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ı~ 1l I O BÜTÇESiNE 
: 3 rı il, O ~ . AUK FEVKALADE 1 )le 

TAHSiSAT VERiliYOR fı Boaa~ı~.r 
vek~"'~.Qra, 19 (VAKiT) - Milli 1\1üdaf:ıa ti Hakkında ıngllız 
j~l~d:~ı 19~1 yılı b~tçesi~e 83 milyon.lira fev- gazetelerinin 
I hhe\ tahsısat verılmesı hakkındalu kanun 
e~e ıe~l l\1eclise gelmiş ve alakadar encümen- ' neşriyah 
~llo~unmuştur. ~ 
tıı.~ (Yazısı 4 'Üncüde) 
ıijrk· ~························ 

siıi
1

t~r ~em~~~ 
1 

aşvekilimiz Alman ticaret 
naınzeai heyeti reisini kabul etti y 
ct~an: ASI A1 US 

ı11~de to - -
oe rıur P' ın n darlıgı. 

•Q<!ll & usu çok l•t'Sif 0Ir.1a
tıı ~inme çaresini mu

~t 110~ a!' .nıl.c ahali i dört, 

Doktor Klodyüsü Atatürkün muvakkat 
kabrine bir çelenk koydu 

" 1 tıı ti ı Ufndc- efme;;.c 
ltı llıfal' "' llı:!ı,1 111 ın::ıcılıl,fan ısonrn 

4;ı le~r~.ty i ine \Crtn!s, an va 
!! llı.ı ,, '•.Sel.iz cncdcnl eri ~ 
ı•. '"•u·· -.ı \a., u ça~ 7Jraatl ~u • 

Brrlin, 19 ( A.A.) - Yan res. 
mi bir menbadan bildiriliyor: 

Birkaç gündenbcri ecnebi mem 
leketlcrde dolaşan ve Boğazlar 
meselesine temas eden şayialar 
gittikçe fazlalaşmaktadır. ı ~nl, zorluktn~ı ı~ın. z ı p 

a 
0~u halim :veni hir 
g ·tırr.u · Dr. Klodyüsün Ankarada gO-

t ~ · o;tir; mcmle- ya Boğazların nçılması için mü-
ltln a~ ı"~d;~e kudnr I.ari· r ?.akerelerde bulunduğu rivayet. 
, " ttı~ın 'erdibi ıı:ı.rol rı leri de çıkarrlmıştır. 
~ l!ı lltıı ltısarnıf cdelıi· 

l'ıl :,: ç::ı, ının biz! , alı n --<>-- Bu rİ\•avetler hakkında Al-
Ubı u ı ı man hariciye nezaretinde Dr. 

t~~ •lnı; ~rmai::~u~::ll - 1 - Klodyüsün münhasıran Almanya 
~ s tn I:nsJ~rm Batu· k d ile Türkiye arasındaki ticari mü-

\ b~.cti ,titmefc mU'>llit {lod u••s n ara a badele işlerini müzakereye me. 
~ ~Hn bir ı.c~ ey' de- mur edildiği bildirilmiştir. 
buJ.~tch ••si rcl 111 rn \J ı ı Esasen Boğazlar meıwlesinin 

1r>tı "ay etfn bı:nu ti'me i on az ar mese e- kativen bahis mevzuu olmadığı 
t~ . l C'tlsridmc~c soz. ~ d da ifave edilmektedir. 

lo c. 
1 

kan Plmhoriltı. s·ıni örüşme i Almanlann Bulgar hududuna 
~tı~ra.b nttıl tnn 'an<'a~t asker tahşit ettikleri ve Bulga-
t• llk mahsulil hım· ~ ristamn da seri askeri hazırlık-

~ 411.Jıı llnı u1 n ' 1 r 1 rı bwunduğu h on nki a;. 

~;~,,~~ede lııJ 1 

1 
bu nıı _ 2 _ yal mahsulil olarak tavsif edil-

• l\ """İltn m l 0 r< u. • mektedir. 
~ r~lllı ) <'t tay l ctic;tJrmclt l • 

1
'.\t fttııttna -ararm1 , <•nli. nöy- Almanların Bu garıs- Alman salahiyetli mahfillerin· 
\ ııl'ılııt· ~n onraclır 1.1 Rize- tanda asker tahşid de beyan edildiğine ~öre dolaşan 

t tltıı. t 1 Icrıeın<'ğe ba ladı. bu şayialardan i>ir netice <:rkarı. 
~ .~~ Cdcecıc olanlara yıı· ettikleri bir hayaldir labilir. Bunun için de bu gibi ha· 

oı;ı... linııu .,. b berlerin kimler tarafından çıka.· 
~ I,;~. r: .... unhm ası- An7rora, 19 (A.A.) - Başvekil 

ı.. J~ 1 FPI at l<r d·nııı rıldı&rnı nazarı dikkate almak ·; ~ ~· ' c 1 Dr. Refik Saydam bugün saat ,.,. 
,ııı ~ :ufa arfc.-d.ilme- 11 de Başveka.Iette, Alman tica. ret.er. 

ı.:ı.:ı:ııltıt>ı, naı ol.ırat. toprnk ret heyeti reisi, orta elçi aau. İran hadiselerinden sonra Tür 
ı ~tı b '::trtile. dius'ü Türkiye murahhas heyeti kiyede hasıl olan dikkat ve endL 

l°tk ilk u ~ rdımınclnn isti. reisi Numan Mencmencioğlu ile şeleri başka cihetlere çevir-
~ C?ltı defa bu teŞebbilse birlikte kabul etmiştir. mek hedefini güdenlerin bu ha· 

~,r:ı lıald e . ~tt"ldcri maddi berleri çrkarmakta tabiidir ki bil. 
'q ~ eilır ki '.\cdi eh:iz An7c.ara, 19 (A.A.) - Alman yük menfaatleri vardır. 

'u '1t1.t4 Yb isine ~ ıa 'ıruır.mı· ticaret heyeti reisi orta elçi Dr. 
~~it- una muhalefet et- Claudius, bugün saat 16 da. re- Bütün bu şayialar yakın şark-

~~. Uı r hile simdi harr-ı..ctc fakatinde elçilik müsteşarı Klai- ta her halde İngilizlerin istedik· 
~ '-enın taııııunıs ahsi- dl!r olduğu halde Atatürk'ün teri kadar çabuk unutulmıyan 

dır l'ıiatrncı l\ldımet muvakkat kabrini ziyaret ederek ha-;sa.s bazt noktalardan nazarı 
r ~l'ti muhteşem bir c:elenk koymu§ ve dikkati başka cihetlere çevirmek 
;!i ıı~nb.de ı::ıl lcth;tir- Eb:!di Şefin manevi huzurunda hedefini giiden basit bir hileye 

\,'\ '<t~e 1:atıra gcl.rği sırn- 1 eğilmiştir. dayanmaktadır. 
~11.,_, haı.ıall·ı:nm•.tım \C lcıli -------------- ------

1A ( 11tı~ rı llc bu fildr üze· Bir Rus esirinin Bir Amerikan 
~ lttı;,~ ~~.tuın. o \-aki• .ınt- . . 

lıbu 11 ~1~dc t:nl yetiştir ıfadesıne güre ffiUharrirıne 
~ b% Un bir çocuklu],; ola- go·· re 

~ t ~1ıu hııisu: L . tt 
~' !(_ ()a lluncelketimiLdc to}l• 1 en l n g r a an • 1 
\~ liıtıııl ~etlştinnel. ifn 1ng111 iz er 
1;...'\ ~ !ıii~l'llı iJ . nın.ndalina ağaç· Kıymetli es ya taşınıyor 

s ~~ :~~;: t~~..ı:::ı:: .~~~ ---<>-- Sovyet kıtalarının 
1 ·~~•ltjt bu ~;~:~· CC'RP Elektrik santralla- yanında 
~t )l!li . b b d ~~1-rııı, t~rınl'~ için mnnd:ı- rınin om ar ıman 
~ t ~11 ~01cnıek mzım de- Harbedecek ~ "ltfıılıı.ltı. IUıniı .)erler de line edı"lmesı" u··zerı·ne ~''\ ıl, k ~l'nln bn.) ır ohn 

~ ~ lt:l'iııe141 ni,"nç toktur. On· 

~ Cay .)ctiı:tirebilir a bri ka-
~ \~~\~ 
~'\ -Dıı.._. u d r 
ı.ı "il 1 e Hoıın~n sider da -5 ~ -..,~lıı ett ~· tığını Rizelilc1 r 

ı l l!iı 1 
er iti şim'dl M:ı.tra- I 

\.,''11 tıu l'ıle ı::ı.v yctlstirnır:>.. d 
~ lltı_ın b.tşındadır. Çünklİ u r u 
~illa l<ııı d 11landallnn bahçesi 
l'<lı ~ l'tııı.ıı t.l.h'.l 1 arlı olduğunu 
~ ~l\<l<lt ~rt.i~lerindcn gör· 

ı ~~}' e1urı ı; ... lltnıi tir. Hnttfi 
\ > >.ı 1 lı()k \')( için mandaiinn 
~ ~i~ f'\a.u:;11er bile ,·ar<hr. 

~tdııa n 1,iıl'lilcr arasın· 
\ l ildir. b? nl:'ıkn biıl meın-

"'1.".t!ıııtı. • Zlra Cıinıhııriy t 
~:"\4 illıJ}' i • lı.• a d ~ 1 tlhs l aha ın. 

.~~İı· ~:c~r bir muvaffak•· 
~ tllrl( -~ Sl'nc sonrn mze 

IQ., lı~lıte ayı,, olnrnk mem· 
l'ıitlc ~ır , lirnı karıı;ılıyll('.af,rını 
l ~· tuı~ n geliıl Rize çnyı· 

lt1 ~lb~li, Türk fındığı, 
beynelmilel Ucn· 

S ·tol>holm, 19 (A.A.~ - Esir edi 
ıcn bir Ru! zabiti !JUnlnn söylemiJ. 
tir: 

Leningrad'da d:ıha ş!nı.lidM bir çok 
meşhur abideler vo resmi binalar 
narap -:ılmu,ştur. Alman topçularmm 
vo tayyarclcr!nln mutem:ı.di bomba.r. 
dım:mı \"O bunların neticesinde çı

kan yangınlar gehlrdc bUyUk basa • 
rat husule gctirmektecir. Bununla 

f Dt!'lınm' ~n. lı sil. 6 dn) 

ret iıleminıle "Tiirk Çıayı,, olarak 
me\ ki almn.sı bos bir hayal <le
trlidir, 

Ntvyork, 19 ( A,A.) - Ame
rikan muharrirlerinden Stecl. 
İngiliz kıtalannm ya:kında R~7 
larla yanyana dövüşcceklcrını 
yazıyor. Bu mevzuda h3SSaten 
saliı.biyeti olan bir şahsiyet mu
harrire demiştir ki : 

İngiliz yardım mm sadece h_~
vacılık sahasına inhisar edecegı. 
ni zannettirecek hiç 'bir sebep 
yoktur. 
Aynı şahsiyet, Vavelin ku· 

mandası altında lranda bulunan 
İngiliz kıtalarının umumiyetle 
zannedildiğinden daha kuvvetli 
olduğuna işaret etmiştir. 

Muharririn zannettiğine göre, 
lngiliz başkwnandanlığı bu kı
taları taarnızi maksatla kullan· 
mak niyetindedir ve ltran - Sov
yet hududundan Tiflise veya Kaf 
kasyadan doğrudan doğruya ge
çerek Don üzerinde Rostof isti
kametine göndermeyi derpiş et· 
mektedir. 

Alman fevk::t ladc 
tebliğleri 

i efisgal 
edildi 

4 Sovv~t 
ordusu 

imha edilmektedir 
~ 

Alman zayiahnın 
bilançosu 

ıw,s..,.ı öhi. 292,090 yıır.ıtı 11!,9211 
ka.Pı•, hava kuvveUerln<."f'r. ı,:;t.2 

iıll\, 8,980 l arnh, 1,31!! ka:r:ra>-

Bertin, 19 (A.A,) - Almnn ordu. 
ları bsşkumandanlığınm fcvknlfld~ 

tebliği: 

Buglin bildirilen muba<-ara harMa.tı 
Ukraynanın merkezi Kiycre karş~ bil. 
cı.ımu da ihtiva etmekte idi. 

Dnlcperin garp kıy.sır.<!a ku\·vc~lı 

surette tanzim edilmı, l:ıtı•,kll.nııan 

cUrcll{fır bir tarzda yar.:n kıt'alan · 

fDooamt Sa. lı sil .& de) 

,- ' KUPONLARIMJ7 
3l A ğuoto•lan IUbn...., <oplAnooak 1 0 rt , P 
kuponıarm her 60 adedine mukab~ 

14 v A f{ 1 1 Ok'J)"UC.ı!!i?"J KOTOı• 

HANESİ., serts1nden 01~'\mZ HEI 21 1 
rnmanmm tamamı vcrU"cl'ktır. 

L _J 

• ,. kırovo 

vı · 

sahalnnnı gösteren hurita 
ve Almanlar tnrnfmdan Jqgal edilen 

KlyP.f 

Sovyet tebliği 

ı A mania 
Bir istihkamımızı yara· 
rak Kiyef varoslarına 

kadar c.ıktılar 

Ko~Dnist Bir ucubel Şiddetli 
bır kız ~ir k8:dın i~ı başlı, I çarpışmalar 

• dort ellı ve dort ayaklı 
Anneslle baraber bir çocuk doğurdu devam ediyor 

d d·ıd· BUkreıı, 19 (A.A.) - Targovls~I ci· i am e 1 1 varında kA.ln VlzuresUde b:.r !;adın iki 
başlı dört elli ve dört aynklı bir ç.::. 
cuk doğurmuştur. Çocuk ancak bir 

.ıl!osl.."CtJa, 19 ( A,A.) - Sovyet 
istihbarat bürosunun dün akşam
ki tebliği: Bıulapcşte, 19 (A.A) - Mag

yar namzet gazetesinin bildirdi· 
ğine göre Sarah Ertitch isminde 
bir kız talebe ile annesi ve bir a
mele komünist propagandası yap 
tıklarmdan dolayı Hırvatistanda 
kain Osiek mahkemesi tarafın
dan idama mahkum edilmişler
dir İdam hükmü derhal infaz 
cdiİmiştir. 

Jap nya 
Rusyayı 
protesto 

etti 
Tokyo, l!) (A. A.) - Japon hü. 

kümeti, Vlııdivoetok önlerinde 
Sovyet makamları tarafından de • 
nize döklilen mayoların Japon su. 
lannda deniz seyrüseferi için t~
kil ettiği tehlike hasebile Sovyet 
nükfımet.iırln müteaddid defalar 
nnzan dikkatini celbetmiş ve bu 
hususta icap eden tedbirlerin n • 
lmmMmı Sovyet hUkümetinden 
talep eylentiştir. 

Sovyet hiikümetl matlup ted -
birleri almamış bulunduğundan 
Japon hiikümeti maynlar yüzün • 
ien vukua gelebilecek kazalardan 
mütevellit tehlikeli vaziyeti Mo!! 
kova nezdinde protesto etmiştir. 

Yaz saati sona erdi 
B gOn 

Saat 24 te saatlerinizi 
bir saat geri almayı 

unutmayınız! 

kaç saat yaşamıştır. 

13 yaşında bir Fin 
muharibi 

18 eylülde kıtalanmız bütün 
cephe boyunca düşmanla çarpLT 
mı.şlardır. Hava kuvvetlerimiz, 
muharebe meydanında düşma
nın zırhlı kıtalanna, piyadesine 
ve topçusuna darbeler indirmiş 
ve tayyare meydanlarında. hava 
kuvvetlerine hücum etmiştir. 

Onbaşılığa terfi ettiler 16 eylül hava muharebelerinde 
ve tayyare meydanlarında 118 

ueı lnkl ,ı9 (A.A. ) - tık hatta çar Alman tayyaresi tahrip edilmiş· 
pı~an Fin siWıcndazlan taburundn tir, Bizim ka.yıplanmız 29 tay· 
hizmet eden 13 yaşında b!r çocuk go:.· yaredir. 
tcrdiğl yararlıklar dolayısıy:c onba~ı- Son günlerde Kief civarında 

lığa terfi etmıııur. Bu -; x:u:t bunaau ı şiddetli çarpışmalar olmaktadır. 
evvelki Fin • Ru! harbine Io;tlrAK et. Alman faşist kıtaları insan ve 
mi§ olduğu için "eskl muh11.rlp,. On· malz.emece kp.ydcttiklcri muaz.. 
vanmı da halt ctmiıı bulunnıaktatiır, (Devamı Sr .i sil. ~ de) 

Musiki san'atk8rları nasıl 
imtihan ediliyorlar? 

Yazan: Hasan Bedrettin ULGEN 
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san' karları s 1 

imli n olanlar arasında k ndilerini 
er zaman zevkle dinledi'~· miz 

• 
da~ err us ·k~ elemanları 

.İaznn: 

- 1 :niniz? 
- Hıırika. 
- Ne çalarsmız? 
- Piyano! 
- Yaşuın? 
- 4.3. 
- Pckı buyurunuz, otunıntız. 
Mu iki sanaUdlrlnrmı imtihan 

tmek iızcre açılan imtihandnyız. 

bah.oı saat 9 b~u~'Undan itlbnron 
untihan he-yeti mütemadi faali. 
ette 

wtnnbul belediyesinin kanın 
ucib!nce musiki luyntmda. profes
ncl olarnk ı;alış:ıcaklar, muhr.k-

ak surette bir imtihandan geç· 
ek mecb ırlyetindC'dirl<'r. lmtiha

na girm.iycn, muvnffak olıı.mnrruc;ı 
-ı.ddedilcrck sahne luıyatmda çnlL"!· 

alarma izin veflmiyecektir. 
Mwilltl cemiyeti, sanatkfır!nrın 

bu husustaki bilgilerini çoğaltmıı.k 
llle ~·a.ptığı kurstan da mU

him ru::ticeler elde etmiş, bugün 
ımtihanda muvaffak olanlara yU.z 
de 70--80 nlsbetinde yardımda bu
unmu.'3tur. 
lınt han heyeti memlekct!m!zln 

ta.nmmrş mwıikl Ustatlarmdıın tc· 
.şekkUl c:Hyot. Salona 1j()yle bir göz 

ezdirecek olursanız gözüniıze; 
bestchl Sadettin Kaynak, F'ons •r

tuvar icra heyetinden EyilplU 
~ Rzzn, tanburf Dilni.i, l{emanl 

·, kanuni Artakiyi görilrsünilz. 
Tanburl Dllrrll Bayan Harikaya 

sordu: 
- Bruıa ağır a.krok usulünU vu

runuz isterscnl-z bir çarkı ol.:uya
!t usuıu vurabilirsiniz. 
Bayan dU§UndU ve az sonrn: 
"S ındayı,, §arkımnı okuynrn.k u

ulU vurm'lğo. ba§ladı. Mümeyyiz 
;yeti, şarkının okunmasını dik· 

kntle takip ediyordu. Ar. sonrn 
~kı trunıımlandı. MUmeyyl:; be
veti menınupdu. ltn,til>EW Wi gö
rtlldU. Fakat Bayan: 
• - Aman efendim biraz da.ha so
!"WlUZ, diyordu. MümeyyiZ heyeti: 

- Kafi kMi e"endim. Demin 
11Jrcluğunuz usul bize sizin mu.s:kı 
nalCunatmrz hn.kkrnda kafi miktnı-
a. maliımnt verdi. 
- Tcşekkilr ederim. 
Tanbuıi Dilrril atıldı: 
- Madem 1d istiyorsunuz pck

ı· .. Şimdi ben okuvıo.cnğım siz ba
na okuduğum şarkmm usulllnU 
bulacak, notasmı yazncakmnIZ. 

Bayan hazırlım 1ı. De t kfı.r Sa
dettin Kayn:ı.k nota kflğıdmı uzat· 
tı. DUrrii okumnğa başladı: 

Ey gül nllı!lll iŞl"ebaz. 
Bayan not.ayı yazm~.Yn çalışı. 

ordu. 
Blr knç defa tekrar edildi. Usul 

bulundu. Nota yazılmnğn b~landı. 
tmtihnn blttr. Bayana birinci sı

numara olan 9 U:ıkdir edildi. 

B:ı.c:ım bir Bnynn görlindil. İm
tihan odasını korka korkn sUzdil. 
Sonra imtihan heyet.!:ıin biMr bi· 

r elini 8Jktı. 
- Ne soracaksann, sorunuz! 

Hasan Bedrettin t.JLGl:.N 
der gibi heyetin yUzUne bakıyordu. 

Eyüplil Ali Rıza sordu: 
- BI r ~rlo okuyunuz, sesinizi 

kontrol edeceğlı:. l~n fazla beğen
diğiniz bir şark!Şl söyleyebilirsiniz. 
Usulünü de vurunuz! • 

Bayan dU.~ünil)ordu. Sonra: 
- Ben, dedi, B:mındaydmı. 

Derslerde bulunnmndım. lmtih:ınm 
da. böyle ol:ıcağmı bHmiyordum. 
Mti.sao.de edin de çalışayım, öyle 
geleyim. 

- Pek Aliı.. Slzc on bes gtln 
müsaade son imtihan günU ols.:ı 

Uç ilkteşrlne lrn.d:ı.ro. geliniz. 
Bayan t~ ekkiır ederek odayı 

ter ·etti 
*~* 

- Ben kanuni S:ıdı. lıntihan 
olmak istiyorum. 

l.mtihruı heyeti hazırlandı. 1''ıı. 
kat kaydedilirken duruldu. ÇilnkU 
Sadlnin yaşı 62 yi bulmuı;tu. Kn
nunen kendisi altmlŞl tecavüz et
tiğinden lmiliıen c<lllı>mezdf. 

- Yaşınız fazla den"ldl. Size 
vesika verilecek ipıtıhan edilml -
yecel-slniz 

·~· İmtihan evrakına bir g&L ge -
dirdim. H r gfuı kcnclilennı zevk
le d"nl--dPlmlz de erli san:ıtNır -
tarın l.slmleri ve imtihan netic Rin
de kaunm~ olduklnn notl=ı.r göze 
çarpıyordu. Bunlnrm nro.smdn; o
tuz beR sene"denberi han ndelik 
yapm~ olan Ağyauır, kemençeci 
Aleko. kemani Maksut, klarnet 
Salih. kemani kıran, baynnlardan 
Suzan Yakar, Nmrzadm is mlerl 
var. 

Cemiyet r 1slıı sordum: 
- BugUn lmtihan:ı k r k 1 

girdi? 
- 20 ye ynkm anatld1r 1 timk 

etti. Bunun ikisinin musik mnlO -
matı kfl.fi öıil Son hntiha~ 
haftnsma k"d r ken :Hl rlne mli· 
saadc verildi, biri de ndU Dl 
ğerlerl tamamen muvaffak oldu • 
lar.. İmtihan 1kl hnfta o ha devnrn 
edcce!ttir. 

Muı~ "ki hny tmdn V"zi! ı ı n 
hu işte tttm mnruıslle muvaffak kıl 
m:ık ve ehl yetli olmıv ınlan t <ıf -
ye etmek maks.ıdilt> y p1lan bu ım
tnıan musikim zf.n nti"i b k·mrn -
dan cok yermde bir tcst>bbU ttlr. 

lrntihnn, bizi musikJ z•vkinl tcı.m 
mnmı.sile veroct>k elemanları te • 
min edece· r. bi, bu el m mları dıı 
mlitem.ndi tenkitlerden ku'tt rn
caktir. 

Daıma lıalkın menlaa· 

tini dü~iinür. laer sayı· 

srnda en. eçme · vazılar 
ne reder 

z_tesi Bulgaristanm Sovyct hU· 
kfımetinc verdiği cevabı bah:S 
mevzuu etmekte ve Mo!:kovnnm 
Bulgaristnnm tecavilzi emeller 
beslediği hn.kkmda eüphe besle
mesi için ortada hiç bir sebep 
bulunmndığnın i aret eylemekte
d r. Bun!l mukabil. Sovyetler 
Birliği, twnnmiyle gayri me§ru 
bir şekilde Bul~rlstanm dahili 
i.:lerine karışmnltta. ve hatta bazı 
harp hareketleriyle Bulga:ristan 
topraklarına dokunmaktadır. BL 
naena.eyh Bugar hUkfuneti Sov. 
yctler Birliğinin Bulgnristanda 
yaptıkarmdan doayı protestodn 
buunınıı.kta halmlır. Şimdiki bey• 
nclm.ilel vaziyet dobyıslyle Bulga. 
rstan hukukudilvel mucibince gi. 
rlştiği tan.hhiltleri ifa ile iktifa 
etmektedir. 

Bulgaristan beynelmllel sahada 
bazı vnkıa ve hfı.diseleli bile sü. 
kfltla geçicıtlrmcktcdir. Çünkü 
Bulgarlstanm yegfıne arzusu bey. 
nelmilel hayatta swtefelıhümleriD 
önllne geçmektir. 

Vcçer gazetesi iki memleket 
arns:nda diplomatik milnasebetbı 
yeniden tesls cdlldiğiııdenbeıi 
Bulgaıistnnm Sovyet hükiımet.ine 
ka.rm her zaman dilıilst hareket 
ett ine ve bu tarzda hareketbı 
bat ta Alman Sovyct harbi başla• 
dıktan sonra da devam ettiğine 
fcaret etm ktedir. Bulgaristan, 
memleketın hnyatrna ilıtilii.lcl nld
dclerin hUrn etmesine muhalefet 
etmektedir. Bulgnrl~t.an. kendisi. 
ne gi3nderilen dostluğa mukabele 
etmekte ve dlt,;mnnlığa karşı d3 
kendisini müdafaa eylemektedir. 

Sofya, 19 (A.A.) - Sofyıı. Radyosu 
nun btldirdiğlnc gö~ Bulgar hUkQ. 
metl buglln Sovyet hUkt\metıne bir 
notn t<'vdl edcrelc Dobn.ıc3dıı. DobrJt 
civarına Sovyet para;iıtçWerlnin in· 
mes Dl protesto ctm{fUr ' 

Notada ~ ıırth edllı.:Ut1nr> g6re Ey!U 
ıun ıa inde ıa!lf roaııı.,eıne, tabnnca.. 
llil' ve v rtcı teıslz 1e•ıerllc mUceh 
h z ve llı;tı rtnde Bu.gar parası bulu. 
n:ın para Ut~Uler Bul:;ar topraklarına 
inmeğe teşebbUs etıutılPrc.lr. Bulgar 
ordusuna mensup bir ırUtrcze Ue yn 
pılan bir çarpt§ma csr11.l'lnd:ı b r za
b!Ue btr kaç nefer ölL..:l)tUr Bllttın 

para§fltçlll r öldllrWmU.. veye e:ıır 

edllmlJtlr 

NOrAYA \ tlLEN Ul~VAP 

Safya, 10 (A.A.) - Bulgar o.ja.nsı 

blldırıyor: 

Bul nr hUkrım tı, • .. :> ıuıac: But • 
kar rltD va e l it\ vıuıruısıf< 
ıo eylül tımııU .:>ocy n ta ı.n <:ev 
b nı gllndcrnıt.şUr. Soııyl'l hllk{lmcU, 
malQm old u b nola::md::ı., 

kabil oımıyan bir tavı .. takındığı yo • 
lundald Sov dal.-ılarm. reddetmek
tedir. 

Sovyet hUk!lmet. nnumdan 14 M .. 
cunusani, 4 şub t ve 20 ~ubat tarih.. 
!erinde Bulgar hUkQm0 t!nln naznrı dik 
katt celbedl;dlğtne dair olan Sovyet 
iddialan lıakltır.da Buıgaı bQkQmcU 
bu yolda hiçbir tesebbUstcn maıfunntı 
olmadığını \'O bahis mcvr.uu olan ta • 
r!hlcrde "'.foiltovad:ıltl Bı.lgar elctııilo 

glSrtŞnclcr olm~ d· bu görtı:me -
ı rde ancak Bulgnristnnl\ tthaJ edile. 
cck Sovyet film ve. kltnr:an mesele • 
sine temas edilmlş oldı:ğunu beyan 

"ar 
Rus notasını bir 
tecavüz ves ·ıesi 

sayıyorlar 
-o--

Notaya cevap 
verildi 

Ayrıca Rusya 
protesto edi di 

etmektedir. Esaacu Bulgar htikQme • 
U, bazı Sovyet füm v. kltapıarmm 

Bulganstana ithali merıcdllmı.şse de 
mcmnuiyeUn bunlar:n Sovyet menşe. 
li bulunmaıanndaıı ı'lolayı muhtevi • 
yaUarmm memı.:ıkett~ ır.tvcut mc~ 

nlzamlıı telifi kabil b~•t;.r;madığmdan 

tkı1 geldlğlul S;:,v) o• ' Ukumetıne vak 
tlnd izah qtmJşUr. 

Bulgo.rl!Jtan hUkQ~~u. So\"yctler 
BlrJ ğınc kar,ı dUrU.ıt oıı.nıyan b!r ta 
\'Jr takındı!!'ı ve bu ual.Uı Alınan • 
Sovyct ihtllt\fı ılzeri.J trıal~tığl ve 
Bulgarıstanın Almnnyıı ve mUncflk. 
teri tıırnfınclıın Sovyctıcr Birliğine 

kar§ı yapılacalt ask r tınrckAt için 
bir Us haline geUrtıdlı:tl hnkl:ındakl 

Sovyct iddlnlıınnı da bayretlc karşı • 
ıamakt11dır. 

Sovyct hUkQmctt BUl!:arietruıda a. 
detlcrl günden glln ar.ıuı ve Kırım 

w köprllnlln in "aFmCTakl m'llksaam ! 
Sovy Uero ;ı;arvı ınuw· err.fö oı:nadı~ı. 
nı kabul etmemeı..111. odeır.t.Z. Bnlıreı 
rlstanda bulunm~ ~Alman lata 
larmm Yunaıılstan.& -: 'tugoalaTJ•:>& 
karıı lıareklitta kullarU1mt3 olmalar. 
vakıaBJncan Bul~arilıamn Sovyetıc: 
Blrllğtno tvrı hatt "\t\tket.ııılıı h:: 
mane ~u::.duğu utlceıı' cıkanlamaz. 
O zaman,., ba hM!~-w.rdeD aonra, 
Bulgari.stt ı 'Ulcıık ·~'911:1ı. ınc:ı.tantle • 
Bulgaristan ancak ken<'1 mcnfae.Uerl,. 
ne uygun olan §eYlEIIi yapmı tır. 

Bulgar hllkQmeti, Btı'..gar nrnzl.81.ndc 
Sovyetıer Birliğine kal11 yapılmı§ 
tahrikçi hiçbir hareket~ malQmat • 
dar değildir ve 7 eylWde Sovyct ata. 
şemmt.erlne atıla., kurşundan bahse • 
dlldlğ!Di ilk defa oı:ınık t~ltmektedir. 
Sofyaclakl Sovyet clçlllğ!, Bulgar htL. 
ltftmctlne ııtmdiye ko.da,. böyle btr hL 
diseden hiç bahsetme:nJ., ve Bulgar po 
llıd de tıö1le bir b!.rt!S<:.fl 1.-nydcylc 
cneml.şUr. 

Hava nUcumtarınn gclır.ce, Bulgar 
hUkOmctl, !lU hu:rosta ı::votyndaki Sov. 
yet elçlslle !J!rçoK de!u r,örU~mek fır. 
s:ı.tını ouımuştur. Bu lll()Otı>ten dolayı, 
hurada yeniden ou mese c u.zertne dön 
mek için ihtiyaç oıev~l oegildlr. Her 
hnldc, BulgtJr bUl.nm tı, tıaıı!s mev • 
-ıuu olan bcımbalıınn ı:;cn")ct tayyare. 
lcrind<!n atılmış .">ldu~ h3kkmda lQ 
zumu kadar nıuknl dclluC>r" maliktir. 
Bu dellıcrl, yaln1.2 b.zzat bombıılar 

değil, takat men.el "ıtrlt. surette tes. 
bit edllmiş ll'.ıluımn parnşütçUler de 
göstermektedir 

Bulg11r b:ı.cıınınuı b .. tt1 tıareketlne 

gel.nce, bu, anc&k Sovy<ıt oosmuım 

ve radyosunun ııııttı onrekct!nln bir 
netlcestdır. 

Nlbayet, Bulgar bUktlmc.ti, mebwıan 
ve Od sa harekMmd:.. ltuılanwnak U.. mecllsl tarafından kııt-uı edllmlg olan 
-ıcre ı;etırııen Alman vı lta!yıı.n fır • bir kanunla mubtellf cer.ıı hUkUmle • 
kalannın bulunduğıını.., Bulgıırletanın 
l<aradenlZ llmanlanndıı Alman ve ttaı rinln değıştlriıme .. !n\n, Bı~gartstanm 

Sovyctlcr Birliğine knr,ı blr bUcume 
yan harp gemlkrlnb toıııandığtnı ve kıılkmasın:ı bazır:lk n:anMIDı tazam 
Amiral ıtaodorun ve Alroıın genellrur mun ettığl halduvdakl ldcıiayı protes. 
mııymnı diğer mllmemıll erinin Kara. Bu 

to eylemek mecburiyetindedir. ta. 
denizde Alman ve Buıgtlı ı:emtıcrwden 
ve dcnl.zaltılarmd:ın ınlhckkep bir filo mıımlyle cd dut Korunma tcdblrlerlllc 

nasıl tecavUzkA.r bir malılyet atfolun. 
tcıık!l ett>klerlnl iddia t'tn ektedir. duğunun bir bUrl!anuu tf'~kll etmek 

Bulgar hUkOmel, bUtlln bu !odialar 
tcdir. 

dn ht9blr IUIU vo csa.ı bulunamadığını Nihayet. Bulgar hllkOıuf'U kendi • 

beyan eder. einl ~bu clheU teca .. •ınc ımydetmek 
Muhtelif radyo IBı.as)c•rılarmm Bul meeburlyetindo görür ~ SovyeUer 

g rlstan aleyhine prr""'3f:aDda mak • .Birliği hUltOmcti, Bulgariııtandakl va. 
ııadll vapukıan neulyst earuıen u • tto 
zun v..ıı.m3nd '1ber k edllmcktedlr. ı.lyet hakkıtıdcı çok yanı~ ırure ma. 

Tunn Uzerinde Rusr,uk ynkmmdakl 
l{lmattnf edilmiş ve BtılF.'tiriııtanrn dilhl 
ıı bo.yntma alt baZl vnlt~'ıın ynnııe 

köprUyo gNlncc. SO\'Ye• bOkfimeti, surette tefstr cyleml~lr Altsl takdirde 
g çen martt nberl vo Alınan lutaları Sov • t hUkQmetlnin Bı.JgarLstanı gn.y 
Bulgirlatana girdikter ~.ın~ mevcut ı1 Jıırust 'bir battı bareltetle lthn.m 
butunl3ueınıu h r h'.\ld blı~ktedlr e: "' Rnt ristnno. tecavtız. J etmesi veynout "(-g~ 

1 kllr nlyeUcr atfl'ylerı:ıesl içln hiçbir 

1 
V E C 1 Z EL ER l lddl sebc'bi bulunmazdı. 

Mosko\'u., lD (A. A.) - Tass 
Vazacı 'UlSı bildlrlyor: , 

ı 7 EylO.lde, hariciye balk kom! .. 

* Ttlcc:ır, scrve~ ve nutuzu nı.sbe.. 

t nd d,.v1 ti hımayevc mecbunıdr; 

çünkU hUkQmet :ı}es nd yaşıynrak 

:ı:en!!inl şmi:o:Ur. Tllccarm lhUkAr §C.. 

naaUnde bulunanıan, vaz:tcı rınin ta.. 
m'.lmen tersine har it" ederler. 

* Hazreti l<"'atmn babaıının vefatı,. 
na yazdığı menılyedP f Başıma öyle 

fclAkct geldi ki gUndllzU: b:ış"lla gel. 
a ydl gece olurdu den~ Bu btırptc 

serl Molotof. 10 EylCıl tarihli So? 
yet notıı.eınn Bulgar bUkClmetin!n 
cevabını etircn Bulgarlstanm 
Moskova elçisi Stamenofu kabul 
etmi Ur. 

Bulgar büktlmeti, verdiği cevatı. 
ta, Sovyct hUkO.metinln notasında 
b'lhls mevzuu edilmiş olnu vakıa• 
lan ve Sovyetler Birliğine karş· 
t:ıvır ve harJketinln dilrüst olın~ 
lığı yolundnk" iddialarla Bu}tari~
tnn·n Alıruinya ve :müttefikleri ta• 

tayyare fclı'\lı'et!crt blr şebr1n seması. rufın1 n Sovyetlcr Birliğine katm 
nr gllndllz Kapladığı znın'Ul gUndUzU yapılacak hnrekat için bir Us ha

lıne gctirild f;i hakkındaki iddia 
gece yapıyor. llıfcrslyt>deid llltinre r.a.. lnn reddetmektedir. 

Molotof, Bulgar hükflmett ta • 
rafından verllen cevabnı, tntmin 

* Muluıriplcr, ç;:ıklç, topuz devrini edici olmadığını ve Sovyotler Bir. 
!iği hüldimetinin 10 Eylfıl tarihli 

ihya ed •rek bu ucvi eaki eserlere btır. notası mubteviyatnu hiçbir veçhf .. 
met gösterlyorbr; faka: mUze me • le cc>rhetmedlğini Stamenofa bil 
raklılnnnı hl.; memnun etmiyorlar. dirmistir. 

mrın ~eçcn:ık bu mıılııırchedc hakikat 
ııokltne girmiştir 
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İmrnh cezaevi müdürü, müessese heki· 
minin he .. en hemen artık hiç bir iş yopma· 
dan adaJa kayıtsız ve bezgin dolaşmasını 
derin bir hayretle karşılıyor. Şu daha bir ay 
once lmrnlıda bütün mahkumlarla bir bir 
meşgul olan, talimatname ile verilmiş olan 
vazifeleri biıyük bir mükemmeliyetle yapıp 
bitirdikten sonra kendisine yeni yeni işler 
ıcat eden Ahmet Dündar, şimdi her sabah 
mutat olun sağlık yoklamrunnı bile ihmal et· 
mekLdir: hattahjmdan balısederek kar ısr 

a çıkan mahl .. umlara §Öylece umktan gö
zünün ucu ilc> b~kıyor, sonra ccmcı V edadn 
dönerek: ··Buna bir aspirin veri,, diyor ve 
·ıave ediyor: 

- Geç~r. yavrum, geçer ... Bir gün is
tirahat ediniz! 

Bir aspirin ve bir giin istirahat, mua· 
yene bile edilmiyen hastaların artık ezberle 
dikleri tek ve müşterek ilacı haline geldi. 
Mahktımlnrı okutma teşcbh';ııü de Ahmet 
)illldarın al knc;mı uy rc:bnmıyor; müdür 

b"n bir İ!!in ar::-.smda bir kere bz.qlanıldı diye 
der8haneleri de devam ettiriyor; hekimin, 
üstüne aldığı de~lere girdiği yok. 

Mahkumlardan bazı!n.n müddetlerini 
doldurup çıkıyorlar; boşalan yerlere mem· 
leketin muhtelif hastahanelerinden seçilip 

Edebi 
Roman 

a M 
gönderilmış yeriler var; bunların sağlık fiş
leri de doldurulmadı, hekime havale edilen 
kağıtlar masasının üstünde birikiyor. 

Katip Adnan Kafalı, muhasebeciye so· 
ruyor: 

- Bizim hekime ne oldu, yahu? Genç, 
dinç, dipdiri aa...un Qrtalıkta canlı cenaze gi· 
bi dolaşıyor! 

Muhasebeci cevap vermeden inzibat 
~1miri K" mil Çakar söze karınıyor: 

- Bir şey o1dufu yok; işte üc dört ay 
1çinrle m hiycti meydana çıktı ... Siz o ilk 
günlerdeki faaliyeti içten yürekten mi san· 
dtmzdı? Onların hepsi .göste~ti, be ... Gös
terişi 

İdare mf"munı Ah et Tekin, Kamil 
Çakarın men fi bir haleti ruhiye içinde böy· 
le hi}dik oiJrnN:tik J-erke-sİ kötülemesine kız
nwk icıtiyor; f ... lmt hiddet mi 
dcğılJir; <";~~~ğ'ni tnnbtE\ ho ı1 • 

- Hani .... n;n dP on 
kara var, yahu ... divor, AU o;;l nccı ... nn ne 
fenalığmı gördün de aleyhinde bulunu· 
yorsun? 

- Biz adam sarrafıyız, h<-v b u ... Bu 
çı senin gibi böyle tam maaşla tekaüdlük 

A o ~EF;~z~~METI SEVENG1L 

yerletde ağartmadık; azılı katillerin, hay
dutların, altın diş Sarafim'lerin, Şah lsmail· 
ferin, Tatavla külhanbeylerinin içinde kıvım 
kıvım kaynaştıkları demir parmaklıklı hnpi· 
snnclerde gardiyanlık ettik biz... Şimdi ne 
ağız tndı He katillik kaldı, ne de hapisane· 
cilik ! Çocuk oyuncağı bunlar ... 

Kamil Çnkar bu bahiste bir kere çene
sini açarsa c.nu bir daha susturmak güç 
olur; idare memuru, bütün tahammülüne. 
ve almcı haline rağmen inzibat amirinin es· 
ki hapisane hatıralanm, fil5.n azrlının dişleri· 
ni nasıl söktüğünü, filanca haydudu canını 
çıkarıncaya kadar dövüp nasıl yola getirdi
ğini, usturpa, sopa, kızgın demir ve emsali 
engizisyon hikayelerini dinleye dinleye br · 
kıp usanm1gtır, onun için bu cinsten bir soh· 
bete tekrar knpı açıldığım farkeder etmez ye-
rinden kalkıyor: ' 

- Ne )<ıparsm, oğlum ... Dünya deği· 
iyor! · 

Gibi ne tasdik, ne itiraz ifade etmiyen 
rnüphem bir s5zle işi savuşturmağa çalışa· 
rak ilave edivor: 

- Anbardn yine tadat vatdı, unuttuli 
yallu ... Ben biran önce kalkıp gitmeliyim.c. 
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Gir i p dflf tindlkçe ~ -i~h ınuhasara- 1 

~, akkında 
~ kaç not • • . ~ - . "'• . .·. ~ i M,• :'' ·;,.' • •. • Gülerek karşıliyalım 
~~ .. "K- ..... ihtikar ihbarmda bulunula-
~ eıst-:1 Hakta Ta.-

$! ~:~~~: cağmı an lıyan dükkane1lar 
~$:E:.:E Kepenklerini indirip· kaçıyorlarmış ! 
~~ b•-ctı. Türk knhra· F. I 
~~ ~ ... d tanı olan ıyat isteleriı-ıİn alınması İçin verilen ınühlet dün 
~ h.~~,~ "ruaı., :ı~ın ne akşam bitti 
\ ~ ~ l'Cl.Jr ' ne kndar l<'lyat murakabe büıoı<u, Hıtik,ır !1.'\hiplerj tecziye e-O.ileeeğinden diin 
~~~hep ··ı~1 .. ve "gü.. ynpnn baz: dUkkan s:ıhiplc •• n:n, bir çok kimseler mühletten istifa
\~. ~rlaruıc:ığı için haklarındn ihbar vnki olduğımu de maksadı ile murakabe bürosu· 

tıı, ~ 01 c:nıcubnmı:ı, anlar anlamaz kepenklerini indi- na müracaat ederek liste istemiş. 
\:ıı ~it tıot 'eriyorum: rcrek oıtadan lmybolduklarmı tes.. terdir. 
~lbJ. ô.;:tan ~ri Namık· b!_t e.~m.lştir. Bu rnziyete hiç . bir Diğer taraftan halk tarafından 
~ ~erııaı ez uıerıerlnden curmu meşhut ynn·lnnııyacağı ıçin bliroya ihtikar ihha.rlan devam 

\;;_tıı.tlı§ıı it• Juı.:i .r.~ vauın bliro, fiyat murakabe komisyonu- elrnektedr. Dün de ü.sküdarda bir 
'4ı;~ . .:Uren ~Jr.danda bu na ~üı ~cnat ederek bu gibi kapa· filet, Kadıköydc de kırtasiye ihti
<ı. ~ter k aegcrının kah· lı dukku.nlann ~nbtta elıle mlihür- kan hakkmda ihbarlar vaki ol. .. ~,~·un f!ınişU. lcn.mesi hakkmda bir knrnr olu- muştur. 
~ tı:ı rt, f!cvrlndo bu caktır. Bir tuhafiyeci te\~r edildi 
~ ~ lıon 1<:atınriyle yapı: Bu karor, ihlikılr cUrmü IDl"§hu- Bilyükdercd~ tuhafiyecilik :ra· 
~te tın .!Ja•mıç ve bUtUn dundan kaçan açtk göz dükkan sa- pan ~forduhny, ~br.i.'jfmi fazla fi· 

ltlın °l'Urku11 cesaret ve hiplcrinJ, kendiliğJ\dcıı meydana yatla satmm, dün asliye ikinci ce
Parıaı; ınlsalıcrinl çrkarncağı iı;;n müessir olacn~na uı mahkemesince tevkil' edilmiş· 

k •. ı muhakkak nazarı ile bakılmakta· t' i!~ k .. -.. ır. 
tıı:ıı1t __,'Qeye nıb verdi. dır. Para ev.asma ~"3rJnldı 

t.. "'trf:ı l{~rnaı gibi bir edip .. Diğer taraftan fıyat mu~kab~ Heybeli:ldadn müskirat bayiliği 
'~hı,. nıCV2u,, olduğu için burosu tarafındnn muhte.ıf za. \'np:ı.n Celal, so~uk sattığı biranın 
~ taer ~ l.ıı Olmllfitur manlarda kabul e<llh1n azami kfır :.~er.i bn!'lına ·10 rı:ırn faz.la alırken 'le bir harp ve Y~ hııdJcri ile sa trş yüzdelerini bildi- yakalıınmı~. dün asliye ikinci ce· 

'-~ Upı canııuıc1ı ., ren listelerin mnğıızaltırn tevzii T.a mnhkemesi tarafından 20 lira 
\'ili.le llt bUttın Ô!'l .nn;a11 :~~ iırl dtin bitnı~tir. Eundar sonl':l ! ağrr pına ceuı.c;ına 5 gün de dük· 

'l'tıt1t:~ Cdege>cn .! b ;}~pılecn.k t eft İE\lrrc.1 c fiyat li!it e- l k:lnmın kapa trlmn.sma mahkum e· 
hı~. ""l ı1ahna. 

0 
fruta '' u nni asmamış mnf,aza'ar göriilürse dilrniııt.'.x. . -.~da n sa gc 

1ta lıılt a.ıtı Yllz küsur se. ---- - -----

~ :or~alc a~~ rasUadığımız Okullarda 8~5 da Bu sene okutuiacak 
lı\o'!t ıı·"- tipler de 

\ )ı~\>e ecı ilk Olur, tarihe §nD• d 1, f k k ·ı 1 
~btı~k·nc:\ge:iynbtrs, erse u2Şt&naca 1 1 apar 
"-.~ • Yetın~ burUnftt . ' 
tıı.~ ~l.Jıı 69 Yenı der;; yılının ~·nkınlaşma .. , Lı'stesı· Maarıf VekaA le-
'"'~~~ ~• se..,I! dolavı .. iyle :\lnadf Velı<l.ie.ti dr~. , 
\. ~~u •• kcı:.nı, ;ı.~aı. ) b J 1 t • l il b 'ld. ·ıd· tı ~ liatk data ıyı ruı ere aş cıma 1.amnnı ııe oku la· ınce o {U ara ı ırı ı 
~~"~ e t!lre ead,leştirır..I§ nn tatil zamanlarını tel!bıt et· 

""' atA- rniştir. 
')I._. '"91!.nl de ua.ve et.. 
, ~ Derslere orta tedrisat müc~se-
' '1a sclerinde sabahları saat s.ao da 
tt,.,.Iıab.' ~rln mukadde· ~!anacak ve saat l5,45 de ron 

\ ~~ ~.Yor ve NA.mık verilecektir. 
>: a..~l ecı 1~ w:ılamal!l,. Çifte tedrisat yapan okullar 
~ Ya.ı~~lt dlycıı ki: da sabah 8 veya 8.15 de b::ışl.ya_ 
, )\Plı~ ~ bir eser tıze_ caklardır. 

le 
11 

1tn bu l:tlçUk tasar· 
~~ ~ s:ene 69 yıl ev. 

~ ıı ""'ın ~l l• ldlr? .... 
~' d rtıhımea asker 

~ ~)Or} a~lnJ CUytnUt'f bir 
"il' > ~tıııt. -

:._ lkıı.ı? Un Kanı~ gibi baı:· 
-.. ~t· 
~ aııncft zUldG ~" 

~ ~itle 
t ~ Okuı:hım. Q.-mc o-
' • bayıe liibıplıır var· 
~· .. 

'ok •• l>ıı.rça. "B 
'""llar ın · ı.: bir avuç 

lıJ b Cltınu öy,ı; dnnr.s 
~ij,. . ' er b!rııııiz cllerlmt· 
\ ~ J'l ııa~ct onar (;ıf'r 
~: iqanın e-ırı yirmi •1ı. 

'>"aıu 
tıı ' ., lZin gioi 

~ ka~ı;a edet' t>tı. 

s:;i\ıı~· '•cı-
~ bı ~ "''llt'~,ıı.n öğ~ı:.· 

"'<t~ 4~''leu ge:-çektcıı ee 
~lıtt eıJe esit>ker serdar S ~ d &llııct dc.c 'slper:cnı 
~ ~U :;ıurtn'l '; ısın angP-

buı!ll11 ada cepııcntn ko_ 
c l~İıl : \' l 14m kuvvetlnl 
>~er tıns• iti\ ellna gc· 

~ttı:n 
1 
fitıu b!n ıcant.ıı.rdlCJ 

~~bin !fuıı:ı bırnk:ı.nı.k dUş 
"'l•~ ~ be Hadar a'hmr, ımı.:

lllıe it raber Cl.ıhenncmin 
~ Y~t...~dnu ve end' gtbi 
~ tıt 11'~~ kadhr Müsltl.uıa 
~~ -ı:ıek k'\tu ... g~der 

~ ııa 'ti 
~ bt.r raz: etm<>k C".sııre 
~ •'\>'ita~ hıı.kl.- da :r.adir 
~ 01aıı. b vardır. &1kulll! n~_ 

"tı llt tı er, kumı:uıdam:ım 
llıı. Cd• 

~ .cı e.tvaplan.:ıtınn 

~ Q]ltıbı.ı lftkırdıd: ~Ull'ln• g\.l 
'lı.tan (>~ 

Bir rencber arkada~ını 
ağır yara iu.dı 

Oç IIlin evvel Ayaz:.ığa civarın· 
da bir vara!ama \·aknsı olmuş. 
bir renÇ°bcr :u kadn.cıını koltuk al. 
tından ağır surette yaralnm?Ş· 
tır. 

Canh Silleyman ad·nda bir 
ge-ı<;lir . .Evvelki g-iin Zeynep a· 
dında bir k3dmm bahçeninde 
çalışıp fasulye toplarken. arka· 
da.şiarından Mehmet Ö1.demir ile 
kavga etmiş, kavga büyüm~k 
istidadını giısterincc arkndnı?la rı 
kendisini R\'Jrmışlardır. 

Fakat kavgadan fevkalade si. 
nirlenen Süleyman, bir iki daki
ka sonra işiyle m~gul elan Meh· 
met Ô7.demirin üzerine atılmış 
ve sıyırdığı kamasını koltuk al· 
tına kadar ı:aplamır;tır. 

Mehmet Özdemir tehlikeli su. 
J'4iltte \ aral~nmış. baygın bir 
halde Şişli Çocuk hastahanesine 
kaldırılm ı~t ır 

Caıih 'aka vı nni~eakıp knc.:· 
mış. dün ::abah ele ~eçirilerck 
Sarıyer müdd"iumumili~inre tev 1 
kif C\lunmuslur 

Ka:nyon nakil 
ücretlc::rine zam 

vapıla(~Rk 

Kamyon masraflanmn artma. 
sı dolnvısb·le kok köıniiı il nakli
yatı işıne dl' 7.am yapılması i~a 
betmektedir Bu husustn vcnı -
den tetkikle~e ba~lnnmıst.ır. 

Nat;lh·a:a mnsaı·ifi kar:;ııhya . 
cak miktar-:la hir ?~1m ynpıla · 
caktır. ---....-r---

rn n . 1942 den; yıl:nda ilk o. 
kullarla orta okullarda. liselerde, 
öğretmen okullarında. sanat ve 
tkarct okullarında okutulacak 

· ders kitap!arının adları bir ta· 
mimle okullara gönderilmiştir. 

Okullarda bu tamim ile adları 
bildirilen kitaplardan ba.cıka hiç 
bir kitap ders kitabı olarak ta. 
lebeya aldırılmıyacaktır. 

Kağıt fiyatlarının fevkalade 
yilkselmlş o lmrun ve eskiden te
min edilmiş stokların tükenmiş 
bu:nnma.cıı dolayısiyle yeni yapı
lan ba kıların yüksek maliyetle. 
rini teYazün ettirmek için ge~cn 
seneki fiyatlara göre ve bir kı· 
sım ilk okul kitaplarına yüzde 20 
ve orta öğretim kitaplarına yü7..
de 10 nisootinde bir zam yapıl. 
mcısına 1.arurct görülmüştür. Bu 
suretle kit.-ıpların üzerine yeni 
fiyatlarını gösteren et iketler ya· 
pıştınlmışt.ır. Etiketleri olmıyan 
kitapların fiyatlan kitapçılara 
~ene eski fiyatları ÜT.erinden ö
denecektir. 

Listede gösterilen kitapların 
elde muhtelif yıllarda ihtiyaca 
göre bastı rılm ış muhtelif baskı. 
ları mevcuttur. Geçen ı:;enc<len 
kalan ve 83/3300 sayılı ve 
12 • IV · 1941 tarih li taminı ge
reğince bu nl da kullanılmak Ü· 
zere saklanİlmış bulunan kitap. 
lardaıı azami istifade yoluna gi· 
dilmesi memleket iktı:ıadiyatı ba.· 
kımındıın bir zaruret olduğu gfiz 
önünde tutulacP.t{ına göre <:>ski 
b:ıskılı kitApların daha GOk kul
lanılacağı tabiidir. Bu itibarla 
ve muhtelif baskılar ara ında e. 
sa.sh ve mühim bir fark olmadr 
ğr icin talebe bunlardan herhan· 
gi lbirini k ull:lruna.kta serbesttir. 
Yalnız i)ğretmenler, okuttukları 
ders kitabının en !-On baskısmı 
ellerinde bulundurmakla ve ders
lerini bunlardan takip ederek da. 
ha önceki baskılara nazaran bir 
tadil bulunduğu takdirde talebe· 
ye !bunları not ettirmiye mecbur· 
durlar 

~ ~· \laa ı bir ıı:ıste 
!+.~ l::l!ındcki tUt'tnğl 
~ C<l verır. dl• c tUfengı 

Fuar bu gece kapanıyor . 

Rilh.assa 1940 . 1941 ders yılı 
b~mda okullara dağıtılan kitap 
düzeltme kılavuzları He nıntcma· 
tik kitaplan öğretmen kılavur-

~; d~ rek ke:ıdiı ı dıılkılt~ 
~- • tt'bJ l lll~1l 81l'fı.1'.s, başı tP 
\.~• Oldu., 

~~tan ~a hc.:nıur., he 
h.~ı. doı~r-Jrum·ız,• okşaya.. 

" ~~I ıı dur Y nı ı:rsle, yo 
~'ttıı 1-ta.ıt bu escft~ okuma nn · 
\'~ 'kı 'rarı" Usun me"'· t •• ll'__ ~ 

~~"111lje,. yl Okul'3ll 

etıe aııacaktı1'. 

20 ağustosta ncılan tzmir en~: 
tcrnasyonal fuarı hugıın kapana. 
caktır. Her cnC" olduğu ~ihi bu 
yıl da t 11ann gece yarısı mera· 
simle kapanması mukarrerdir. 

Diğer tar·aftnn 11.mir fuarr 
mün-ı ... r•:i\'le ,·apur ve trenler· 
de '·üzdc> Pili tt!nzfüitlı bilet!e.r 
ihdas edilmir-;tit·. Bu1iinden ıtı· 
barcn biletlerin satışı durdunıl. 
muo;tur \ncak .c,·wlce de yazdı
ğımız gibi. satılmış biletler ay 
bac;ma kadnr mtıtC"ber olacaktır. ---o--

İstinye · Bebeic yolu 
1stinve • Bebek volunun actl· 

masma devam ·edilmektedir. 
Yol önümüzdeki bahara kadar 
Bebek nnniyesine getirilecektir. 
Bu hususta esaslı .surette çalışıl. 
maktadır. 

larını ala.kadar öğretmenler dai· 
ma elleri altında bulunduracnk· 
larıiır. Bu hususun temininden 
okul müdürleri doğrudan doğru· 
ya mesul olacaklardır. 

---o 
Nikah Mernsimi 

lstnnbul Avuka.'la'l"'.ndan Bay H\isıı. 
mellin Girnyln kllçüh ıc~ılmeı:ıi Eren. 
köy Kız Llııt'al mczımıarır.d:ın Bayan 
Neriman Girayla Galatasaray mezun· 
lnnndan ve Ruk•ık fc.kUlt.l!Si tnlcbUJI 
..-e Kabataş Lisest FrahıJJua muallim· 
ıcruıdcn Bay Nail Muflug1lin dUnkü 
cuma günü belcd!yc da!rtslnde evlen· 
me akitleri akrllba ve aosUanndan 
mürekkep ınUmtar zevat muvacehe. 
ınnde icra Jc,Jmdığı öğreulım~tır. Ta· 
rafl&n tcbrtk ve ııaadetıer temenni 
ederiz. 

Barbaros ihtifali 
Belediyede bir program 

hazırlandı 
27 cyltil cumartesi günü bil· 

}'Ük Türk Amirali Barbaro~un 
ihtifal ~ünüdür. Bu münasebetle 
bir kutlama programı ha?.Jrlan
mıştır. Pr01;rama göre: 

1\Ierasimc deniz tandosu ve 
deniz talim alayından miirekkep 
bir tabur ile mektepler. mUesse. 
sclcr \'e halk teşekküllerinden ay· 
rılacak cüzitamlar istirnk ede· 
cektir. ~Jerasim ~ündÜz \'C ~ece 
dc\·am edecek. gündii.z r.ehir do
natılacak, ı?e>ce aydınl:ıtılacaktır. 

Deniz talim alayından miirek. 
kep bir tabur, deniz bandosu. 
yükse!\ deniz ticarnt okulu. kız. 
erke!< lise ve ortn okul izcileri 
Beşiktaşta saat dokuz bm:ukta 
mcvkil~rini almış olacaklardır. 

Tören tam saat 10 da merasim 
k'llmandanı tarafından YUilecek 
işaret üzerine deniz bandosunun 
İstiklal marşiyle baş!ıyacaktır. 
lstiklal marşını teşekküller, hnlk 
hep !beraber söyliyecckler. aynı 
dakikada limanda bulunan bütün 
vapurlar düdük çalacaklardır. 
Bu ~ırada Barbaros zamanında· 
ki kıyafetleri taşıyan erler de 
dirci{e bayrağı <;ekeceklerdir. 

Ila.rp, uzadı ve u1.aya.cak da. 
Harp, hlr öliinı maI,inesi olduğuna 
göre, zoru, hayatb<lrr. nır yanda 
ça.rpışa.nla.r ölürken, bir yanda 
da, .iperlerocn, cephelerden U7.:ık. 
taklleri, kılıçla kaJJaın arasmda 
ıka. 
Netckim, hudutJ.nn ~ağlnm kal

mı~. hnala.mıda :.ilah sesi ba'ln· 
~mı ülkelcrdo de muharebenin 
aW"rlığı, ;:ittl'kçe daha kuvn~t Je 
du;nrlma.ktadtr. 

Dtinkti gazeteler, bandsj \C mot
ri:. ek~ikliği yüzünden tramny se. 
fr r lerinln biraz daha u.alacağmı 
bildiriyorlardı. 

Son ayla.rda zaten yollan doldu
ran kalabalığa, duraldanfa yükse· 
len in.c;an !'!etlerine, trann-a~·Jann 
l~indeld mah~re bakanlar, bunun 
hö~·ıc olacağını ke<ıtinni~lerdi. 

l<'aJ•at ekmej';in bol ,.e nar gibi, 
hütün sı;ıda maddelerinin \"e--ika.."rz, 
ı::iy<>cek e'.1yaı.mm yığın yığın sc· 
"ildlğl h"r memlekette trarn\-ay az· 
lı~ı bir felaket gibi dü~ünmek, 
hak"ltzlık olur. Hele hemen he
men dört tarafı u ile ~enill ı . 
tanbtıl, bUsbütün tranwaysır. kals~ 
hile-, f;,:t resiz derde uğrıımı-, sayıl· 
mıu:. 

Ynpur 1'eler1mini (oğaltara.k bu 
irmıdan kurtulabiliriz. 

,lllnnet bu toprağa, ki bu~day 

'~ bütün diğer bcslc~ici ellerle 
beraber, biı.e lıömürU de zengin 
bnğrmm h:ızine!crindcn ' e ril or. 

t ııatlcrincl(' Bof,"'117.fçi \ e lluiiı: 
\ apurlan tol:'1lltılırsn, buı;iin hal· 
kın bir kıı;ınını srkn.n nraha"ızhl< 
lıir ıztırap Hsllec;i olmnlit.:ın tı~ 
kar. 
~ehlr itlndekl Js ı;ahalıın ise . ' nıhnJet bir l~ dnmln t~r ı::ozC' n 

lınıırnk n.~ıla.bilir. 
Gerçek de,·Jet \ 'C bcledh·elcr 

hos dunnoyornlr. lli!nynnın • hl» 
nUz lıarııle ldlitlcıınıis dC'nlz '<' 
kara yoll:tnnd:ı.n otolıü , bandaj, 
kayı \ 'c saire ~ibi C'~1'tı.l, getir
mek ~in her ~reye b:ıs \'Unlyor
lar. Şu halci~ m:uı:ı.sız sllmvctl<'r· 
le onan sıJun:ull!lğa \ 'e onu~ yeri
ne dlşimi7.I sıJuruığn ~::ıhş:ılm1. 

Otomobiller, her geçene Jm.pıJa. 
r:W a~tığı, soförlcrln en hUyük 
t e\·azu Ye hat1ii. maln·iyetler için· 
ıle Y~~adığr, trnmvnyl:ınla biletçi· 
lcrin ~okerleme nphkhrı frralt 
r,iinlrrde, bir çokmrmnz, yürüyti 
rejimleri ynpnuyor muyduk! İ!tc 
-.imdi bu rejim, bir lük , bir dan· 
dinilik eseri olmaktan çıkarak, bir 
hl\Yftt mecburiyeti haline giriyor. 
Öyle is~, hadi gelin, bn geçid zor
luğu gülerek kn.rşılıyalrm. 

Hakkı Sühn GEZGİN 

Çelenkler konulduktan sonra 
türbe bahçesinde deniz talim ala· 
ymdan ayrılan iki manga er ta
rafından havaya ü~er el fişek a • 
tılacak ve mütcakıbcn Baıib::ıro· 
:,un ruhu:ıu tazizen bir dakikn 
sükut edilecektir. 

1 GO NDEN G ONE 1 

Evvela Beşiktaş kav:maknmı 
tarafından bir ~ıitaoo irat edile· 
cck. müteakrben deniz :-ubayla
rmdan biri kısa iki nutuk söyli. 
yecek!erdir. 

istanbul belediyesi
nin alakası 

Nutukları mütcakıp mera~ime 
nihayet verilcceJ<tir. 

GECE PROGRAMI 
Gece Barbarosun türbesi be· 

tediye tarafından yapılacak tesi· 
sntla ve projektörlerle tenvir e
dilecektir. 

Şirketi Hayriye vapurları da 
Barbaros ihtifali şerefine elek. 
triklerle tenvir edilecek ve Be· 
şiktaş önünden geçişlerinde pro
jektörlerini türbye ~virmek su· 
retiylc tazim ve ihtiramdn bulu_ 
nncaklardır. 

Halkevleri o gece salonların· 
da Barboras Hayrettinin haya.· 
tı. menkibeleri ve Türk denizcili
ğine yaptığı biiyük hizmetleri 
yadcdecek müsamere \'e konfe. 
rnnslar tertip edeceklerdir. 

Matbuat Umum Müdür
lüğü yeni hukuk 

müşaviri 
Balıkesir Hnlkevi reLi Sadık 

Deniz matbuat umum miidürlü· 
ğü hulnık müşavirliğine tayin e
dilmiştir. Bahkesirde bulunduğu 
müddet zarfında gazetemize hiz. 
mette buiunan arkadaşımı1 ... -ı j·e· 
ni vazifesinde de mm·affakıyet 
temenni ederiz. 

T a ksiler hususi 
otomobil gibi 

kullanılmıyacak 
Taksilerin çalışma işi ve ben

zin vaziyeti etrafında dün LOtfi 
Aksoyun başkanlığında kayma. 
kamların iştirakiyle bir toplantı 
yapılmıştır. 

Diğer taraftan taksileri hu.su· 
si otomobil :verin~ kullananlar 
hakkında takibat yapılması ka· 
rarlaştırılmış, 6 neı şube müdür
lüğüne yazılmı§tır. 

Ahbey köyünde 

• 1 stanbulda kuduz va.katarı 
görülmc'6.i üzerine yazdığı. 

mız bir yıızıda. kuduzun siraye
tine meydan veriyor diye, bUUin 
bn.§rboş kedi ve köpekleri orta
dan lrnldırma~n te§ebbUs eder
ken, "ill$UÜ surette öldürme., u· 
sullerinin bilhassa kullanılma.ın. 

nı tavsiye etmiştik. 
Böyle bir ta.vsiyedc bulunur

ken "Hayvanları Konıma Cemi
yeti',. azası ol:mağa lüzum yoktu. 
Hayat eseri görUlen her 60Y k~ 
pmda. öldUrme faclasnıı tatbik 
ederk en ıztıra'bı asgnrl hadde m.. 
dirmck temennisi, myıtsn şart
sız en basit insani zarureUeı-
de~ biri olmak l&zmıgeliT •.. 

Dün "Belediye Neşriyat ve !s
tat.istik MüdürlUğü,. nden aldığını 
hir varakada bu noktaya kıymet· 
li Yali ve ~lediye reis!ımJz Dr. 
Krrdarm derhal işaret ettiği ve 
muva!Ik görüeln hattı haroketln 

Bir tahsildar 
mahkUm oldu 

Sarıyerde maliye tahsil~
sinde çalıştığı sıralar$ zim;ıne· 
tine 102 lira 6 kuruş geçıren 
Mustaf anın duruşması dün lbi~L 
rilmiş. kendisinin parayı ödemış 
olduğundan 6 ay müdd?tle. hap
sine \'\? ibir sene memurıye!-in~n 
mahrumiyetine kar:ır verılmey-
tir. 

Denize düşen cilingir 
Dün köprüden harek~t ed~n 

l\Ioda vapuriyle l{adıkoyc gıt· 
mekte olan, Sultanahmette ~: 
ran Mustafa Çilingir adında bın· 
si bir aralık miiYazencsini kay. 
~erek denize düşmüştür. 

Mustafa bir müddet çırpındık· 
tan sonra yetişen sandalcılar ta.· 
rafından kurtarılmış, tedavi al· 
tına. almmı~ır. 

hayvan panayırı 

.......... 
.\ libey Köylln ck> Hay~ an Serglııol 

Eyüb kar.asının Alibey köyUn· ı Teşhirde muvaff~l)·e~ kaza • 
de dün bir hayvan panayırı açrl· n~ ~.ayvanlanr: sa~ıT?lerıne na.k· 
nııştır. Bu panayırda 59 hayvan di mükafat verılmiştir. 
teşhir edilmiştir. 

tayinl için alaka.dal' makamlam 
emir verdiği bildiriliyordu. 

1sta.n.bul Belediyesi, neşriyat 
işini hakikaten diğer müessese
lerimize ömek olıı.cak bir şo1QL 
de tanzim etmiştir. Gazetelerde 
ga.ra.zsrz i~ız yazılmış yazılan 
ohemmiYetle göm.on geÇiren ve 
işaret edileh noksanları cesaret
le tamrunla.mak yollarmı nra§U· 
ra.n mükemmel bir t.cşkiliıtı var. 
Bu teşkilAtm, :isabetle tayin edil 
miş memurla.mım ne §e]dldc t'a
lı§Uklarmt, işte bu ömoklcr gös 
tcriyor. 

Biz gazetelerde ynzı ynzın

ken. radyoda konUŞUr gibi karşı 
mızdakileri görmeksizin, falmt o
lranduğumu.zdan d:ı emin olmnk 
istiyerclt ya:ı;ıyonız. !stanbul Be
~ediyesi. lbu husustaki eınnlyeti
mizi, bizi tatmin edecek derece· 
ye gotinnmtir, denebilir. 

II1KMET M'ONlR 

SiAatJettec: 

Bir posta memurunun 
şikayeti 

Ben, Salihli P.T.T. m~ 
ken Hadnnköy merkezine nm
va..lckatcn tayin edildim. Buraya 
gelirken de avans almadım. Ha.. 
drmköydc bir buçuk ay kadar 
çalıştım, sonra merkezime ~~· 
nim kararlaştı. Bu defa da llıiçbır 
yol harçlığı almadım. Za~n .?1-
drğım 39 lira 78 kurur.? .. Bın guç. 
lükle lstanbula geldim. Buradan 
Salihliye gitmek laznn. Kimse
den para bulamadım. Bunun ü
zerine Salihli ıbankasın:ı yamım, 
biriktirmiş olduğum cüz'i para. 
dan lbir miktar istedim. Dokuz 
gündür hala cevap gelmedi. Va 
kit geçiyor. [Bu gidişle memıni· 
yetime vaktinde yetişemiyece. 
ğim, vazifemi suiistimal etmi~ 
olacağım. bu vnziyette ben suç 
Ju muyum? Alakadarların nazar 
dikkatini f~"nenizi di!erim. 

Sirkeci Aydos otelinde 
Mustafa Atala.v 

itizar 
Ynzılarımızm <ıoklu!'hından 

<Bir casus -Oldiirüldi\) romnm 
mız konamamıştır. Özür dileriz 

lvırmı _v_ı _e_vv_e_ık_ı_a_;ıl 

H alil Nihat Bey 
DUyunu :umum!ye Komiserlik kale.. 

mi mUdUrlUğUtıo mUdUr muavlnJ Ha· 
111 Nihat Beyin tayin cdilml§ oldugu 
memnuntyeUe be.ber almml§tır. 

Mezayayt kalemlycs!v «; tan.mm 
olan He.ili Nlhat Beye y~l vazi!eıım• 
do muvaffakiyct temenni ederiz. 



ı -VAKiT 20 EYL'OL IM1 

n •• • u ec s op n ısın a 
, aarif 
haları m 

e taletinin n1üstacel kanu 1 "yi

Ankara, 19 ( A.A.J - Büyük 
Millet Meclisi bugün Dr. Maz. 
har Germen'in ba .. kanlığmda 
top!anmış \'C celsenin açılması
nı müteakrp: kürsü} e f(elen Maa· 
rif Ve!dli Hasan Ali Yücel, de. 
mi~tir ki: 

Bizim birkaç kanunumuz var. 
Hi.!kfımet:niz te:!mik öğrotmen 
meselesini esaslı bir programa 
bağlayıp bunu gerçekleştirmek 
kararındadır. 

Bu ders ve <'Alm na yılını kay
bctmeme!t için asıl programın 
taallfı.k ettiği r a pora ait madde
leri büyUk bir kanunla bilB.lıate 
huzuruuza. gt.tirecektir. 

Haınrlrğa taalluk eden bu 
kanunlar bir an evvel k:ı.· 
rarım1.a !bağlamak istirha -
mmdayız. Onun için muvakkat 
bir encümen teekili fiuretivle tir 
an evvel bunl:ırın müzakeresine 
milian vennenizi istirham ediyo
nun. 

Meclis Maarif Vekilinin bu 
dileğini kabul edere't Maarif Ve
kaleti merkez ~!dlat vazifclerL 

en 

ene ha le edi dı 
ne ait kanunun birinci madde
sinde devlet memuru aylfülarının 
tevhit ve teavünline dair 3656 ve 
3888 numaralı laı.nunların kadro 
cetvellerinde değişiklik yap ima· 
sı hakkmclaki kanun layihalariy. 
le yüksek mühendis okulu ile tek
nik o~rnlun :Maarif Vekaletine 
devri hakkmdaki Hiyihanın na
fia, maarif, adliye ve bütçe en. 
cümenlerinden seçilecek beşer fı. 
zadan mürekkep muvakk:ıt encü· 
mende müzakeresini tasvip ey. 
!emiştir. 

Bundan sonra. ruznamcde bu
lunan \'C lc;tanbul mebusu Ziya 
l\:aramürsel'in arzuhali encüme
nin haftalık karar cetvelindeki 
bir kararın umumi heyette :mü. 
zakeresine ait takriri ile arzuhal 
cnciimen mnzbatac:ı müzakere e
dilmiş ve bir t efs ir mevzuu oldu
ğundan meselen'n m:ı.liye enrü. 
menine tevdiinc ait takriri kabul 
ederek pazartesi günü toplan
mak üzere içtimaa nihayet ver· 
miştir, 

Sovvet 
tebli~i 

(Bas tarah l incldsJ 
zam kayıpları hiç nazarı dikka
te almadan muharebe meydanı· 
na durmadan yeni cüzütamlar 
sokmaktdaır. Düşman Kief'in 
müdafaa hattı üzerinde bölgeler
den birinde istihkfunlarımtzı 
ynrmıya muvaffak olmuş ve şeh
rin varoşlarına doğru çr:kmıştır. 

Şiddetli çarpışmalar devam et· 
mekteclir. 

Moslc.ova, 19 ( A,A) - Sovyet 
tayyareleri, Soulina ile Kösten
ceyi bombardıman etmişlerdir. 

.Moskova~ 19 ( A.A.) - Kara.
denizde bir Sovyet tahtelbahiri 
iki Romen nakliye gemisini ba· 
tırm·ştır. 

Mos1.ova, 19 ( A.A.) - Sov
yet tc~li~indc kaydedildiğine gö· 
re şark cephesinde bir Sovyet cü· 
zütamı 38 tank, 6 mitralyözlü <>
tomobil, 20 motörlü araba ve 4 
top tahrip etmi§tir. 

Moskova, 19 ( A.A.) - Sov· 
yet istihbarat bürosunun bu sa· a b:ıhki .tcbliği: 

• 18 _ 19 eylül gecesi kıtalarımız 

e r 
bütUn cephe boyunca düşmanla 
çarpışmah-ta devam etmiş, bil
hassa Kief istikametinde şiddet-
li muharebe olmU§tur. 

A:ıJtııra, J9 (V.4.KIT) - !stanbulclıi 

bulunan yUl:ııek ınUbendls ıncktcl:!yle 
teknik o':tulunun maarl!e deni lt:ı.rar
laştırılm~tır. Bu hus:rutak1 knnu.-ı ı~· 
yihasI :Meclise scvkolun"lUQtur. B:ı 

lfı.yibalnrm alfıltadar eneUn1e11lerde nı\l 
zııkerealne başıanmı§tır. ö:-UmUzc!ckf 
ha.!ta ıcınde kanuniyet kesb~d.ı:ce.{l 

tahmin olunmaktndır. Bl• iki mektep
ten başka Ziraat Vek4let:ne bağıl bu. 
lunan Zlrnat, Baytar, O:ıaan ta1'Ulte~ 
lerinl ihtlvn eden yüksek zlrıınt e.ns· 

Fransız 
Generallerinin 
ıstihbaratına 

göre 

'ark 
cephe inde 

Lyon, 19 (A.A.) - Jurıuıl ga. 
zetesinde gri. Deuvııl ' 'Şark cep. 
hcs.nde Alınan ordularının bilyük 

tltUsUnUn de Mruıri!o devri t:trafmGa 
tetkikler ynpılmakta o'1uğu halıer 

verilmektedir. Maarif Vel.!Uett Mer
kez tc~ldlrıt ve vazifeleri hnkkm<!akl 
kanunun tadilin~ dair k'lnun la.}i::a,. 
smın da encümende mUza!-'1>reslne b:ı.t 
l&nmıştrr. 

Bu 19.ylha ne de bllhasst'. teknik tecı.. 
ris:ıt kadrosu tevsi ettui!mektt> ,.e 
yeni bir mUstC§arlık Jhdas olunmakta 
dır, 

Son üç gün zarfmda merkez 
cephesinde faaliyette bulunan 
Binbaşı Gorodonski kumanda· 
sındaki cüzütam, 34 Alman tan. 
kmı tahrip etmiş, 13 sahra topu 
iğtinam eylemiş ve 605 esir al· 
ını3tır. 

Cephenin şimali gnrbi istika· 
metinde bir Alınan piyade tüme
ninin 6 ncı alayının 3 üncü ta.. 
buru 260 subay ve asker gaybet
miQtir. 

!Uosl<O\.''S.. 19 (A. A.) - Sovyet 

Kırımın 
irtibadını 

başkum:ındanlığmm 18 Eylfil ak. 
ş=ım tebliği: r l8 Eylfılde k:rtaatmıız, bUtUn 
cephe boyunca dilşnnna karşı hıı.r 
be devnm etmişlerdir. 

kesmeye 
uğraşıgorlar 

gl ek 

Tayyarelerimiz, dilşm.anı:n zırh • 
lı cüzUtamla.rmt, piyade ve topçu 
kuvvetlerini ve yerde bulunan 
tayyarelerlni iz'aç etmfşttr. 

18 cylfılde 112 düşman tayyare"' 
si dUşilıiilmüstilr. Son gUnlerde 
IGef etrafında. şiddetli muhare • 
b::ler olmuştur. D~ muhare .. 
beye yeni cüzütamlıı.r sokmuş ve 
şehrin kapılarına kadar da.yanan 
bir mmtnknda hatlarmıtzt yarma. 

( ğ:ı. muvnffak olmuştur. 
Muharebeler devam ediyor. 

üy .. k d~~Y et Deyıi Heraldın 
~ar e t.ıyor şı det1ı makalesi 

Loııdre, 19 (A.A.) - D.B.C: Cenup 

cephesinde vaziyet uu §eki:de mUtaıtıa 
edlllyor: Almnnlar Ukra~nadan g()Ç'l'. 

rek Katkasa gitmek lc;l.. bUytlk gay. 
retler .ııar!ediyorlar. Klcf'! muhasara 

I.ondra, 19 (A. A.) - Rusyada 
vaziyetin vahamet.ine rağmen b\. 
sa\nıhki Londra gazeteleri hiçbir 
mlita.lea serdctmcmektedir. 

taarruz hareketleri başlııdı'' bn.ş etmek, Kırımın Rusynnm c!!ğer kısım.. 
lığı ıı.Jtmdıı. neşrettiği makaled& larilc irtlbntmı kesmek M :yorlar. Rus 
şunları yazıyor: yükselt kumand.ı.'llığı, bı:ı:u glzlemı. 

"Bu taarruzu hnft.aln.rdanbcti 

Yalnrz Deyli Herald gazetesi 
dlin N,yuz Kronik! gn.zetesinln 
mcvzub:ı.hs ettiE;ri noktaya temas • 
In neşrettiği fcvkalü.clo şiddetli bir 
makalede §Öyle diyor: 

ıbekliyorJuk. Almruı kumandanlı. 
ğmm bir tnraftnn kısmi manevra. 
lar ya.p:ırcen diğer tnnıftan da 
sağlAm bir hareket ilEsline .istinat 
ederek te~kilatını U.mıı.1 etmekte 
bulunduğu yerlerden dü~nnın 
hareketini tetkik et~'i a.ııikfi.r. 
dı, 

Bu ikiz Usler şunlardır: Lenin· 
rnd ve Odcsa. 

yor. Maaın:ırih Hus O"Ju':ırı hO.Ul mu. 

kavemet ediyor. Rus ı:lu~'\Dması ba.ld 
Karadenize hAldmdir. Köstence Ru. 

men limanı bomb:ırdımı:ın editmlşUr. 

Kradenlzde lltl Rumen r>dkliye gemisi 

batırılmıştır. 

9 farmason general 
azle ildi Vn.riyetln dnha fazln beklemeğe 

milsait olmayıı.calı dercce<lc ol. 
gunlaşt.ığı gönllilyordu. 

Taarruz henüz b:dayetto oldu. Vı::ı, ıu (A.A.) - Farın'.lsonıuıctll 

"lngllterede Rusya;'n yapılan 
yardım meselesinden dolrıyı her _ 
gün ziyadeleşen mmenunlyetsizlik 
vardır. Bu memnuniyetsizliği yn 
::rnrdmım yapıldığını ispat etmek 
veynhut neden mahdut bir snhnya 
hnsredildiğini izah ederek gider • 
mek IAznndrr.,, 

Aman 
tebl"ği 

(Bas tarah 1 tncide) 
mız, Kiyt:f §Chrlne girml1lerelr. 

Bu sab&htan beri, Almc:ı harp bay· 
rağı, Klyef kalesi Uzerlndc r'alga!an.. 
maktadır. 

Berlln, 19 (A.A.) - Alınan or.ıuıa· 

rı bn§kumandanlığunn teo!iği: 

:Marepl Runsdetd Mtıre;;a.l Fon Boe.k 
ordu gruplnrmm mütemerkiz taarn.;,z 
hareketlerl yeni bir muan'l.m ihata 
muharebesine mür.cer olm:.ı,.~r. 

Gomel muhare'!;lesln1e:ı s .. nda mtJ. 
hlm kuvvetler Bheııa ııehrtnln Y\!k&n 
mecralanna doğru llerıe.rerc:t §ıddet!i 
mubarcbeler!e bu §ehri :oorla:nıştır ve 
sonra da taıı.rruza cenup !stıımmetinde 
devam ederek Dlnyeper şehr.nl Kren.. 
na iki tarafından 120 kil'lrı:Ftre üzt:· 
nnde fevkaUlde mUııl:Ul ıart1arla g~· 

çcrek §imal istikametinde taarrtı7.ı 

hazır bulunaıı ctıger grupla blrleşml~. 

terdir. Bu iki gnıpun irtıhat• ıs Ey 
101® Klyefln iki yUz kilo:n~tre ~r· 

kmda vukubulmu§tur. Çcnlx'r dört 
Sovyet ordwrunun etrafında knpan· 
mıııtır. Bu dört ordu imha cdllmeittc. 
dir. 

Marı?Şal Kesselerin ve <"..ereral Bötı 
rtln bava fllolnrı bu pnrlalt hareketin 
lnkiştıfına. bUyQk mikyasta ~UrAk et· 
miştlr. 

nerıln, 19 \A.A.) - Alman kıtal.arı 
18 Eylfilde Lenfngrad lstlmlchmlıırm.1. 
l'lı.rııı hücumlarmll tam !lluvaffalc.fyel· 
ıe dcvnm etmişlerdir. 

Blr Alman piyade tümeninin lııtre. 
ket sabası olan bölged~ mWıim b!r 
nokta zaptedUll'lşUr. Almnn piyade 
kıtalan civarda . .,arckette bu.unan te
§Ckk.Ullerle lrtlbtıtı tcmb "<lebllc:ı!j· 

lcrdir. Sovyetler!n i:.Ucumlen tarcıe· 
dllmlıı ve dUJIIıMB lctuılı zn;> !nt vct'd~ 
r'.Jmfştir. 

Bedin, 19 (A.I\.) - Alır.nn or.::ııa.. 

n fevkalAde tebliği.: 
Kelemcncck ch':ırmda netlırlerl geç· 

Uktcn sonrc. ,ım:ıu prkt .sUkametin· 
den ileri hnreketleriııc devam ~en 
Alman latalan H11rkovun 120 kllomet. 
re cenubu garblslndo bir ıehrl tap. 
tetml§tlr. 

Berlln, ıo (A.A.) - Rus ccphcslnl:l 
cenup Jotasınd.ı ı:areket muvaffak!· 
yetıe devnm etmektedir. ::.7 Eylrıld~ 
cereynn eden mJhart'bcl!!rde blr AI· 
man piyade tunıt'r.ı.lnc mensup te:ek. 
kUller mUhim bir mevkii zaptetm~ ve 
bir demlryolu hattmda nıtınaka.!atı 

durdurmuşlard!:, Ce.aupt& hnrekette 
bulunan bir ttlmen bir nehri geçmeğe 
muvaffa.k olmuııtur. Sovyetıer ruU.k.tr· 
rer hUcumlar yaparak Alman kıta1A· 

rmın kurdulcııv·ı köpr'Jbn§Il'lnm tah. 
rlp etmek lstcmi~!enm d<ı Sovyı:?t!Priıı 
bUtUn tnarı~.ızlan ptlıı'!rtlrtühıU;tur. 

DUşmana. nğır zaylnt vcr~irhnı!ş ve 
köprübtıı;ıları gcnl§lenmı,tır. 

Sovyet orduSl'.Tun ~lrudlyc kedar 
esir olnmk kaybı 1.800 000 dlr, Tecrü
be bize gösurutl§tir Jıl, So\•yct ordu· 
l!llllun ölU luıybı da. h!ç ı'\e~l1sc bu ka
c!ardır ve nı:ılıtı.ınel .) arak daha f:ı:r.. 

Indır. 

Buna mukabil, dUşman prcpagandıı~ 
sı artık inkl'lr cJcmiyıH•eğl A'mnn mu· 
vn!faklyetlerinln tcslrlnı ıı.zaı•.mak 

ıcın Alman zayiatı hnkkınd .. rakamlar 
vererek yalmz olu mil:tnrmın bir b;.:_ 
çuk veya lkl mliyon olıJuğunu !ddia 

etmektedir. 
22 Haziran ıu l1 ile 31 Ağustos 1941 

nrasmd:ıki mU.rnrte ıılt yapılan katı 

mU~hedelerc göre bnkilmttc zayiatı. 
mız §Udur: 

Orduda irl!ll.tı aıtmdııkf nnayonl\1 

soayallst mil:Sl<:rl de dnhU olma~ Uze· 
re ınu 84,354;: yaralı 202 {.90, Kayrp 
18.921 dir. 

Hava kuvvetlerinde öll~ 1.542,, ynra· 
1I 3.930 ve kayıp 1.378 dlr, 

h'U için biz burada nncak hn.rekfıt yUksck mevl:iler ı:gnl ed ··ı·< rln Jlat~. 
sahnsı iızerlnde tno.ruzun ana sinde isimleri bulunan duk·ız Frwıs:.z 
hatıarıru ta~ iıı edeceğiz, ~norall nzledilmftıtir. 

Taarruzun ba~lıca hedefleri 
~Ioskova ve Harl:ov'dur. Bu ta. 
arruz solda Valdai yayla.sına ve 
sağda Kremenstchour: ve 

0

Dnicp. 
ropetorvsk istikamct1nde Dinye. 
per dirscğ .. nc bti.na t etmektedir . 
B:.ı mmtnka ilci büyük kısma ay. 

Rusya harblnd~ Alman na va kuv. 
veUerl 31 Ağustosa kadnr blı aylık 
tayyare lst!hsalntrmrzın anc:ı.k b~r kıs 

Londra. 19 (A. A.) - B. B. C: nuru, 725 tayyaN knybctm'ştır. 
Lcn.\n..,"'I'ad, §iddotli Alırian hU -

cumlnnna kar§t eliuı tutunmak _ Bel'lln, 19 (A.A.) - Alman or-

Leningrada 
beyanname

ler atıldı 

nlır. 
Ş:malde, cephe Smolensk'ten 

geçmek suretiyle Voldal'den Brl. 
ansk'a kadar u~nktadır. Bu. 
:rnsı Von Bock ordu.suna tevdi e. 
dilm"s olduıhı r.ibi Valdn.i Voıı 
Lcef grupun'l. mensup Von Bueh 
orduslyle takvi) e de edilebilir. 

nlgov ve sağ cenahı da Krcmento. 
tchong ve Dnicpropetrovsk başla. 
mn.ktadır. Bu taarruz .i;;tikamet .. 
!erinde ynpılıı.enk müşterek bir 
hareket en tabii neticesi olnn Ki 
yef şehrinin sanlınası ve sonm da 
işgali olııcalıtır. 

Tchenlgov ve Krcmentehoug ts
tikametlerhıden gelecek iki taar· 
ruzu müteakip bir ihnta çenberl 
Triluld'de bir iltisakın vücuda 
gclınesiyle knp:ıpnacaktır. 

Alınan kuvvetleri bu suretle dıı..'ıa BUtiln bu nskerl manevralar 

tad·r. Leningrada. kaJ'§I taarruz duları başkum:ı.ndanltğının tebliği: 
başlıyıılı iki halta olınuntur. Bir Kremençu etv:ı;md~, D1!1ye~eri 
hafta \'V ı Alınan orduları ku .. geçttld:en sonnı. ffımalı şarkı istika
mnnd~t ~nreşal Von Leeb şeh.. metinde ileri ha.reketlcıine devam 
r:n bir M evvel ;mptı elzem oldu"' 1 eden Almmı kıtnlnn, H:ırkovun 120 
ğunu bildirdi. Halbuki Leningrnd kilometre cenı:bu g~rbisinde Pol-
top bombardmıanına, pike hnva tavayı zaptctmişlcrdir. 
hilcumfanna ve yangın bombaları. 
na rağmen Qnyaruyor. Şimdi Al • 
man kumandanı, Lcningrada. nttI
ğı beynnnamclcrde, teslim olma.7• 
sa şehri hfık :ıe yeksan edeceğini 
blldirdl. 

Şimal fecri ve 
g··neş tutulması 

şimdiden merkezi Mo'"l<0vn o 1an bilyük Rus şehrlrlerinin çevrilme. Marceal Vo sllof, Bnltık Rus 
büyük mmtakadn bir yarını daire s'nl istihdaf ediyor; fakat ewe.. filosunun da yardmıile, şehrin ta. 
üzerinde yer almış bulunmnktn- lü bu nımtal:alıırda Sovyet kuv- m.amen muhasara altına. alınması· 
drr. ve tlerlnln çevrilmesi ve bilhnın:a na mfi.n1 olmu.9 ve Almnn kıtalan.. 

Moskovadan ----;;.::, 
gelen haberlere TDr"JJ 

göre ve 

Rusların Boğat~ 
mukabil taar- ı.ondra, 19 c~-'1·~ıııJll~ 

raynada yalan bir en tııı ,ı: ırlil 
TUZU Üzerine nı bahıamevzuucd (OP J :ı

dra gazetelerfnill ltlUDdtı dt,. 

Almanlar 
Leningrattan 
kilometrelerce 

Geri 
çekildi 

1\loekoya., 19 (A.A.) - Almanların 

büyük gayretıerU:e rağmen Lenlngrad 
hlU& mukavemet etmektedir. Şehre 

karar yap:lan hUcwnlara ba,ıaruıaır l
ki hatta olduğu halde balkın kuvveJ 
manevlyesi pek mllk~nmeldir. 

tavn harCkeU bJ1 p 
ytlrUUlyorıar. # 

New Chroniole'JJl 

aunu yazıyor: areı ııı!11~ 
SöylcnUdlğine g ~ 

lerl tara!mdllll ııs.ııt dJll ıı111' 
Bulgaristanm 1tal>1l ~ _... 

ve ı:ııı -~•a."ll" 
r1 satın aıması JıtJlll"' 
denizindeki .sulP1' dll ,.;zr 
Bulgar bayrağı ıı.ıtııl 
derpı,, edUıncıttcdit· • ..fCC ~ 

cillet JJ' 
Londrtıda §U )lllclerle ~ 

Türkiye bu gibi ıııııe: 
Türkiye, )!ontrCıJj ~ fCf~ 'I 

olduğu haklar uzcrit1r ~ 
ııaa bulunduğUnU ııe 

mfDtir. _..r:rer: 
Times §öyle Y-~tıı 
Boğazların ın ~ 11 

müddetçe: Tl!J'ki)'e ııJJ oJJ"" 
tahakkukuna bir Jı ıta~' 

Türkiye, §imdl$0 ıııuııPIP 
mukaveıenrunesiJllıııiJll ı:ıot' 
ro ait harp geaıflC dllJd 
çtrtmemek hakJtlll ~: t 
bUyük bir itına ı:ıe rl~dıl!JJ! 

Berlindc öyle zıın't!Jll d f 
kiycyc tavn hnrclt~111ıııı 1' 
maksadını güden J. IJP'S"-. 
Türkiye muknveznet ~ 15~ 

Mihverin K~ttlll • 
SovyeUerln bir muk&bll taarruzu icrasını tnsaV\1\lr 

hakkuk etmfyeceıttıı'· ' 

Bundan 8 gUn evvel Aınıan kuman 
danı Fo~ Lııcb, kıtaatmıı her ne ba. 
ht\sma. olursa olsun, §elırl zaptetmeıe. 
rini emre~U. Şimdi 1>'.ınun gayri 
mUmkUn olduğunu gdren F1>n Leeb, 
Lenlngrada lılrtakım rtaaleler attıra.. 
rak teslim olmadığı takdirde gehri 
ate§e ve kana boğnCS#t tehdldlni sa.. 
vurmak.tadır. 

üzerine dU§man, Lcnlngı·addan klio • 
metrelerce geri çekilmi§tlr, 

Diğer taraftan Leningradlı kar§ı 

deniz yollyle yapılm;;ı, o:an bir tao.r. 
ruz te§ebbUsU, dU~ırıana ağır myiat 
verdirilmek ııuretlle taroodllml§tir. 
Tonajları yekftnu 40 bin tona baliğ o
lan 37 gemi bııtınlmı§tır. 

Merkez mmtakasmda Sovyctıcr, Al 
manıan Smolensk laUkametlnde pO.S.. 
kürtmeğe devıım etmektedirler. 

.Maamsfih Ukranyad.ı. vaziyet cld • 
didir. Kiyef tehlikeye ıuaruzdur. Buna 
rnğmen Ruslar çok ıılddetll bir mu • 
kavcmet göstermekte berdevamdır • 
llll". 

/ 

45 et.en yaşlı 
Almanlar 

iranda henüz 
serbest 

bırakılmadı 
&ıl.lıı, 19 (A.A,) - Yarı resmi bir 

ınenbadan olldirlllyor: 
Alman telıan.smm tmndan mll§kU • 

!Atsız aynlt\bileoeklcrtn~ dair Berllne 
henüz hiçbir haber gelmemiştir. Ali • 
kertik hizmetlerine yarlL:l'ıyanJnrm ve 
45 den yıı§lı olanlarm, yapılan anlq. 
malara rıığ.nen, .ealıv:rilmemi§ olma.. 
!arı vaziyeti ag.rıa,tıra.T\ bir hııdlsc 
olarak telO.kkl edllml!kt.edir. 

Sovyet V<) İngiliz kıtaıannın 'l'ah • 
rana girlolcri ve Jranm iıUrrlyete ka. 
vu§turuldugu yolundaıd Sovyet ve :tn. 
glll.z iddialnn hakkında A'Jnıın bUkQ.. 
met merkezlnln ıılya~ aıab!lllerinde 

ıu cihet nııtırlııtılmak ı~t.eı:;iyor ki: 
Sovyetıerln bu hürriyeti ne §ekl!de tat 
bik etlikleri kılii dere::ede öğrenUmlo
llr ve lngllız anlayışına göre, olan 
hürriyetler de Hlndiltar. ve Iraktaki 
hl\dlaelerle ölcllleblllr, 

lngillz propagandruıı iran halkına 

gıda maddeleri göndereiJt'<;eğlnl haber 
veriyor. Halbuki diğer U.rattan lnkAr 
edilmez olan şu vakıanm bntrrlatıı • 
ması lcabedcr kl lrn:u:n Bolfevik ''e 
İngiliz kıt.alan ts.ra.fmda.r.. ı,gallndcn 

beri lran pııraannn ktymf'll yüzde yet 
mi§ beş dllşınU,tUr 

Amerlkada çıkan bUyüK bir gazete. 
nin, §ahın tahttan faragall keyfiye • 
tinde geni~ mikyasta faal!~t 1111rfet
m!ş olması dolayısile Teııranda.ki 1n. 
sııtz <:l!;lslnl övmesi 'Rer11nde otdukca 
tuhaf telAkkl edlllyor. Bı.r hükUmdar 
nezdlne gönderilen bir siyast mUmca , 
sil!.n o hük'lmdann tn!:ıtır.dan tndlrll. 
meal işine 13tlr0.k etm~ çJmasmm bu 
suretle övUlmeal AlınarJarm !lkriııe 

göre de herhalde garip görülmektedir. 

Acele satılık Arsa 
KArtaı Maltepea1nı1e, Kuruçqme 

Mcvkllnde Bağdat caddeslnde 2 da1d. 
Kil m~atede Mt metre a>urabb&J ar
sa acaıe olarak ııatrlJkta. Tallpler'.n 
Vnkıt gazetestndc Adnar l!:•clıniğe 

mUrıu:oaUerL 

1 

frl 
Bir Rus se ~~ 
ıfadesinB g / 

fı ı 
( Ba:J ta":.ç"? f' 

bcrnbcr meşbJr O:: rP 
"kışlık 63my" a ııen ıçijl(f' 
maml§tır. :aunıarın rb!ll ,,; 
kıymetıı c;yaıar ıııı 'Pf'..:} 
tahliye cdiımı,,Ur. ~ 

On aekizlncl nsrtıl r.P'ıı 
bideleriııden b1r1 °~cı~ 
etra!mdnki tabtıı ,ıııı (it " 
torbalan sayesıncıe ur. 6•:.# 
muhataza cdllebillll1~ Jf'

1 
ı 

ıot nehirleri saJıil1'1 pt' ı" 
barrlke santral~uıer? 
veya :l§gnl cdilillcs1 ı# il 
rallnra bağlı fo.brtlt•~ur!t ~ 
tur. Şimdi yalDJZ ı.O ct'4 

sarıtrallardan aıcııJtlli'' ~ 
leycn fabriknlar !88~ ~ 
etmektedirler. su :;ı.r 'I 
bUyük bir ıosını 6Jldt:ıf"'. 
çıkan ayngınlarıD 1 oıd~ 
!eşm1't1r. lbtıyat ı;tıtte r 
eeslne kAfi geııne Jl111'" 
beraber So\·yet ~ 
male knrşı susuzıuB1'1111)1 
için kuyular kıızıltıl11 

(' 

lcrdir. cJ!$ifle ) 4 

Aynı zablti:ı s:iylC 1 
ynt yiyecek stoklllrıııı; 
Jııalyle kMi r;cıece~sl!I 
teminat verilmiş oıııı· d:lp; 
yecek sıkıntım ııeıı 

göstermektedir. nt: ;1'11 
Sovyet makaınl 'ctr 

oıehri kısmen tııJıllY" l) 
'"' cı·ın 
lnnndan Lcnınll'rfl ,l' J .,.e ~ 
mıotır. Şimdi ası:er tıı1'rıııt j 
zere §ehrin nUfusu ıl'ı1' 

kto!yo inml:tir. ıııcl" ııı ı.t' 
Lenlngnıdın et.rııf ı(.t 6' 

viddeUc devanı etııl ~ıı 
rckAt bakında bUgUD el ı;Jl 

.--nstl\ 
aıınabllmlotir. ~.,.-lt~ '4 r 
rı..lngro.dm oarkJIJdıL to~'" ıı 
§ehri SOD gtınJerde (1 

kuvvetleri taraf.r.dD11 
1111 ıııl 

bardımnn cı!!lml§ ~ 11t tJS 
batarynaln bir ltaO ~, cıcı: r't 
tur. Bununla b'!rnbd,ı ttl' 
arasında topçu ate .1, 
mıotır. tıY)":Vııl 

HenUz teeyyUt el ~~·,~ 
berlere göre nuıttlJ3 (iP • 
Lenlngrnd'da. bı.ı şerci& ~ 
metre garkmdn Vnl0t.v<~ f 
da bulunmıılttnl'ır. p.1ı I~ ıııt· 
Lenlngrnd'ın ıııudıı.!11 ,,ııtı'* 
Uyat kuvveUerl topl!l 

Hnrkov cenup mmtnkn.smın es. Smolens~'in tarkındn Timochcnko m nğtr znyintln, kilometrelerce ge 
zibc merk~':llr. Eu mmtakads \'e Kiyef'in şıırkmda Budyenl or- ri çekilmeğe icbar ctmi5tir. Al -

Batnvyu, 19 (A.A.) - Ç'nin baz. 
kısımlannda tam oelrtlde gö.1llc\!ek o 
lıın gUne§ tutulması, Şarlc! ı.·eıemen"!!. 
Hlndistanmın §imal mınt.aımıa.rmdan 

kıamen göruıecektır. Harp doll\yısn::. 
küsufun tetkiki icln hl<: blr hususi 
tertibat alınmamıştır. 

hasıl olmuştur. Zaman z:..!11a.n u'..'uk 
gUndUz gibi tıydmlıı.nımşt.ı!:". 

hnrekfıt Von Runds~dt ordular ch.ıl •rının çcvrilme'31 liizmıd·r. m'.lnlnrrn denizden knrnya asker 
grupu taır.ıfmdnn sevk ve itlare Aln an m:1nevrns•nı11 inki,.afı bu cıknrmnk tcşcbblliıle'ri. 40 bin to. 
C'dilmektcdlr, orduların yeo:ıcaldarı akslilılmele 1 nllatoluk geminin zıyn..lle ve aka -

Bu ordulnrm sol cennlu Tcher- • talıidir. ı metle neticelenmlçtir, . 

l.ondrn, 10 (A.A.) - ~l:ııal Ft>cr. 
htl.cllsesl ln;;iltereden de gOı'llmü,tt:r. 
Şimal fst!k:ımetlndc kök' f! '•ir kızuhY. 

DUn ve bugUn nrzm m•ı~\.Cllt kuıı..rr· 
lnrınd:ı tcıs!z telgrn! muıınb~rel.-r! in· 

kıtaa uğramıı veya pek zl)aüe mC~. 
kUlleşnı!ştlr, 



~1-

vagon 

1 
SPO 

Futbol Fede,·as:vonunun 
talin1atn mesine 

itira~ ettiler 
Yazan: Kenon Hulusi 

ki, ibelık1 başka birine a.ı t bir e i ! 
Başımı biraz daha. uzattım M pı 

va.gonlaııda.n birinden ibir kad·n at~ 8\\ le •I n dılml ti r'u•t ı Ft>deraıı 
!adı; yanmdn yinnl, J ırm: ı!u va • yonu b n• lnr ın mu\• ı k t bir ta" 
larmda. bir delıkanlı... Kadı~ t.n / ıu atnam n rı, mı tıı• 
kendl&i, O, tcene ilk defa bınen 

20 9.194 l 
orl ı tn'"' 

: • .,:· narır 
pro nıın 

";' AJuıı 
g nfoıılk 

pro~rıını 

18 8 'l'ürkc;:ı• 

ııl~klar 

ıs • .a Ajan~ 

1 1 .. o Ttlrkçf' 
pl11klllr 

\&.lan: 
P/11(1 PJLL ı 

Tood r Zı.mc d bö\ c d 
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! urnç:esı : 
l'vfttZAF FER ACAR 

83 
mul. fak t karar.! k nursuz bır 

:-akn riinUyoniu 

kadrn! Fakat, isabet tc; deme!.: KIUp murahhaslan b .. tallmnlna. 
ki çalman hiç l.;.r y Jok! Kadın men n para ı !erine taaıını d n mad· 
biraz ncuı fakat hll%Urlu gözUkU • de.ıılnc ıtlrıı etm ı ıdlı 
yor. D mek ki bir yanlıslık olmu • ldd alnrı bu mndaenı .rlUplerinl 

Canı.et si 
20.4 Karr ık 

rlular 
21.00 Ziraat 

1'nl.'"\ imi 
9 1,IO l>lnlf'~ld 

lst klf'rl 

14 80 ıu~ n Ucum 

bır \ 1:, t ' n b 11 ı hm 
\ zife mı o. n ı t .} r r hıb 
yerinden k I' t • elleri ıı ~ırptı 
ve ıc ... ri}C ıren di er b r rchıbe· 
.>c ıdıp klıçiıgu çn ı n ırıı em 
ıcttı 

Piy r 'en Sfüen'e tesadUf ooıp 
onu, unu bunu satmak anatı 

nın b ı • gö dilğu zurnan ıle 
t ıvcr.n hıç bir şeycık atmadı. 
gını d rh ı anlamıştı, 

Bozöytlktc inmeğe meebur kaldış' zıırnrn soktıığı.ıdur. 
hur b:ınd ım 

Saat on ikiye doğru Ankarudn~- DUn k rn içtima lu r ur hhas. 
dik, Y edl, seldz r;aat, yarı dolaş:ı- lnr bu m:ıdd ye ltlrnzlarını bildlı mlş 
nık yarı içinde oturduğum vagon lcr '-c Beden T rbıy sı bOlı! tı rektfir 
r toro.nda.n çiktım: ikin<'ı mevki lllıtfi knnallyle f d rıuıyrndan bunun 
kompartrma.na girdim: şapkamı nl- <!Uzeltilme ini lstemtııler it, 

2l.4 h >illi 11111 

ı Gllnllıı 

ı~ ıı: n:uı .. 

Müz.lkl 
J8.0!I 1 urı ık 

Mtrlular 

ı . .ao On:ı:. H 

Tnn1to 

Zuıfeld bu ı ın z.f.4yıf oldugu 
nu col guz ı anlı; ordu. Filh ı· 
ka hıç kımse bu illetin sirayetın 
d n kurtulamamıştı 

d~; valizo elimi uza Uım. Arn n · İçtimada m hır i v m edilip edll 
e:J.ı~ birdenbire bir bo hı" o gld r ı m mek me ıesı de görll Ulrntış bazı 
gıbı olmu§tu 1 ' y t ·

1 
k klUp murahhası rı n• blycU rinln 

~ "on :O • on trol! de<Em ! olmadığını Jerı Urcre~ Çarşamba 

le clelnrl) 
22 cıı :&ton 

orkestnı .. ı 
22.:> A n"' 
2:e,4ı-. Jl&d)O 

lon 

19.0 
ork trttısı 

Monu ına 
Hnhrarıır: ıı. 

hır Saati 

Zuıfeld kızı linden t u \ c 
urkasındu giıl ko1mlnr nı, yüz. 
!erce çocuk cıvıltısını bırakarak 
tepenin güneşli volundan QŞağı. 
y~ dogıu inmıy başlad . Çocuk 
bırıız babasının elini ıı nktı Ar
tık } ol kenarından u<;uk çiçek 
ler top ıynrak, buket haline so 
kuyor, gül reJ.. O) myarak baba-
ma uzatı}or<lu. Fakat Teodor 

d..llgmdı, o kadar dalgındı ki ço. 
cugunurı hareketine dikkat bile 
edemi}or. aklında "me bul" keli 
m :sinın muhtchf lisanlardaki 

N., kotu b r hakim, fakat ka 
nunu l t diğt ı::;ek'lde çekip . . 
le sokmak maharetivle maruf 
oları e i muddciumumi Van Go) 
ne de Teodorun en ziyade itimat 
etliğ'ı doı.,>TUluğuna namusuna i 
nandı~ı mun V\'er profe ör l\fa: 
~er bu menfaat hustal ğının ca 
zib .. sıne knı şı ko~ amamı lardı. 

19. ı ô ı(Ad o <'87 Muteahhı t: - ~akın d dl· b . . . . ..., • c • ır gUnU bır top! n ı d hı )aparnk bu 
cvınızı mı çaldılar? 

E t 
1 

f ciheti konu mnyı kararl~tırmışlardır. 
mı ! ve · maa ese rnliz m nçıl· Bu hatta Ptız r gtınU maçlnr yapı_ 

Ad lacnkt.Jr nm aynı dakika sapsarı ke _ 
cumartesi Pazar 
20 Eyl6l sildi: -Ben, dedi; ben, bUttln gUn ------------ ::::::.. 21 t<ylül 

::..:: uyumusum! 
cı 

Vanlı tüccar: - Bakın, diH a
tıldı, ~imdi hatırlı) orurn. Bır deli· / 
kanlı açtı onu ... Yirnu J.kısinde 
vnr, )ok! B'ycrlerin yandığı sıra
da; o kadar ki kendi mnh gibi nçı· 
vordu. İçinde beyaz bır elbibc ... 

Ka vseri pastırma
ları pahahya 
mal oluyor 

....._ 

\a.IUUeı 

.ıÜnf'4hı 

d 

Öğl 

Şnban: %11 
Hızrr: 138 

'Dit.il ti f'! ~Hll 

6 . .jl) ıuu 

IS.07 5.66 

aban: 29 
Hızır: ISR 

• . ,,, ... 
6.46 11.36 

18,07 - Evet d dim; bir çif1 de i . 
karpln .. 

- Bir kndın robu! 
- İkisi <le yan aç.ık bir p:ı.ket 

içindeydi, 
- Tamnm; onları aldı; ve ga. 

Uba. .. 
- On.ha fazla dinlemedim. 
Must.atJI sandığı açan kilçük o.

nah tarını! Anlıyorum : Kadm 831\
dı/;;'UU bana kapatmadı; kendi u· 
nah tatile benim valizin aMhp açıl. 
mıyacağrnı öğrenmek .istemişti, 

Fakat ne ise, istn.Gyonda beni 
otele götürecek bir taksi vardı; 

Kt\,!Weıi, (Hıısıı i) - Burada 
hnvalarm günden gune soğuma. 
siyle sayfiye ve bağlarda hava. 
tepdılinde lbulunan halkımız şclı· 
re göçe başlamışlardır. 

• 
Burada pastırma mevsimi gel

diğinden sığır kesimine başlan. 
mıstır. 

Bu yıl, geçen yıla nazaran 
pastırma pahalıya mal olacağın 
dan biraz fazla fiyatla satılaca
ğııır pastırmncılar söylüyor. 

• 
Sehrimizde bir ilıtik8.r hadi. 

5.67 
tıdndl 10 85 9.24 16.Sf 9.24 
Ak m ıo.u ız.oo 19.UD 1%.00 
l'tıt5ı t0.411 1,82 20,48 1,81 
llll!!.'lk '; l>S 9.IS!l ö.00 9.56 

Yeni Neşriyat : 

Hayat 
Bu d fa haftada. bir çıkmaya ba§lnyan 

--------------1 sesi olmu tur. Kazancılar çall]ı· 

HA l'A'.I' Mecnıuasırım 11 lnd sayısın 
dn: İntlnll: I<ft.zım Sevine .Aıtınçağ, 
RUbal: Yahya Kemn.ı, Dua: Halit 
Fahri, NAmık Kemdlln lkbsadt pren• 
Bipleri: Emer Deı.ınıın, Polonya Türk· 
lcri: Dr. Zlhnl Soysal, .Al!kcr1 yazılar: 

KAYIPLAR f 
--------------------Rize NU!us ıncmıırıuğundnn aldığım 

.cilCua kltğıcfimı zayı et.tim. Yenıııını 
alncaı:;rımdan eskl!lııln htiltmU yoktur. 

Beyv,lu: ğ':ıcan\1i Mıılıl)ecl so· 
kak 8/1 numaralı Uç kard ter 
Lokantası ıu mfB Saragun )~ 
nında garson Rlzcll llll5(') ln otlu 
Muhııla !lan. (Si866) 

*• 
İstanbul bölge sanat okulu ı ncl m· 

nıftndan aldığım 607 a~·ılı ta.sdlkna_ 
meml zayi ıolUm Yen!Ei.tı.i alacağım 

dan csklalnln hUkmU ynktur, 

Suıt.aııatuuet Atme~·danr 2 nwıı.'l• 
rada lu tala Özdemlrcl. (87820) 

*~* 
İstanbul Seyrlaeferln en 15'0 slcıl 

numaralı ehllyctlml kayo~tUm. Yen!.. 
sini çıkarnctlğımdan esldsinln hUkrnil 
yoktur. 

lebmet Servet oğlu lohmet Rı· 
fat Kadıkö •• (ll'782ıSJ 

15 • • 
45 lncl Uk okulundan 1038 - 89 • 

ne&nde aldığım diplomıı~ ı kaybettim. 
Yenisini çıkaracağırndıuı esldBinln 
hUJunU yoktur. 

45 inci okuldan mezun 188 1 • 
hattin Evrendi. (S7ll2') 

* • "" 
Gazi Osnıanpa.o orta mektebinden 

aldığım 61 numaralı tasdiknameyi 
kaybettim. Yen1sln1 c;ıkaracağımdan 
eakiBtnln hUkmll yoktur. 

AlAetttn Ustun, S'7S24) 

••• 
Emniyet 6 ncı §Ubc mUdllrlOğllnden 

almı~ oldutum M3J5 sici! numaralı a. 
rabacı ebliyetnamcml w Maliyeden 
alml§ olduğum kazanç karnem Ue nU· 
fua cüzdanımı zayi ettlııa. Yonlierinl 
aıacağnndaıs eskilerlni.ı hllkmU yok.. 
tur. ŞtiK.Rt~ TV'RKDtL 

(87828) 

Beıtktq Blr!n('J _ulh Hukuk HA. 

kinıliflnden: 

Dosya No: 941/309 
Maksut ve Pollnl: Ort.ıık5yd<ı Cami 
sokağında 6 eayılı evde lkeo lıAlen 

ıkametgAhla.n meçhul 
Tarafınıza 1Jft.nen ynptJıııı tebllğata 

rağmen mahkemeye gelmodlğlnlzden 

gıyabmud& duruşmava Laııandı. Şu· 

yu'un l.zalesl iste.nllcn 11nyrl menkul 
kayıtıarmm tapudan cdblne karar 
~r!ldi. Durul?D&nlD bU kere bırakıldı. 
tı 18.10.19'1 ıunu saat ;ıO da mahke· 
meye ıelmedilt'liz takdirde gıyabl,, 
nııda <!uruşmaya devan: cılunaeafı ve 
Hukuk Ueu!U mubakımıti~rı kanunu· 
mm 60! 19el madduf tatP.k oluna.caj1 
(20) gUn mUddctıc Uln c.ruııur. 

(87322) 

!:.mda Birpazar mağazası sahıbi 
Hamdi Hisarcıkhrun ortağı Ah· 
met, müsterisine 4 liralrk gömle~ 
ği 5,5 liraya sattığından cürmü 
meşhut halinde yakalanarak ad· 
liycy verilmi tir. 

• 
Bu yıl şehrimizde yağ ve se 

?.e fiyatları çok pahalıdır. Gc 
çen sene h-uyruk yağının kilosu 
60 kuruş iken bu sene 110 kuru· 
şa ve domatesin kilosu 1,5 kuruş 
iken 4 kuruşa satılmaktadır. Di
ğer yağ ve seb7.e nevileri de bun. 
lar gibi yüksek fiyatta satılmak
tadır. 

• 
Bir aydanberi şehrimiz nüfus 

dairesinde hüviyet cüzdanı bulu
madrğından yeni cüzdan ala. 
cak vatandaşlarımızın i.5!el"i sek· 
teye uğramaktadır. Bu münase
betle alakadar makamın nazarı 
dikkatini çekerek ibir an ewcl 
vatandaşlarımızı bu müşkülattan 
kurtarmalarını temenni ederiz. 

TURAN NALBANT 

Bir lnfildkm hlMyest. Üg &ıahslyetll 
insanlar: H. G. V Is; Bnıgnr hlkAycsi: 
7..arra, Muvaffakiyet ı:anaU; Şark ve 
Garp Ed b!yatı, Edcbt nUhtcıer veci. 
zelcr, ernklı yazılar, Mizah, Eğlen 
ccl r; Atroaıt muhan1rt Plycr r.uız•. 
den tefrika: li'uat Otlkbudıık Vardar • 
Bilhassa (Öldükten sonrı yn§ayacak 
mıyız?) makale ııcrlsınl bor he.ide o 
kuyunuz. Fiyatı 7,5 kuruı;tur, 

BP3 oğlu Jllrlııct ..,ulh lJıılqık Mnh-
1 eme lndc>n: 
~usu! Ho!!D.nıo Galntad~ Balıkpa· 

zannda Kurııunlu Handr Uat katta 19 
numarnlı o.lanın hlssedl" .. 1 Saide lllk_ 
met V() Fikret, .Ali Kcraınt, Kurupsl· 
ma, Aram, Lcon Nazlı a.eyhlerlne aç. 
t.ı~ izalel ııuyu davasında: Mtiddeı. 

ale)hl rln ikamet tıhhrmm mc~hull. 

yctl ha.sebile v euyuıu: izalesine 
5.9.941 tarihinde karıı.r vı>ı lldiğinden 
11nen hUll\sal hUkUm tebl!ğıne 20 gUn 

müddetle karar verilml.. oldııl!lından 

l bu knrıı.r bUH\ııaııı hUkUnı rnakammn 
kaım olmak tızerc llAn olu:rıur. 

(3787 ) 
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tiyar SanAAr! Senin kok-u alma kab'liyetin ne oldu! 
Dilsüne diişUne değirmenin yolunu tuttu. 
Sansarın eski koku alma kabiliyetine kal'§l duyduğu 

şuphelcr yanlıı:ı değildi. ÇUnku tam lbu sırada. sel yata· 
ğmdnn birdz ilerde, süğütlerin arka~ına saklanan ve ses. 
izce kendi kendine: • 

- "Dikkat et oğlum, işte Sansar geliyor. Seni yaka
iamasm." 

Diye söylenen kırmızı mantolu bir adamın da koku· 
sunu alamamıştı, Bu, değirmenci Lukastı .. Zaptiye mü· 
diırünün elbiselerini giymi5ti. Şehre giden yolda ilerler. 
ken §U §eytnni cümleyi zaman zaman tekrarlıyordu: 

- ''Görürüz, hanı:mef endi hazretleri de gUzel bir 
kadın!" 

Sansar. onun farkına varmadan geçti. Sahte zap
ti)e müdürü de saklandığı yerden çık~ şehre doğruldu. 

Kısa bir mtı.ddet sonra. evvelce söyleöiğimi.z gi'bi San· 
sar değirmene vasrl oldu. 

Zaptiye müdüril değirmenci Lukasın anahtar deli· 
~inden gördüğü gibi haHi yataktaydı. 

- •·Sansar be! Mükemmel t~rliyonım. Kendimi muL 
hiç bir hastalıktan kurtardım, dedi. Fras1dtadan ne haber, 
Karşılaştın mı? Beraberinde getirdin mi? Karımı gör
müs mU! .. " 

Sansar can çekişen 'bir sesle cevap verdi: 
- "Değirmencinin karısı beni fena halde atlattı. 

Sc-hre gitmemiş ... Köye gitmiıı ... Her lhalde kocasım gör
miye . Budalalığımı affediniz beyefendi hazretleri!" 

Madritli ihtiyar adamın gözleri fesatla parlıyarak: 
- .. Daha iyi! Çok daha iyi! diye bağırdı. O halde 

ışler gene yoluna girdi. Şef ak sökmeden her ikisini de en· 
gizisyon hapiehaııesJne ~cakla.r. Orada çürüyecek. 
ler. oroa bu geceki macencyt anlatmak i~ hiç kim!eyİ 
bulamrya.cı:ıklar. a.nsar be! Benim elbiselerimi R"etir. Her 
halde şimdiye kadar kurumu ur. Yukarıya getir ve gi
yinmeme yardım et! ~tk zapti~·e mi.idürü eski kıyafetine 
girooek .. ı" 

bylenişini hat rlıyordu. 
Eve döndükleri zaman Cincı, 

biraz keyifsi?.di. B !ki güneş 
~aı pmasından başka bir şe} de· 
gildi. Fakat merak ettiler ve pro 
fesör Mnyeri çnğırdıl'1.r. Profe
sör Mayer e aslı hiç bir hastalık 
!bulmadı, istirahat, perhiz tavsi. 
ye etti. Çocuk bol bol portakaı 

Mim. evgıli knrdeşi ~Jim d 
hi~ bir sevgi hissi ile bağlanma
dıgı halde Piycr Sen Silven ile 
vlerunişti. Ortada aşk olmadarı 

yapılan izdivaçlarda ıhanct n 
ba ka bir şeklidir 

Nehrin di~er tarafında mcş. 
hur Budha mUe inden çok 
uzaklarda Teodor Zuifcld gUzel 
hatlarla geniş pcnbc bir villa in· 
şa ettirmişti, ince dallı kilçilk 
güzel yapraklı tırmalayıcı bir 
nebat büyük lbir kısk~çlrkla vil· 
lanın dört tarafını sarmış, yer
den dama kadar yilksclmi , pen
cereleri balkonları fideta işlemis.. 
ti. Ynz olunca villa yemyşil ke. 
siliyor, kışın ise bu ncbatın bi· 
ıibirine sokulmuş, ık ve ince 
dalları villaya ~iyah bir vualet 
arkasında 2illen ~l penbc bir 
kadın çehresi manzarasını veri 
yordu 

uvu içecekti. 
Toodor Zuifeld ihtiyar dokto. 

ru kapıya kadar teşyi ettiğinde, 
:profesör dedi ki: .. 

- Hastalarıma daıma Budha 
Agnoston (Budha sırrı) yazıyo· 
rum, nasıl şifalı mı? 

- Budha Agnaston kirli su· 
dan başka bir şey değildir ki ... 

Diye Eeodor Zuif eld itiraf et
ti. Profesôr Mnyer kollarım ha. 
vaya kaldıroı ve: 

- Esasen ya?.dığımız ilaçlar 
arasında lbir ıÇOğıı ne iyilik ne de 
fenalık getirir.. Ne şıfalıdırlar, 
ne de zararlı ... 

Dedi ve bir dakika geçmeden 
daha yorgun bir tavırla: 

- Biliyor musun, artık yaya 
yürümekten yoruldum, bir Ford 
otomobilim olsa her halde pek 
sevineceğim ... 

Sözlerini ilave etti: 

XVIJ 

Dünya yüzunde doğrudan doğ. 
ruya veya !bilvasıta zehirlemiş 
olduğu biltUn ruhlar. tekmil u· 
urlar arasında Zuifeld hi,. bir za· 
man kendi ini kaybetmiş değıl
di. FıUıakikn fona düşünüyor ve 
1bütün hareketlerine ifade ettik. 
!eri kıymeti, bütun kaı-Rılaştı~ı 
manzaralara tam ağırlığını ver. 
me:kle hata ediyurdu. 

Teodor artık geriye dönemiyc· 
ceğini ve yerinde sayamıyacağı 
nı kendi i jçin ne ilticn edecek 
'bir le.jiyon, ne de çekilip son 
günlerini bckliyeceği bir manas
tır olmadığını pekii.JA biliyordu. 

l{endısini kurduğu ovunun ca. 
~ibesine, hevesine dl kaptırmış 
değildi. Yinni katlı muazzam sn 
rayı ona olduğu gibi,' yani de: 
mir, çimento ve mermerden ma 

Teodor Zuifeld bu villada Cin
ci ile beraber oturuyordu. Zui. 
feld ne zaman yavrusuna l a!t. 
lnşsa garin bir nisle dı..ruvoı 
sanki bu çocuğu scvmezden ·ev· 
ve! kendisini mevcut olmıyan t 
mizleyici bir ilaçla dczenfekt 
etmek isti;ordu. 

Zuif"lrl duı:ıünih ordu: Acab 
d.algın bakışlı melankolik göile
rıylc. artrk elli yaşına gelmiş o. 
hın bu baba !küçücük kmna ne 
kadar füth ar ~örünüyordu. O 
kadar macera dolu ve hareketli 
bir hayatı olan Teodor Zuifeld, 
~ımdi bu küçücük cocuk ~
sında kendisini pek zavallı görü 
yor, utanıyordu . 

Küçüğün annesi uzun bir se
yahate çrkmıştı, Ilk defa 9larak 
Teodor Zuifeld ile karşılaştığı 
zaman kendisini gayetle sade o. 
larak şöyle takdim etmişti: "İs
mim Jul Olper, virmi beş yaşın· 
da ve yedi yüz saat uçu~ıu pilo
tum .. .'' O zamandnnberi yaşı ay. 
m değildi. Yedi ytiz saatlik UÇU"" 
şuna da bir şey ilave etmemişti. 

(Devamı wr) 
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- "Scnor Juan şimdi kralı mırah bırakınız. Ben pek 
o) le alay edilecek halde değilim Başıma ne geldiğini pek 
ula biliyorsunuz. Kocamı niçin °tev'.kif ettirdiğinizi de bi. 
lıvorsunuz." 

- "Ben hiç bir şey bilmiyunım, Mistrcss Fnlı!kita .. 
Kocanıza gelince, o tevıkif edilmiş değildir. Her zaman 
misafirl~rime gôsterılcn hUsnU kabul ona da g&teril.m.je, 
tir ve şi,!11di evde r~hat rahat uyuyor, Buraya bak Tomy, 
sama.nlıga git ve Lukasa hemen kalkıp buraya gelme11in 
. ö~le. Simdi :Mistress Fraskita, başmızdan neler geçtiği 
ni-bana söyleyiniz. Yalnız, yatmaktan mı korktunuz?" 

- "Ayıp size Senor Juan, beni aldatmıya ~ah,manm 
faydasız olduğunu siz de pekala biliyorsunuz. Bll§lma ne 
geldiğini şimdi öğrenirsiniz. Siz ve zaptiye müdürü. beırıı 
mahvetmek iein eliniUlen geleni yaptınız. Fakat. işt 
ben şerefime bir parça leke süroürt.memiş olduğum halde 
kaT'Şınızda bulunuyorum. Zaptive müdurünüz de değir. 
mende can çekışmektedir. ·• 

Beledıye r ısi ! 
- ''- Zaptiye mliduru can mı çekı. iyor, diye bağır. 

dı . Madam. söylediğiniz sbzü biliyor mu unuz?" 
- "Evet. söz! rim hakikattir. Değirmene gelen s1 

kannlına dilfftu. Hemen hemen boğulmak :ü7.ereydi. ş;m<ı 
de Allah bilir. zaturrcc} e mi bilmem ne kann ağrıların 
tutulmak üzere .. Bu onun karısını alakadar eden bir oeY. 
Ben buraya kendi koca~ı aramıyn geldim. HattA onu §im 
di bulsam lbile bu. bcnı yarın krala ibütün olup bitenler 
haber vermek ic;in Mrdridc gitmeme mani olmıyaea.ırtır: 

Senor Juan Lopez: 
- "Ahı. Şeytan! diye mırıldandı. Manuella. kıs. bu 

raya bak' Gıt bana kUçuk katın semerle Mistress Fras· 
kita ~imdi değinnene gidiyorum. eğer zaPttye müdürüne 
bir fenalık yaptınsa vay ba§:ma ieleckleıoe ... 

Tam :bu sırada Tomy ölü gibi içeri girdi: 
- ''Reb bey! Reis bey! diye seslendi. Değinıenci 

Lukat: samanlıkta vok. Eşeği de ahırda değil. Avlu lrapts· 
da a ık Kuşunuz knfesten uçmuş 
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Scnor Juan Lopez: 
- "Ne söylüyorsun?" diye bağırdı. 

Mistress Fraskita: 
- '•Aman ya !hnzrcti Meryem, o ha.ide değirmende 

ne gürültüler Jmpacak. dedi. Gelin, acele edelim reis bey. 
Zaman kayıbetmemeliyiz. Kocam gecenin bu saatinde 
zaptiye müdürünü orada görürse, öldürür. 

- ''Demek Lukasın değirmende olduğunu zannedi. 
yorsunuz ?" 

- "Hakkım yok mu? Dahası var ... Yolda ben, onu 
tanımadan yanındar. geçtim. Tarlanın ortasında çakma
ğım çakan her halde. oydu. Hey yarabbim, hayvanların 
insanlardan daha fazla hissi var. Biz karı koca ibiribirimi· 
ze hiç lbir şey söyl~meden kaçarken hiç şiıpl esiz e.~leri
ıniz biribirlcrini tanıdı!ar. So!ıra birimizimi casus zanne. 
derek canımızın korkusuna düşüp kaç·ştık." 

Belediye reisi: 
- "Senin Lukasını turşu gibi yere sereceğim, Gel, 

hemen hareket edelim. Senin. ne olacağını da sonra. dli
ı;ünürüz. Bana oyJn oynıyamazsın. Ben burada kralım. 
Hem Madritteki Elpedro'daki gibi krallardan değil. Se· 
vHdeki zalim Don Pedro ismini taşıyan kral gibiyim. Bu
raya bak Manuella! Benim bastonumu getir. Hcnımefcn. 
diye dışarıya çı'ktığnnı söyle. 

Hizmetçi emre itaat etti. (Bu J.az hiç şüphesiz bele
diye reisinin karısından daha üstün ve belediye reisiniıı 
evine layık olmıyan bir kızdı.) 

Senor Junn Lopez katın hazır olunca. Fraskitn ile 
beraber değirmene doğru yola çıktı. Tomy onları arkala· 
rmdaıı takip ediyordu. 

xxv 
SANSARIN YILDIZI 

HerlCesforr .. cra.ha süratli seyahat ebnek imtiyazından 
iatWLde eden ~izler, onla.n takip edebiliriz .. 

\ 
1 

r:~'keı.e eoGAz~i-LİSELERi y:!t:.~z~I 
Arna~uıköy lTamvay caddC!ll: Çıtıesaraylar 

Kayıt Jçin her gün 10 dan 17 ye kadar mektebe mUraca!lt edilebilir 
Derslere ilk kısım 29 eylülde, orta ve liae kıannlan 25 eyıUldc başlaya. 

caktır. <{Telefon: 36-210) 1 - .. • . . . t ; • - .. ., .. - . • . 

Jandarma GN. K. Ankara Satınalma Komis· 
yonundan: 

Bir mı?tre~ıne otuz bir kuı:-:ı,;ı doksıuı sanUm fiyat ta!ım!.n edilen 
"226.800., metre çamaş.rlık bez ::'2.~.41 Pazartesi günü saat 15 ue ADko.rada 
J. Sa. Al. KomlS}•< :ıumuzda kaııgJı zarf eksiltmeslle alınacaktır. NUmunc 
komisyonumuzda her gun görUlı!!". Şartname (362) kuruş bcdcı Ktır§:lığmda 
Ankara ve 1stnııbı.•l J. Sa. Al. Ko lanndan alınır. Muvakkat temlnat ( 1867) 
Ura (46) lrnru,ıur. 1Rt.ckıUcrin kııpaıı zart tekllt, mcktupianrı, eksiltme 
vaktinden bir saat evveline kadar komisyonumuza vcrmeıcr., (6278 - 7812) 

Devlet Demiryolları ve Limanları l~letme 
Umum idaresi ilanları 

1 

Soma istasyonunda yapılacalc: yratalt.hanc binası ın,utı knpalJ zart usu· 
lilc ve vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye konmuştur. Bu inııuttn döşeme ve 
ıetolnr için muktazı demirler idarece verilecektir. 

ı - Ilı.! l!in muha~en bedeli (42.700) liradır. 
2 - lstckllleı· bU işe alt ııı:m:name vesalr evrakı D D. Yo?:an Ankara 

ve Balıkes1r veznt'slndcn (2Ui) ku1uş mukabilinde alab.ıllrlet 

3 - Eksiltme 30.9.941 tarihl:ı·ı~ Salı günü sıı.at (lG) d:ı Anlmra D. D. 
yollan yol dalre.s1nde toplanacak merkez birinci komisyc.nur.rn yapılacaktır 

4 - Eksiltmeye L:.rebilmek l•..Ln lsteklllerln tekli! uıektupıarlle birlikte 
A§ağıda ya2Jh teminat ve vesaiki ııynı glln saat (1~) e k:ıdııı komisyon reı.s. 
Uğlne vcrmclcrl !llzımrır .,, 

a) (ZZl':? 5J ltıa.ılt muvaltkat ~mlnat. 
b) 24{)0 sayılı knnrnun ta)'in eltlği vesikalar ile bu i~'! mab.sus olmak 

üz-ere MUnnkalAt VektUetlnden alınmış ehliyet vesikası, ehlivet vesikası için 
ihale tarihinden en uz .ıreluz G'lln evvel blr isUda ile MUnakalM. Vekl\letlne mu_ 
raca.at oıunmam. (6473 - 7991) 

••* 
Mulıammcn 'ber!<?ll (1900) lira ~an 1000 kilo san balmranu (2(9.1941) 

Çarşamba gUnü saat (10,4:1) onu kırk beşte Haydarpll§adıı Cnr binası dn
hillnde:d koıntsyor tatafmdan açııt eksiltme :ısuliıe satm a•ma.:aktır. 

Bu Jşe girmek 1at1yenlerin (142) Hrıı. (50) kuru~luk mu-.akkat temi
nat ve knnu~11n U.yln ettiği ve!allıle birlikte eksiltme gUnU •matine kad:ır 
komisyona r.ıtiracaat:arr IAzımdır. 

Bu 1~ :ı!t şartnameler l:oın.syondan parasız olarak dağıt•lmaktadır. 
~t:: ('1906) 

• • 
Kr.rr.bllk Dcm!r ve Çelik Fabrikalarının tesis ve inşasında kullanılmak 

ü~e celbedllml§ olan montaj tl.lAt \'e edevatmdan 31.12.941 tarihine kadar 
Ttihrt>Clnc iade edllenlere tarifesindeki şarUıırla yUzdc elll tenznM yapıla. 
c • . dır. i6807 - E1331) 

UÇ KöŞELt ŞAJ 59 

Şehrin bütün sokaklarında ivlistress Fraskitayı ara· 
dıktan sonra Sansar herkesten evvel değirmene dönmüş. 
t.ü. ~(urnaz zaptiye memuru gelirken zaptiye ı.onağına 
ba!amştı. Or~da her şey yerli yerindeydi. Zaptiye müdü
rü şehirde mukaddeş vazifesinin başındayken olduğu gi
bi, bütün kapılar elan arkasına kadar aç1ktı. Diğer zapti· 
ye memurları derin lbir sessizlik içinde efendilerini bekli. 
yerek salonda, merdiven sahanlığında uyuklayorlardı. 

Sansarın t:cldiğini işittikleri zaman ikisi, üçü doğrul
dular Efendilerini, reislerini sordular: 

...:.._ .. Reis geliyor mu?" 
- "Hayır, o gelmiyor. Rahatsız olmayımz. Ben bir 

had.ise olup olmadığını anlam1ya geldim." 
- "Hiç bir hadise yok." 
- "Hanımefendi hazretleri ne yapıyor." 
- "Hanımefendi kendi dairelerine çekildi.'' 
- "Biraz evvel bir kadın geldi mi?" 
- "Bütün gec~ hiq kimse buraya uğramadı." 

1 1 

- "O halde ne söyler$e söylesin. içeriye kimseyi be· 
rnkmavmız kim olursa olsun. Hanımefendiyi görmiye 
sab3.h yıldt~T bile gelse tevkif edin ve hapsedin." 

Memurlardan biri: 
- "Demek bu gece müstesna ku§ların pcşindesi· 

niz." dedi. 
- Di~er biri: . 
- "Fil avı. a.<ıian avı gibi bir şey!'' diye ilave ettı. 
San<:::ır azametli azametli cevap verdi: 
- ''Evet en :büyük 'hayvanları avlayoruz ve ava biz.. 

znt zaptivc mlidürüyle ben iştirak ettiğim için bunun çok 
nazik bir. iş olduğunu t&.!ımin edobilirsiniz. Allaha ısmar
ladık çocuklar, göziinüzü iyi açmayı ihmal etmeyin." 

Her biri Sansarı sclamlryarak: 
- "Talilıiniz açrk olsun, Sinyor Bastian.'' dediler. 
Zaptiye konağından ~ıkarken Saruı~r: 
- "Talihin yıldızı solmak üzere, dıye mırıldandı .• 

Kadınlar bile beni alaya aldı. Değirmencinin !karısı şehre 
l!eleceği yerde köye, kocasını ara.nuya gitmiş. Zavallı ih· 

-. 
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Lastik banda iki katlı 
39x O eb'adında t. S. F 300 
Kauı,;uk bnı;cia 2650xf.>10x~ mim 
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Rekor bandası 12Cl0xf.34x2 
Kauçuk banua "bUyUlr., bı:zll 
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Hliblon şartname mucibince satın aııııacaktır. ..,1;'-
2 - Yulıarda cins ve mlkları yazılı ma zeme pazarlığı ırı'.'t• 

terilen usul, giln ve saatlerde Kabata§ta Levazım ı;,ubCsındC 
k•Jmisyonımda yapılacaktır. 

1 
,.ur 

. u" 3 - Numuneler ve şo.rtname sözll geçen şubcne gor 

Çanakkale Belediyesinden: 
d ıeıı• ı 

Çanakkale Yalı Caddesi üzerinde ktı.ln bu kere tadıl c y.ır" ~ 
yette bahçeli sinema Uç sene müddetle kirnya verlleceğiIJden tt'~)~ 
:cuc ıt.a. ncl maddesi (B) fıkrası hUkmüne tevfikan açıl< ıır ,.,11 ı! 
rnıştn. MulıammC:.n aylık ico.r bcck!ll 200 liradır. Tal!p oınnlllıısl' ııt, 
rin U41 Perşembe gUnU saat 15 de usuıu dairC'sin.lc çı:ınıı~t ııl~ 
ns .. mdn toplanacak olan belediye encümenine, Caz:n t:ıf5ll 1 

lcrin bdE.'diye muhasebesine müracaatları ııa.n o'unur. 

. . • Gayrimenkul Satış ilanı !~: 
HE-ı'OGLU SULU l\IAllKF..l\IELEnt 6AŞKATlPLtt.tl'1' 
941/20 ,. 

1 ıııı' f> 
Yorg! oğlu mnhcur Dlmitrl Voridi lle E!ctrpı vnrisl yorı; .~•fi 

,e ~- , 
ve İlya KostanU kızı Ağlnlynnın varisi o 'u Dimustenln \ otııı 
tyuJlyn \'e Elenln!.n ve hissesi iknmetgAhı meçhul .Andlr>~~~ Jı, 
deye ipotekli Dimltrl oğlu Hıristo Eftimyadisin ve Kam ): .ıı>ceııııl , 
tas I<arayuvıırım ve Yunanlstanda olup ht'ı.lcn !kametglh1 ıJ.lecııı:I 
E!terp oğlu Nikoın Voridinln ve Frnncnda olup ikametga?ı1 IJ)ıı,tt 
tasya varisi bulunan Dimusten oğlu Dlmltrlnin §8.yian ..-e ;:ııtr:I 
tasarrı!ı bulundukları Ferlk6y mahallesinde eski l'atav.ıı p; ıır:ıil" 

il Jll nl Kurtulu§ Tramvay caddesinde eski 31 yeni 224 No c t'f ı. 
Uç !iatıı dokuz odalı, iki sofa, iki heli, bir kiler, bir mattıııll nr\.J"'cııı 
b!lyük bir tıışlığı ve elektrik ve tcrkos suyu tcs!s:?tını v~ ııt.ıilt ~ 
duvar!s muhat bir kapılı ve içinde blr 11u kuyusu ile ınutc 1ı11t11C mt·y\'u.ııız ağaçları bulunan bir bahçeyi havi kısmen tı\ntirC ttl ıı,ıııı1 

bnytı!ı bir bap hane ııuyuun lznlcsl zımnında açık artt1rınııY11 ,ı 
rı11ıı.f 't1 Bu nanenin mcsahai sathiyesl 190 metre murııttıaı \'C ,. 1 ~ 

ti 5"0~ ı mııratıb:u mcsahnl snthlycslndedir. Muhammen kıyme - "e "" 
sairesi ,.c tnfsllAtı satış dosyasında mevcut kegif raporundıı 
Vbraka~ındn yazılıdır. $ 

cıır•" .ı;J 
Bl.rlncl açık arttırması 17 .10.041 tarihine tcsnc.Uf eden ,., fili• 

sın•... " 10 <!an 12 ye kadar Beyoğlu sulh mahkemeleri kalem o<ln td~ )~ 
dınde yapılııcnktır. Arttırma bedeli muhammen Kıymeı.in Y •ı;tl0 ı: 
§ini i'ulmaaığı takdlrde en son arttırıının teahhUo;ı baıd lt;~ı E'~ıf~ 
1.ayt:do oı: gün temdit edilerek ikinci açık arttırması 27 ıo. ııtl oP"" 
nU E&at 10 dan 12 ye kadar icra edilerek en çok ıı.rttınınB I< f'J' 
edllccckllr. vorfıe , 

Il!rıkmiş ve ıbalc gUnünc kadar birikecek belediye piılll 
1711

111 '" 
icnreai hi&ıedarlara ve yUzdc 3,75 dclltıllye rUsumu ile ı.ııaıe 'ır ~~ 
lik Uı.vlz bedeli ve tapu ve kadastro hnrçbn mU~teriy.? alt~":ı~ t" 
iştırA.k edecek kimselerin gnyri menkıılUn kıynıet.1 muhaıtl bil ı-l'j)l_,ı 
yedı lı•1çu~u nlsbctınde pey akçesini veya mflli b!r bankaJlıt'ıilS;ır ~' 
mlnat mektubunu vermeleri §arttır. Arttırma bcde!inin k~ı;;ıae ttf 
nan tarafından ihale gUnUnden itibaren verllecelt mUhtet qı-tdıl ti 
kaımırı:ıa ödcnme~ı mecbuı1dir. Ödenmediği takdl .. de ihale 1

1~~ıti1' L 
8
;* 

dlslndcn evvel en yUksek teklifte bulunan ldmse arzctınlş 0 t.t:!tlıı~ 1 
mağa razı olursa ona ihale edilecek ve o da razı olmaz \'C)-a 1,uı 
men yedi glin müddetle arttırmaya çıknnlacnktır YapııacııY 

11 
ıll'~ 4' 

?ara !.eNlğ edllmıyeccktlr. MUzaycdc sonunda en ı;ok artUı1l11 ııırll 
ve her iki halde birlncl lhıııe.edllen klmoo ikı ihale cras:nd~~" "':ı~ 
rardan mesut tutulacaktır. İhale !arıcı ve geçen gUnlerln ) "' .;t~~ 
nca hükme hacet kalmaksızın tnh.sll edilecektir .tknmct~ yı•" 
adresıer! malQm olmadığınd:ın kendllerlne tcbliğat yapıtat11' &•~ / ,.e <' ol isimi•:-: geçen hissedarınrla ipotek sahibi ve diğer nıacıı.klı re.<s. ı: 
gayri ır.enkul üzerindeki hakl:ınnı ve hususiyle faiz ve ın9" .ıııJ~11 e 
dair o'an iddialarını cvrukı mUsbitelcrlyle llll.n günUnUn for<lıı.: 1jJl(Jll ~ 
on tıeş gtin içindr satış memuru olan mahkeme b!lşktı.tibllle 8ııtı# ~ 
:mndır .. Aksi takdirde lıakinrı tapu sicfllerlyle ııablt olnıedtkv:cıtrılr ~l'ij 
payla~nıasından hıtrlç bırakılacaklardır. Müzayedeye ı~Uril\,p1>t11l ~ ~ 
şeraiti kabul etmiş ve cvveldrn ö[\'renml;, ve bllereJ: gayri 11 ıoııııo" 0~ !unmuş oldukları addedilerek sonradan ltlnız!nrı mesmu 0

111 
ıı:ı•1 ttf, 

satış ıtUnUnden evvel gayri menkulü gezip glirmeleri \'C fa~tflrJl'~1' 
mak istlyenlerin 941/20 No: ile mahkeme bnşkA.tip11ğinC rn cınıll" -rSi9 
ve lknmetglhıarı meçhul olnnlara da tebliğ mal:amma kalın ~5A 
olunur. "? 

Otel yapılmaya 
, 4:1i 

eıverı,, 

kirahk bina "" 

1 
~~ d~ \okara caddeslntı. er· O.l!teber yerinde fevkaJii.uC 

vadar vo aydınlık blr blnu kirnlrktn. 
Vakit ~azet~·~i hlAr<'hi'nf'<.lnr miira<'ftRf. 


