirle. alaka ile iç_ 
ten "elen alkış tufı..nı ile karşr 
landı. Futbol ajanı Nuri Bosu. 
tu tebrik etmek bir vazifedir. 

Ferdi futbol müsabakaları ve 
2-1 rru.etecilerin galibiyetiyle 
biten !lakem _ Matbuat takım· 
ları karFıla.~asını müteakip 
bahriye t andosunun arkasında 
alfabe s•r.: Jile yer alan lstan. 
bulun bir inci ve ikinci lik klüp· 
lerin° mensup futbol takımlan, 
staı:lda bir devir yaptıktan son.. 
ra ~ı ha.da yer aldılar, 1stiklfil 
ıruı şı calmdı, Galata.saraydan 
Enver Türk sporculuğu namına 
and içti. 

~e!' ~!erce millt futbol talmnı. 
mı ;- · kaptanlrklannı yapan kıy 
mc' emektar sporcularmuz
aan ...eki Rıza Sürel ve Nihat 
Bekdikin teşkil ettikleri iki 
muhtelit takrnı seyircilerin al_ 
kışları arasında sahaya çıktı ve 
ark~cmnız Füruzan Tekil milt. 
r ofon başına. gelerek iki takım 
kaptanının sporcu gençliğe ö· 
ğütlerini taşıyan ve sporda ar. 
: adaşlık, centilmenlik, klüp sev 

isi tavsiye eden yazılarını o. 
kudu. 

Muhtelitin kar~Za.rması 
Takonlar: 
KırmIZI takım: 
Cihat, Lebip, Faruk; tbra· 

him, Esat, Tarık; Mehmet Ali, 
E§fak, Salim. Naci, Fikret. 

Beyaz takmı: 

elleri arasından kırmızı kaleye 
girdi. Bu sayı kırrnL.I takımı 
canland·rdı. Ve birbirini takip 
eden akınlariyle beyaz . kalede 
belirmeğe başladılar. 

Devrenin sonuna kadar devam 
ettirnıeğe m~vaff ak oldukları 
üstünlüğün semeresini ancak, 
haftayımm son dakikasında Eş.. 
fakın şütiyle alan k:rmIZI taknn 
beraberliğ'e ulaştı. Ve devre 
1 - 1 bitti. 

i kinci devre: 
Oyunun ik inci devresinJe 

Melihi kırmm tn.lmnda görüyo. 
ruz. nk anlarda beyaz kaleyi sr 
kı bir çenber içine alma~a mu . 
va.ffak olan kn-rrm:rlrbr bir i!d 
mühim fırsat• kaçırdılar. fakat 
Nacinin uzaktan savurduğu şüt. 
bevaz kale ağlarına takılmakta 
gecikmedi. 

Hemen biraz sonra da Sali. 
min ortaladıih topa yerinde bir 
çıkış yanan Melih, takrnıına ü · 
çüncü golü de kaza"ldrrdı. 

Arka arkaya iki gol viven be_ 
yazJ·lar. e:avretler ini arttırdılar 
Oyunu rakinlerinin nrsıf ~~has~ 
nı;ı. intikaJ ettirme:!e muvaffak 
ofdµlar ve Mükerremin iizerine 
çullanan Faruğun penaltı yap. 
mıı.~iyle ikinci sa.yı:arına kavuş· 
tutar . 

Hemen biraz sonra eh Gazan 
fer açıktan sürüp getirdiği top_ 1 
la beraberlii?i temitıt muvııffa1' 
oldu ve maç 3 - 3 beraberlikle 
bitti. . 

Osmanlı Bankası 
-t L A N -

Osmanlı Bank&mu;t Galata Merke 
zile, Yenicaml ve Beyoğlu Şubeleri 

Vezneıerile Kiralık Kasalar Dairesi 
15 Eylttl 1941 Pazarteııı gUnUnden tU. 
baren !§'an ahire kadar &§&ğıda ya. 
zıll: saatlerde açık bulunacaktır. 

, V1.ll.NE ~AATl.Jll:Rl 

Ad! günler;. ~at 9 aan saat 12 ye 
kadar, Saat 18,30 dar. , .. t 15,30 • 

kadar. 

Cumartesi günleri: Saat 9 dan aaat 
11,30 a kadar. 

KiRALIK KA SAi AB 

DAlnEst SA.~ TLEBl 

. . . . ' ... . ........ ~ . 

Küçük Tasarrul hesapları 1941 ikramive Dlanı 
KEŞilJELEK . ' Şubat, 2 Mayıa ı A.ğı.ıatos. 8 llwıcıte~ruı 

tarthlertııde yaplllr. 

ıeıı kramlyeıerı 
ı adet 2000 ı..1111 • 2000.-1.Jn 8 • zıso • - 2000.-
1 • 160 • • UiOO.- • ~ • 100 • - 3600.-

• • 1000 • -aooo.- • -1() • 60 • • •OOO.-

• • l500 . - 2000.- • 'JOO • 20 • - 6000.-

1 

"Vakıt,, Kitabevinin yen ı 
neşriyatından bazıları 

Horkf' · kendi 'IA) .. ıtUlı yaea.ı.- - RikAyeler - BEKm 
sırıu KUN'J 60 

~uı Stviyoru.nı - Roman - tJT.fRJIAN HU.RÇAli şo 
ıo l>l!rıt.f- <ıi•zetef-J,11\ - S'1Cful ALTIJG 18 
t.ıt:rll.11• ateb'uııauı 1~11 . ı.t9;.i - BAKKJ rAHm us aoo 
UçllncD ~itan :'lleh ro('dln t-ıııru. .. ı DllğUntı - etLMı UR.Allı IO 
KendJ kendine 1000 kelime ue r.l'fettcl - Fraruıızca kit.at> Z60 
Keoa , ııt>adinc 1000 ıcel.lme lif' '>fret1cı - A.lmaacıa tdtab Z5CI 
tı.t'nd. kt'ndint- ıuoo kelime w ')trettct - tnıuuce ldtabo ~ 

.\ı<kf'rı Kamu - ~ALAH.\ J 1 '7' KİP ı60 
113)&' mı bu - ~-man - '-ü\ S-A.N KAStM US ~ 

. 

Osman: Yavuz. Murat; Zey_ 
nel, Enver, Süleyman: Bahadır, 
Bülent, Mükerrem, Arif, Gazan. 
fer. 

Adl günler: Saat 9 dan aaat 12 ye l 

kadar, Saat 18.SO daL ıaat 16 ya ka· CI•••• 
Hakem: Tarık Ö7.erenğin. 
Maça vali ve belediye reisi 

doktor Lfıtfi Kırdarm vunışiy · 
le kırmızı takım başladı. 

dar. ---~~~~---------~~~~ 

Cumartesi gtınıerı: Saat 9 dan ıaat Jandarma GN . K . A nkara Satınalma Komis· 
12 ye kadar. yonundan : 

Oyun bir anda l:ızlandı. Top, 
iki kale arasında durmadan me. 
kik dokuyor. 

Bahadırın savurduğu topu Ci. 
hat r{ilzel bir plonjonla yakala· 
dı. Fakat hemen biraz sonra 
Mükerremin sık• sütü Ohadm 

Beyoğlu Halk Sinemcsı 
Bogfut Matb 1 J de t f« 8 de: 
1 - JiıTılgölge SO Kııınn l>lrdt>n. 
! - Anlanla r Adası. ,,.&<'f',,. tllmJ 
1 - Vafmurd:ın Kaı;-ıvkwı. Komedi 
Ymı koltuk•ar konn.mu~tuı 
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kendinden aşağılara karşı zalim ve yırtıcı olan Senor 
Juan Lopcz resmi vazifesini ve çiftlik işlerini bitirdik" 
ten, ktı.rısına günlük sopasını çektikten sonra, kilisenin 
demirbaş memuriyla günün bu saatinde kafa çekmeğe 
lütfen t enezzill ederdi. Değirmenci bu · g~ karşısına 
getirildiği zaman bu faaliyet yarı yarıya tamamlanmıştı: 

-" I'v1erhaba Lukas!,, dedi. 
Yalancılık deposunu harekete getirmek ister gibi 

lkafas:nı kaşıdı: 
-"Nasılsın? Diye sordu, buraya bak katip efendi 

ı .. ukas için bir bardak şarap ver, Mistress Fra.skita na. 
aıldır? Şüphesiz ki her zamanki gibi iyi ve hostur. Uzun 
zamandan beri kendilerini görmedim. Ah! azizim, bugün_ 
terde değirmencilik çok iyi lbir meslektir. Çavdar ekme· 
ği bugünlerde beyaz ekmekten daha iyidir. Pelc fila! Gel 
bakalım otur, isti rahat et. Allaha şükür teıaşnnız yok •• , 

Bu dakikaya kadar ağzını açmamış olan Lultas: 
-"Bana kalırsa bir parçactk bile tela§ı.m yoktu,. dedi. 
Fakat içindeki şüphe, bu kadar büyük ve tel~şlı bir 

<:ağırılmadan sonra bu kadar samimi ve dostane bir 
karşılanma ile gittikçe kuvvetleniyordu. 

Belediye reisi: 
-"O halde değirmenci Luka.s madem ki acelen yok, 

geceyi burada geçirirsin. Sabahleyin erkenden küçük işi. 
mizi hallederiz.,, 

Lukas daha ziya.de Senor Juan Löpczin siyasetine 
karşılık olan sahte ·ve alaylı bir eda ile: 

-''lyi ! Dedi madem ki i~ler müstacel değil, geceyi 
evimden uzak bir yerde geçirmek istemem.,. 

Aldattım zannettiği adam tarafından aldatılan bele. 
diye reisi: 

-''Mesele ne müstacel, ne de sana zararı olacak bir 
şey! Bu hususta iç.in i ferah tutabilirsin. Tony buraya 
bak! Şu kileyi uzat da Lukas üstüne otursun,,, 

Lukas o!ururkcn: 
- "O halde dahn içki laznn!., diye bağırdı, 
Belediye reisi ona dolu bir kadeh uzatarak : 

Bir met renne otu2' bir .ı:u r·J~ doksan santim fiyat uı~ ·n!n Pdllen 
"22R.r00,. metre çamaş.rlık bez ~2.F.41 Pazartesi gUnU saat 15 tlt. Ankarada 
J. Sn. Al Komlııyc :ıumuzda kaJ>9lı zart eksiltmeslle almııcaktır. Nilmune 
komisyonumuzda her ,!UD görUll!r. Şartname ( 362J kuruı betiPı ı>ar.şılığ':nda 

Ankara ve tstanbı:I J . Sa. Al. Ko lanndan almır Muvakkat teıı•ınat ı4f\67J 
Ura C'G) kuruşwr. t--teklllerln kllpıuı zart teklif mek';up nrır eksııtme 

vaktlntlen bir raa evn .ıne kad!l': komisyonumuza vermeleri ·"27Sı 7812) 
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-"Buvur!,, dedı. 
- "Sizden sonra beyefendi! Sizden sonra!,. 

Belediye reisi kadehi yarısına kadar indirerek: 
-"O halde i~~~ dedi, sıhhatine i~iyonım ... 

Lukas ikinci yarım kadehi boşaltırken: 

39 

-"Aynı suretle ben de sizin sihhatinize içiyorum!,, 
diye mukabele etti. 

Belediye reisi: 
-"Hey! Mannella! diye seslendi. Hanrma söyle Lu· 

kas bu gece burada kal yor. Anbara yatak hazırlasın ... 
-''Hayır! Hayrr! Yatak. matak istemem, samanlıkta 

krallar gibi uyurum.,. 
-''Fakat bol bol yatağımız var.,. 
-"Şilpıhesiz vardır. I<"akat ailenizi niçin rahatsız ede. 

ceksiniz. Paltom da var.,, 
-"Pekala nasıl istersen. Mannella! Söyle hanıma ya.,. 

tak için 1.ahmt'te girmesin ... 
Değirmenci Lukas ağzı yırtrlırcac;ına esniyerek: 
-''Yalnız sizden bir ricam var dedi. O da hemen ya· 

tağa girmemdir. Dün gece öğiitülccek çok za.hirem vardr. 
Gözi.imü o zamandanberi bir kere bile kapamadım.,, 

Belediye reisi mağrurane: ı lfl 
-"Ne zaman arzu ederseniz yatmağa git ... dedi. 
Şişede n~ kadar şarap kaldığını kestirmek için ba. 

kan kilise demirba~ memuru: 
- "Zannedersem bizim için de yatma zamanı geldi, 

dedi. Saat her halde ya on olmalıdır. Yahut ona yak. 
la.,.~·ştır.,. 

Yalnız o akşama ait ol:ın şarabm geri kalan kısmım 
bardaklara taksim edım katip: 

-"Ona c;eyrek var .. dedi. 
Ev sahibi kendi hb;sesini yuvariavarak: 
-"O halde beyler. yatalım!,. d~<li. 
Dc~irmenci bardağındakini içerek: 
-"G~ceniz havırh o1sun! .. dh•e sö'7e kımcıh . 
-"Sana lamba '!'etirsinler, bekle, Tony! Lukası sa.· 

manlığa götür .• , 

---· N I ŞANTAŞI . 
:' iNGiliZ ERKEK MEt<'f 
1 

ıoı ıf •. ~ 
Kayıt muamele.si ba:;bm~. lkmal iınt.Uıanla.n ey efoJl: 91'"' 

' 23 te yapılacaktır. Lcy!J yerlerimiz mahduttur. Tel ---· 
Lauuıır ıs. ilk ·r. 

2700,00 

5(IJfJ .,-
2(12,50 L.ıarülA.ceze ınl.ıessesesi için aımaca..lt taJi 
88 15 Darülllccze ~ilesst.1cııi için Eti sank .idi 'Iİ·; 

Kır;ı.le ve ı~ ton Kok kömııranuıı ıı uf>~ 
1115,00 

122:>,80 

2175,0LI 

1225,0C 

Gl,94 Rııraağaç mUesısesatı için aımacal' ııı -~ 
vP,alr malzemt'- ~ 

163.13 Jiuı.•(:kt, Cerraopll§a ve Zeynepko.ınil pııı.11 
ııncak 650 çift :nercan ve 400 çift~~ 

242,63 EmiI·bnU gezt11Ue Florya ve umunıl 
~k muhtelif c.lnı ağaç ve fide». -

9~ &8 Mc arl §Ube.51 otneıeııı tçlıı yaptırıl~ 
ke~ elbise ve 25 adet kaput. ~" 

Tahmtn bec.le;IP..oof ilt: ilk temuınt mlkdıırla.rı yuI<ardaıfU~ 
açık eksllt.meye konuWu§tur. Şar>nsmeleri Zabrt ve t ı•,, 
kaleminde görUleb;ıır. İhale 22.ı) 941 Pazartesi gUnU sa&.,. 

kbUZ ~er cUmende yap•;acaktn. Taliplerın lllt teminat nıa f1" 
94~ yılına ait T'ı .. rt>t Odası V•Hikalarlle ihale günll ıııu• 
EncUmend~ l::uıunmaıarı. 

1 stanbul Deniz 

Sonıa istasyonunda yapılaca!{ yr.tak.han~ oınası ııı~CJ 
li'e vr; vahl ·'' !!ynt !Uer;nden ekJUtmeye konmuştur. SU 
lontala.r içlıı muktnzı dtmirler tı.tt:-tcc verilecektir. 

1 - Bı.: işin mulııxmen beu'!ll ( 42.700) Ura.dır. f>. 
2 - 1steı~ıııer o;,ı tşı:ı alt ,ıırc.1ame vesair evrakı ~ 

ve Balıkesir veznes!ndtn (215) :CU'U§ mukabilinde ala IJ 
3 - Eksiltme 30.9.90 tar~.1· •a Sah günü saat (lt~ 

yollan yol dairesındtı toplanacaıı: merkez birinci koınl81" 
4 - Eksfitmeye ıı.rcbllmek lf.:.n isteklilerin teklif ., 

aşağıda ya,.ıı teminat ve vesaiki ııynı gün saat (lC'I) • 

llğinP. venneleri lfizım• u 
a) ta2<'2 5ı liııuık muvakkat t~minat. ft' 
bl 249(. sayılı kıınlnun ta {in ettiği vesikalar ne 1ıll ~ 

Uı.:re Mlinakal~ '.'e-ı:lllt.tınden a.n-ır.ı~ ehliyet vcsik~ 
lhl\le tarihınden en :..ı.z fekız gUn vveı bir istida ile M 1' ~ 
raca'l.r 01u-ama.ırı. (t' 

• •• 
Muhammer: h clcll 1~.000 ılr'l oıan 1 .000.000 adet tul' 

gUn·l sa.ıt 15,30 a& ı .ap .. Jı zart ı..suıu tle Ankara.da ıctate 
ıılınr .cıktrr ~ 

Bı• 1§ g lrrr.ek •st·~ enlerin 1t.c.5 liralık muvakkat tt f/I 
tayin ettlı';ı ves knla.rı Vf' t"kllfüı· l-lt aynı gUn saat ı,,SO 
y.n: Reisliğine vP.rmele'"I IA7..ımdır. 

Sar•naınrlt'r p.1 :-<1 ~1; oınrnk r J .ke rada Ma lzeme 
şada Teseııum V" S<>"· I· Şc.liğlnd1>:; r.ağı' rlacaktır. 

. } 
4lru.t Sankumcta ıru.m~ .,.. Qıbarm tasarruS ~ 

MI ı&raaı ou.ıwıan.ıanı MDe<k c jeza •0k1Jece.lı kut'8 
pı.&na rore lu&mlye dAg-ıtllac11l'tlfo.,... 

6 adeıO 1,000 tın.1$ &.000 ln IOC '4ed ~ 
1 e 500 e 1.00I • Ut • d • 
1 e !M • l.oot 4 let • d • 

ce • IOJ • C.OM • 
DIXK.A T · Besapıarmaa.ıc paralar h!r tene ıçtJıCI' tll 

ttlfmiyeıuen Jtn.m.lye ~tıg- t.Wıdird• ~ 4'Cl ~ 
1:{~4 ·: U Mart. U ~&Ziran U tı..')IOJ. 1l 

.. n.je vaptlır. 

Sahibi : ASIM UB 

Umum neşriyatı idare eden : 


